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

 مرداد) 2145 آگوستاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 بهمنیعنی  2146 فوریهتا ( 31

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی بهمن 2146تا فوریه ( 31مرداد ) 2145

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 173.47 Aug 2015 

-5.56 % 163.83 Sep 2015 

0.95 % 165.39 Oct 2015 

-4.63% 157.74 Nov 2015 

3.84 % 163.79 Dec 2015 

0.47 % 164.56 Jan 2016 

-3.23 159.25 Feb 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 375.57 Aug 2015 

-4.47 % 358.77 Sep 2015 

0.47 % 360.45 Oct 2015 

-.57% 358.38 Nov 2015 

-1.12 % 354.35 Dec 2015 

1.45 % 359.48 Jan 2016 

3.85 % 373.33 Feb 2016 
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تا ( 31مرداد ) 2145آگوست از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی بهمن 2146فوریه 

 

مرداد ) 2145آگوست از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931 یعنی بهمن 2146تا فوریه ( 31

 

 (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

 ttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarh :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 162.74 Aug 2015 

2.01 % 166.01 Sep 2015 

3.24 % 171.39 Oct 2015 

-3.13% 166.03 Nov 2015 

-1.25 % 163.95 Dec 2015 

-1.78 % 161.03 Jan 2016 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 10.67 Aug 2015 

13.78 % 12.14 Sep 2015 

16.47 % 14.14 Oct 2015 

5.30% 14.89 Nov 2015 

0.74 % 15.00 Dec 2015 

-4.73 % 14.29 Jan 2016 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 المللی جنگل روز بیناندازی برنامه جدید فائو به مناسبت   راه

، فائو برنامه جدیدی (4935فروردین  2، 2146مارس  24)به مناسبت روز جهانی جنگل 

در  . اندازی کرد ها در بهبود کیفیت و عرضه آب راه را با هدف تقویت نقش حیاتی جنگل

است با  این برنامه بطور خاص به ارتباط نزدیک موجود بین جنگل و آب توجه شده

کشور در غرب افریقا  8های مناسب برای بهبود امنیت آب در  حل یافتن راه تمرکز بر

در طی این . بیسائو، مالی، موریتانی، نیجر، سنگال و سیرالئون شامل گامبیا، گینه، گینه

برنامه فائو با همكاری جوامع محلی در جهت باال بردن دانش آنها در زمینه تعامالت 

های کشاورزی با مدیریت جنگل با هدف بهبود  سازی فعالیت ه و به آنها در جهت یكپارچهو آب تالش نمود  موجود بین جنگل

ها بطرق  جنگل. نفر از هر ده نفر در جهان در معرض خطر قرار دارد 8در حال حاضر امنیت آبی . منابع آب کمک خواهد کرد

در تامین و تنظیم منابع  ،تیجه تبخیر و تعرقها در ن ی، کنترل فرسایش و افزایش بارشهای زیرزمین مختلف شامل تغذیه آب

درصد از منابع آب شیرین را  75ها  و تاالبهای آبخیز جنگلی  حوزه. ای نقش بسیار مهمی دارند آبی در سطح محلی و منطقه

های  بیش از یک سوم بزرگترین مراکز شهری جهان برای تامین بخشی از آب موردنیاز خود به جنگل. دهند تشكیل می

بودجه این برنامه توسط تسهیالت جهانی محیط زیست تامین و بطور مشترک توسط برنامه  .وابسته هستند شده فظتمحا

 .  و فائو به مرحله اجرا درخواهد آمد( UNEP)زیست سازمان ملل متحد  محیط

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/394351/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO today launched a new programme aiming to enhance the critical role of forests in improving 

water quality and water supplies, on the occasion of the UN's International Day of Forests.   

The programme, focused specifically on the close relationship between forests and water, will start off 

by looking at ways to improve water security in eight West African countries: Gambia, Guinea, 

Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Sierra-Leone. The agency will work with local 

communities to raise their awareness of the interactions between forests and water and help them to 

integrate forest management in their agricultural practices to improve water supplies. FAO is using this 

year's International Day of Forests celebration to shine a spotlight on how forests can contribute to 

improving water availability, especially in countries facing scarcities of this precious resource which is 

becoming increasingly important in the face of climate change.   

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/394351/icode/
http://www.fao.org/in-action/forest-and-water-programme/en/
http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/
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 های توسعه پایدار چالشنیاز به رویكردهای جدید برای مقابله با 

( Forum for the Future of Agriculture)در نشست ساالنه مجمع برای آینده کشاورزی 

در بروکسل برگزار گردید، آقای ( 4935فروردین  9) 2146مارس  22اتحادیه اروپا که در روز 

المللی برای همكاری مشترک جهت رسیدن به  فائو اظهار داشت که جوامع بینداسیلوا مدیرکل 

های  حل به یافتن راه( SDGs)اهداف توسعه پایدار اعالم شده در فراخوان سازمان ملل متحد 

اف توسعه پایدار مرتبط به هم وری کرد که اهدآ وی همچنین یاد. دارند نیاز جدید و نوآورانه

های ترکیبی جدید برای دستیابی به اهداف مشترک  یگذار ها و سرمایه ها، مشارکت ها، برنامه گزاری هستند و خواستارسیاست

 .  و تولید کاالهای موردنیاز عمومی شد

ای از ابزار و  تغذیه و دستیابی به کشاورزی پایدار مجموعه گسترده کن کردن گرسنگی و مقابله با هر شكلی از سوء برای ریشه

این ابزارها شامل هر دو گروه اگرواکولوژی و بیوتكنولوژی باید در خدمت برآورده ساختن . موردنیاز است رویكردهای مختلف

 . های توسعه پایدار باشد ن بخش باید در مرکز برنامهای های کشاورز بوده و توانمندسازی نیازهای خانواده

المللی به منظور  های بین ر وزرای کشاورزی و سازمانمحیطی با حضو این نشست بطور ساالنه با تمرکز بر غذا و امنیت زیست

گانه توسعه 47های تعریف شده در اهداف  های سنتی و پذیرش رویكردهای خالق و جدید برای مقابله به چالش بهبود روش

 .  گردد تشكیل می( SDGs)پایدار 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/396049/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The international community needs to find new and innovative ways of working together if it is to 

meet the goals laid out in the UN's new Sustainable Development Agenda -- and eradicate hunger and 

poverty, in particular -- FAO Director-General José Graziano da Silva said at the Forum for the Future 

of Agriculture in Brussels today. Speaking at the annual event focused on food and environmental 

security, the FAO Director-General called on government ministries and international agencies to 

break through traditional silos and embrace more creative approaches to tackling today's development 

challenges, embodied by the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). "The SDGs are interlinked 

and call for new combinations in the way policies, programmes, partnerships and investments should 

pull together to achieve common goals and produce the most needed public goods,"  da Silva said. 

 توسعه پایدار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/396049/icode/
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 نینو مقابله با اثرات الالمللی برای  های بین ضرورت تقویت همكاری

ها و بخش  ها، سازمان سازمان ملل متحد خواستار واکنش قویتر از طرف دولت

نینو بر روی امنیت غذایی،  اثرات مخرب پدیده اقلیمی الخصوصی برای مقابله با 

در طی . میلیون نفر از جمعیت جهان شد 61معیشت، تغذیه و سالمتی حدود 

المللی  ای که توسط نهادهای سازمان ملل متحد شامل فائو، صندوق بین جلسه

و برنامه ( OCHA)ی امور بشردوستانه ، دفتر هماهنگ(IFAD)توسعه کشاورزی 

کنندگان  شرکت. در رم برگزار شد، این درخواست مطرح گردید( WFP)ی غذا جهان

های غیردولتی و سایر نهادهای سازمان ملل، اثرات رو به رشد  سازماننمایندگانی از در این جلسه شامل نمایندگان دولتی، 

آنها همچنین . دقیق و موشكافانه قرار دادندآید، مورد بررسی  نینوها در تاریخ بشمار می ال  نینو فعلی را که یكی از قویترین ال

 5/4نینو موردنیاز است و بودجه فعلی  میلیارد دالر برای مقابله اضطراری و بازسازی اثرات ال 1/2یادآور شدند که بیش از 

ن آثار از جمله ای. است در سطح جهانی ملموس شده 2145نینو از اواسط سال  اثرات ناشی از ال. میلیارد دالر کسری دارد

های شدید در امریكای مرکزی، منطقه اقیانوس آرام، تیمور شرقی، ویتنام، اتیوپی و افریقای جنوبی نام  توان خشكسالی می

های اندونزی و طوفان در فیجی و  های ویرانگر در جنگل سوزی عالوه بر موارد فوق، وقوع سیل در سومالی و تانزانیا، آتش. برد

 . نینو هستند ار الگردباد وینستون نیز از آث

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/389418/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations has called for a stronger response by governments, aid organizations and the 

private sector to address the devastating impact the El Niño climate event is having on the food 

security, livelihoods, nutrition and health of some 60 million people around the world. 

The appeal came at a meeting organized in Rome by four UN agencies, the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the 

Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and the World Food Programme (WFP). 

Participants, including representatives from governments, non-governmental organizations and other 

UN agencies, took stock of the growing impacts of the current El Niño, which is considered as one of 

the strongest in history. They noted that more than $2.4 billion are needed for current El Niño 

emergency and recovery-responses and currently there is a $1.5 billion gap in funding. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 23/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/389418/icode/
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 بهبود عملكرد محصوالت کشاورزی به کمک بیوتكنولوژی

میلیارد نفر، مسئله تغذیه  7افزایش جمعیت جهان به بیش از  با توجه به

افزایش عملكرد محصوالتی . شود ها بیشتر به چالش کشیده می انسان

ذا در ل گندم، ذرت، برنج و جو از اولویت باالیی برای تامین عرضه غمث

عالوه بر این، در حال حاضر تولید محصوالت . دهستن آینده برخورادر

  زای مختلفی مثل خشكسالی، اثیر عوامل استرسکشاورزی تحت ت

تغییرات اقلیمی و شوری روبرو هستند که موانع جدی در تامین غذا 

 . آیند بشمار می

محققان دانشگاه ایالتی آریزونا، دانشگاه تگزاس شمالی به همكاری 

مرکز تحقیقات تغذیه کودکان وزارت کشاورزی امریكا و کالج پزشكی 

Baylore که سبب افزایش بازدهی مصرف آب و  اند ها یافته ی برای افزایش تحمل گیاهان در برابر این استرسراه حل جدید

 . و عملكرد محصول بهبود خواهد یافت( بیوماس)توده  در نتیجه میزان تولید زیست. شود میجذب عناصر مغذی از خاک 

 . است به چاپ رسیده Trends in Biotechnologyای در مجله  جزئیات بیشتر درباره این یافته طی مقاله

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160324145932.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With the world's population exploding to well over 7 billion, feeding the human race is getting even 

more challenging. Increasing the yield from crops such as wheat, maize, rice and barley, is paramount 

to growing enough food. 

In addition, crop production is now affected by stressors such as drought, climate change and the 

salinization of fields -- presenting obstacles to our future food supply. 

Researchers with Arizona State University's School of Life Sciences, University of Arizona, 

University of North Texas and with the USDA/ARS Children's Nutrition Research Center, Baylor 

College of Medicine, have discovered a way to enhance a plant's tolerance to stress, which in turn 

improves how it uses water and nutrients from the soil. These improvements increase plant biomass 

and yield. The study's findings are published in the scientific journal Trends in Biotechnology. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 23/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160324145932.htm
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 .کودهای مورد استفاده کنونی منجر به آلودگی در دهه های آینده خواهد شد

سطح خطرناک نیترات تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه واترلو، بر اساس 

افزایش خطر سند روم . تواند دوام بیاورد ها می های آشامیدنی برای دهه در آب

های جدی مربوط به سالمتی از  و سایر نگرانی( blue baby)بچه آبی رنگ 

نیتریت  شده،نیترات دربدن تبدیل به نیتریت ). عواقب این وضعیت است

  تبدیل هموگلوبین خون به درخون سبب اکسیداسیون آهن در هموگلوبین و

قابلیت اکسیژن    (.خصوصا در نوزادان)شود می  Met Hbهموگلوبین مت

هموگلوبین به نسبت هموگلوبین طبیعی پایین بوده در ها در مترسانی به بافت

تواند منجر به آسیب ی حیاتی مانند مغز کاهش می یابد که این امر مینتیجه خون رسانی به همه بافتها از جمله بافت ها

از طرفی کاهش اکسیژن رسانی به پوست سبب رنگ آبی پوست خصوصا در اطراف چشم ها و دهان . مغزی و حتی مرگ گردد

 .(کندایجاد می( Blue baby Syndrome)شده، سندرم بچه آبی رنگ 

های آب  ها را آلوده کرده و به چاه ها و دریاچه سال پیش، کودهای مورداستفاده در مزارع، رودخانه 81از حدود بیش از 

 . اند آشامیدنی نفوذ کرده

ق های این تحقی یافته. است به چاپ رسیده Environmental Research Letterجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

ها همچنان در  ها و دریاچه اند حتی اگر از امروز استفاده از کودها در مزارع متوقف گردد، آلودگی نیتراتی رودخانه نشان داده

 . سطح باال باقی خواهند ماند

 ily.com/releases/2016/03/160322182119.htmhttps://www.scienceda  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Dangerous nitrate levels in drinking water could persist for decades, increasing the risk for blue baby 

syndrome and other serious health concerns, according to a new study published by researchers at the 

University of Waterloo. 

Nitrogen fertilizer applied to farmers’ fields has been contaminating rivers and lakes and leaching into 

drinking water wells for more than 80 years. The study, published this week in a special issue of the 

journal  Environmental Research Letters, reveals that elevated nitrate concentrations in rivers and 

lakes will remain high for decades, even if farmers stop applying nitrogen fertilizers today. 

The researchers have discovered that nitrogen is building up in soils, creating a long-term source of 

nitrate pollution in ground and surface waters. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160322182119.htm
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/3/035014
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 اثرات منفی تجارت جهانی بر طبیعت استوایی

در نتیجه تخریب اکوسیستم ساالنه به اقتصاد کشورهای منطقه استوایی 

کشورهای منطقه استوایی .  شود تریلیون دالر وارد می 7/4خسارتی بالغ بر 

کشاورزی از قبیل روغن پالم،  جزء بزرگترین صادرکنندگان کاالهای اصلی

های جدید  آنها همچنین منبع اصلی زمین. برنج، سویا، نیشكر و کاساوا هستند

تحقیقات جدید انجام شده در . کشاورزی به قیمت از بین رفتن جنگل هستند

دهد که در حالی که تجارت  نشان می( NUS)دانشگاه ملی  سنگاپور 

برای کشورهای صادر کننده داشته باشد  المللی ممكن است منافع اقتصادی بین

 .اما سود حاصل از این تجارت قادر به جبران خسارت ناشی از تخریب جنگل و خدمات اکوسیستمی این کشورها نیست

در اند که کشورهای استوایی  المللی بر روی خدمات اکوسیستمی، محققان این پروژه نشان داده سازی آثار تجارت بین با کمّی

کنند و بطور مؤثر بخشی از هزینه مصرف کشورهای  ت محصوالت کشاورزی خود را به زیر قیمت عرضه میواقع بشد

 . منتشر شده است Ambioمجله  2146مارس  3های این تحقیق بصورت آنالین در شماره  یافته. کنند واردکننده را پرداخت می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323082517.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Tropical countries incur annual economic losses totalling US$1.7 trillion through destruction of 

ecosystem services. Countries in the tropics are among the largest global exporters of key agricultural 

commodities such as oil palm, rice, soybean, sugarcane and cassava. They also represent the main 

source of new land for agriculture at the expense of forests. While international trade may generate 

economic benefits to the exporting countries, a recent study by researchers from the National 

University of Singapore (NUS) revealed that benefits from trade are unable to compensate for the loss 

of forests and ecosystems in those countries. By quantifying the impact of international trade on 

ecosystem services, the research team, led by Assistant Professor Roman Carrasco from the 

Department of Biological Sciences at the NUS Faculty of Science, showed that tropical countries are 

severely underpricing the agricultural commodities they produce, and thus effectively subisidising 

consumption by importing countries.  

 تجارت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 23/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160323082517.htm
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 های پیشرفته کشاورزی روشمقابله با تغییرات اقلیمی به کمک 

( non-CO2)ای غیر دی اکسید کربنی  دانستید بیش از نیمی از گازهای گلخانه آیا می

بر اساس یک مطالعه . شوند های بخش کشاورزی می در سطح جهانی مربوط به فعالیت

، Integrative Environmental Sciences تحقیقاتی جدید منتشر شده در مجله 

این میزان در دو دهه آینده بویژه در کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری 

 . خواهد داشت

ها نشان  ها و مدل بر روی داده( USEPA)زیست امریكا  حال تجزیه و تحلیل انجام شده توسط آژانس حفاظت محیط با این

هزینه به منظور کاهش میزان انتشار گازهای  های کم توجهی برای ارائه فرصت دهد که بخش کشاورزی پتانسیل قابل می

 .دارد 2191ای تا سال  گلخانه

های نشخوارکننده و  ای بخش کشاورزی عمدتا مربوط به نحوه مدیریت مزارع کشاورزی، شالیزارها، دام انتشار گازهای گلخانه

 . شوند می( CH4)تان و م( N2O)شود که همه آنها سبب انتشار گازهای اکسید نیترو  مدیریت کودهای دامی می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160317095118.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Did you know that over half of global non-carbon dioxide (non-CO2) greenhouse gas (GHG) emissions 

are accountable to agriculture? According to new a research study recently published in the Journal 

of Integrative Environmental Sciences , this figure is set to rise substantially in the next two 

decades, especially in developing countries. However, by analysing US Environmental Protection 

Agency (USEPA) data and models, the authors have projected that there is significant potential for the 

agricultural sector to provide relatively low-cost opportunities for reducing GHG emissions by 2030. 

Agricultural emissions arise principally from cropland soil management, rice cultivation, ruminant 

livestock and livestock manure management, all of which emit Nitrous Oxide (N2O) and Methane 

(CH4). Even though farms and businesses across the agricultural sector are interested in effective 

global GHG abatement, there is limited data on global agricultural sector emissions relative to the data 

development on fossil fuel emissions.  

 ای گازهای گلخانه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/13/2116: خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160317095118.htm
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 های مكزیک های سرگین در جنگل کشف دو گونه جدید از سوسک

زیستی  ایتالیایی، در طی انجام مطالعات تنوع-یک تیم تحقیقاتی مكزیكی

های کوهستانی مكزیک موفق به کشف سه گونه جدید  در نواحی جنگل

های  مكزیک یكی از مكان.  شدند( dung beetle) های سرگین سوسک

های  های سوسک است و انواع گونه( naturalists)شناسان  دلخواه طبیعت

های  بهمین دلیل کشف گونه. است شده سرگین آنجا در سطح جهانی شناخته

در طی مقاله منتشر شده در مجله . جدید در آنجا بسیار ارزشمند است

ZooKeys های  ا بنامدو گونه از آنهOnthophagus clavijeroi  و

Onthophagus martinpierai اند و همچنین بر نیاز به اکتشافات بیشتر در تنوع زیستی موجود  معرفی و توصیف شده

 . است در اکوسیستم گسترده آنجا تاکید شده

از : انگیز طبیعی است پدیده شگفت ها برخوردار است و در واقع یک کشور مكزیک از تنوع بسیار زیاد جانداران و اکوسیستم

در قرابت نزدیک با امریكای جنوبی است و همزمان مناطق معتدل و خشک مشابه  و های استوایی یک طرف دارای جنگل

 . است تا کنون برای کاشفان طبیعت منطقه بسیار جذابی بوده 43بهمین دلیل از قرن . شمال امریكا دارد

  

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160315131900.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
While carrying out a biodiversity study, a Mexican-Italian research team discovered three new dung 

beetle species in montane forests disturbed by livestock grazing. Mexico has been a mecca for 

naturalists, and its dung beetle species are among the best known in the world. This is why the 

discovery of new species there is noteworthy. The present study, published in the open-access journal 

ZooKeys, describes two of them and highlights the need to further explore the biodiversity of 

disturbed ecosystems. 

Mexico is a country that holds a vast number of creatures and ecosystems. There is in fact a fascinating 

phenomenon: tropical forests that have close affinities with South America co-occurring with 

temperate and arid areas shared with North America. Thus, Mexico has been particularly attractive to 

explorers ever since the 19th century. 

 شناسی حشره :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160315131900.htm
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 کنند ها کمک می در برابر بیماری گیاهانهای گیاهی به حفاظت از  همراه با هورمون ها میكرب

ها و  های مفید گیاهی با ایجاد اختالل در فعالیت پاتوژن میكرب

های  بیماری( biocontrol)میزبان در کنترل زیستی یا تقویت 

های گیاهی  تا کنون تولید هورمون. گیاهی دخالت مؤثر دارند

ها  مثل سیتوکینین توسط میكروارگانیسم( ها فیتوهورمون)

 .شد بعنوان یک مكانیسم کنترل زیستی در نظر گرفته نمی

بنا بر توضیحات یكی از محققان دانشگاه کپنهاگ در این 

های گیاهی امروزه بعنوان یک مكانیسم  ها در کنترل بیماری زمینه، چگونگی تولید باکتریایی سیتوکینین و قابلیت میكرب

ا در یک مدل گیاهی از ه های ناشی از پاتوژن بویژه اینكه توانایی یک باکتری در کنترل مؤثر آلودگی. است جدید شناخته شده

 . کند توده می ها و درنهایت تولید زیست ر به حفظ بافتن گیاهان را قادطریق تولید سیتوکینی

 :است با استفاده از لینک زیر در دسترس است منتشر شده Natureجزئیات این تحقیق که در مجله 

http://www.nature.com/articles/srep23310 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160317105621.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Plant beneficial microbes mediate biocontrol of diseases by interfering with pathogens or via 

strengthening the host, but the microorganisms' production of the plant hormones phytohormones, 

including cytokinins, has not been considered as a biocontrol mechanism before. 

"But now we have identified a novel mechanism of how bacterial production of cytokinin contributes 

to the microbe's ability to control plant diseases. More specifically we identified the ability of a 

bacterium to efficiently control a pathogen infection in a model plant by producing cytokinin, allowing 

the plant to maintain tissue integrity and ultimately biomass yield," explains Post doc Dominik Kilian 

Grosskinsky from the Department of Plant and Environmental Sciences at University of Copenhagen. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.nature.com/articles/srep23310
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160317105621.htm
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  (geospatial) های مكانی داده های فناوری بهبود مدیریت زمین به کمک

های  ها و نهادهایی مثل بانک جهانی به کمک پیشرفت دولت

های مشاهده زمین، قدرت محاسباتی و  آمده در زمینه فناوری بدست

مدیریت بهتر زمین و در نهایت کاهش ی ارتباط در حمایت از ربرقرا

 . توانند مؤثرتر باشند فقر و بهبود رفاه می

ها به سه طریق در شیوه انجام کارها تغییرات عمده ایجاد  این فناوری

 :کنند می

 .کنند آنها به مشاهده و رصد کاربری زمین در سطح جزئیاتی که قبال امكانپذیر نبود، کمک می (4

 .سازند های بزرگتری را فراهم می مشارکتزمینه ها  این فناوری (2

 . کنند نظارت مستقل کمک می ه افزایش شفافیت و آنها ب (9

 های حاصل از ها از فرصت در واقع بسیاری از دولت. آیند اما متاسفانه هنوز موارد باال بجای قاعده جزء موارد استثنا بشمار می

ر چنین وضعیتی بخش خصوصی، دانشگاهیان و جوامع مدنی نقش د. کنند گذاری اطالعات استفاده نمی تسهیل به اشتراک

 . توانند داشته باشند ای می بسیار تعیین کننده

land-improving-and-revolution-data-p://blogs.worldbank.org/developmenttalk/harnessinghtt-  :لینک خبر

technology-geospatial-through-management 

 :خالصه خبر 
Advances in earth observation, computing power, and connectivity have tremendous potential to help 

governments, and us at the World Bank, support better land management, and ultimately reduce 

poverty and promote shared prosperity. 

There are three ways in which these technologies profoundly change the scope of our work. 

First, they help us observe and track land use at a level of detail not possible before. 

Second, they provide avenues for greater participation. 

Third, they can helps increase transparency and independent monitoring. 

 های مکانی داده :موضوع

 (world bank) بانک جهانی :منبع

 11/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/harnessing-data-revolution-and-improving-land-management-through-geospatial-technology
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/harnessing-data-revolution-and-improving-land-management-through-geospatial-technology
http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/harnessing-data-revolution-and-improving-land-management-through-geospatial-technology
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 4331کاهش یک ماهه طول فصل رشد گیاهان در انگلستان نسبت به سال 

، طول (Met Office)بر آمار منتشر شده توسط دفتر هواشناسی انگلستان  بنا

تر  ند دهه قبل یک ماه طوالنیرشد گیاهان در انگلستان نسبت به چفصل 

های ثبت شده از دمای روزانه بخش  سال گذشته، بر اساس داده 41در . است شده

 4364-4331مرکزی انگلستان، طول فصل رشد گیاهان نسبت به دوره زمانی 

مای هوا بطوریكه بیشتر مواقع سال د .است روز افزایش داشته 23بطور متوسط 

ن به اندازه کافی برای رشد گیاهان گرم بوده و همچنین تعداد روزهای یخبندا

 . است های اخیر کاهش پیدا کرده در دهه

درجه  5کمتر از  تعداد روزهای و بادرجه سانتیگراد  5فصل رشد گیاهان که تعداد روزهای متوالی با دمای متوسط بیش از 

 .است روز بوده 281بطور متوسط  2145تا  2116های  است، بین سال روز تعریف شده 5سانتیگراد کمتر از 

سال گذشته اتفاق  91اند در  ترین فصل رشد را داشته سالی که طوالنی 41سال از  6دهند که  همچنین این آمار نشان می

بندی  ماه در رتبه دهم این طبقه 41روز یا  919با  2145ماه از سال در رتبه اول  و سال  44روز یا  996با  2141سال . اند افتاده

 . اند قرار گرفته

 office-met-1990-longer-month-one-uk-season-growing-news/2016/mar/23/plant-http://www.theguardian.com/uk  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The growing season for plants has become a month longer than it was a few decades ago, Met Office 

figures show. In the last 10 years, the growing season, measured according to the central England 

temperature daily record, which stretches back hundreds of years, has been on average 29 days longer 

than in the period 1961-1990, the data show. And while more of the year is warm enough for plants to 

grow, there has also been a decline in the number of frosty days in recent decades, the Met Office said. 

Between 2006 and 2015, the plant growing season, which begins and ends with periods of consecutive 

days where daily temperatures average more than 5C (41F) and is without any five-day spells of 

temperatures below 5C, averaged 280 days. Figures also reveal that six of the 10 longest growing 

seasons have occurred in the last 30 years, with 2014 topping the list at 336 days, or about 11 months 

of the year, while 2015 was 10th, with 303 days – about 10 months. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 23/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/23/plant-growing-season-uk-one-month-longer-1990-met-office
http://www.theguardian.com/uk/met-office
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 استفاده از ضایعات آلی بجای مواد نفتی در تولید پالستیک

های فسیلی  امروزه بتدریج منابع انرژی جدید جایگزین سوخت

هایی با  ستفاده در تولید پالستیکشوند، اما آیا مواد نفتی مورد ا می

 کاربری روزانه نیز جایگزینی دارند؟ 

های نوین، جایگزین کردن ترکیبات گیاهی بجای  به کمک فناوری

انگیز در حال  مواد نفتی برای تولید مواد پالستیكی با خواصی شگفت

دانشمندان و مهندسان اسپانیایی موفق به تولید مواد . انجام است

شمند و دوستدار محیط زیست برای استفاده در پالستیكی هو

 .اند ها شده بندی بسته

مرهای زیستی از ضایعات کشاورزی استخراج و با مواد افزودنی  پلی  Zaragosaدر  AITIIPمحققان در آزمایشگاه 

(additives ) های زیستی جدید  این اساس دستورالعمل تولید پالستیک. اند کردهدرجه سانتیگراد ذوب  211نانو مخلوط و در

بعنوان مثال . های خاص است حاصل ترکیبات جدید تولید موادی با ویژگی. توسعه یافته در یک پروژه تحقیقاتی اروپایی است

 . ه نمودتوان استفاد کنند که از آنها بعنوان یک الیه محافظتی می ها سطوح بسیار بزرگی ایجاد می رس -نانو

 waste/-organic-with-production-plastics-in-oil-http://www.euronews.com/2016/03/14/replacing  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Innovative technologies are replacing oil with vegetable components to make plastics with fascinating 

properties. Spanish scientists and engineers are developing the eco-friendly and smart plastic 

packaging of tomorrow. 

In the AITIIP  lab in Zaragosa bio-polymers extracted from agricultural waste are mixed with nano-

additives and melted at 200 degrees celsius. That is the basic recipe for the new bioplastic developed 

within a European research project. The combination of components makes the new material robust 

and gives it special features. For instance, nano-clays create large-surface, one- nanometer-thin films 

that act as a protective barrier. Euronews’ Denis Loctier asked Industrial Engineer Lidia Garcia how 

was the material better than conventional plastics?  

 غذا :موضوع

 (euronews)یورونیوز  :منبع

 26/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.euronews.com/2016/03/14/replacing-oil-in-plastics-production-with-organic-waste/
http://www.aitiip.com/en/
http://www.euronews.com/tag/research/
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 یک فرصت اکوسیستمیاردن به Badia تبدیل بیابان 

اما اخیرا عوام مختلفی . است زندگی در بیابان بادیه اردن همواره یک چالش بوده

هایی که  تالش. است های کشاورزی را در خطر قرار داده ها و سایر فعالیت نگهداری دام

هایی مهم درباره  شود، درس پذیر در این بیابان انجام می برای ایجاد معیشت انعطاف

 . تغییرات اقلیمی هستند

های سازگار  ها بعنوان اراضی موات کمک کرده و آنها را تبدیل به اکوسیستم پروژه بانک جهانی به تغییر شناخت از بیابان

بسیاری از گردشگران کشور اردن را . کند هایی برای جوامع محلی با شرایط اجتماعی و فرهنگی یكسان می همراه با فرصت

در صورتیكه مناظر بیابانی . شناسند احل دریاهای مرده و یا پایتخت پرجنب و جوش آن یعنی امان میبعنوان کشور سو

های متنوع و شكننده و  دهد دارای اکوسیستم احت این کشور را تشكیل میسدرصد از م 81که حدود  Badiaمعروف به 

های  ری پرورش دهنده دام هستند که سنتنشینان عشای بادیه. شناسی منحصر بفرد و تاریخ کهن است همجنین باستان

ا کمک بانک جهانی و تسهیالت جهانی محیط زیست ب. است ها در برابر خشكسالی حفاظت کرده باستانی آنها را برای قرن

ر تغییرات اقلیمی در این منطقه م در برابای برای ایجاد معیشت مقاو میلیون دالری امریكا در حال اجرای پروژه 9/9مالی 

 .هستند

 opportunity-of-ecosystems-into-deserts-badia-jordans-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/21/transforming  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Making a living in Jordan’s Badia desert has always been a challenge, but a recent combination of 

factors has put livestock herding and other local agriculture in peril. Efforts allowing communities to 

create more resilient livelihoods for themselves contain important lessons in a changing climate. 

A World Bank project is helping shift perceptions of deserts as being wastelands, to thinking of them 

as adaptive ecosystems filled with opportunities for communities with unique socio-cultures. 

Many visitors to Jordan only ever see the Dead Sea shore or the hectic capital of Amman. However, 

the desert landscape known as the Badia, which comprises about 80% of the country, has diverse, 

fragile ecosystems, as well as unique archaeology and ancient history. The Badia is home to Bedouin 

livestock breeders—many of them nomadic. They have maintained ancient traditions for centuries but 

settlement, drought, overgrazing and other factors are degrading their lands and putting their income 

from herding and agriculture in peril. 

 محیط زیست :موضوع

 (world bank)بانک جهانی  :منبع

 21/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/03/21/transforming-jordans-badia-deserts-into-ecosystems-of-opportunity
http://www.worldbank.org/en/country/jordan
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 سال گذشته 5کاهش تجارت جهانی مواد غذایی به کمترین سطح در 

 

نقل، تجارت جهانی مواد غذایی در سطح ر نتیجه کاهش قیمت نفت و هزینه حمل و اساس اعالم سازمان ملل متحد، دبر 

ا مازاد عرضه تا شكر باز محصوالت کشاوری از غالت بسیاری . پیدا کردمیلیارد دالر کاهش  3جهانی نسبت به برآورد قبلی 

 . بازارهای جهانی روبرو شدنددر 

هزینه  2145تریلیون دالر برای واردات مواد غذایی در سال  176/4حدود  سطح جهانی،در بر آمار منتشر شده توسط فائو، بنا 

درصد کمتر بوده و اولین  8/1بینی شده در اکتبر  پیشهمچنین از رقم . سال گذشته است 5ترین رقم در  این پائین. است شده

و علت اصلی این درصد کمتر  21تریلیون دالر بود  915/4که معادل  2141سال  رکورد  از. تا کنون است 2113کاهش از سال 

 . کردکاهش افزایش عرضه جهانی است که به کاهش قیمت محصوالت کمک 

 low-year-five-to-billion-9-shrank-just-bill-import-food-s-07/world-03-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world’s food bill just fell $9 billion from a previous estimate as a glut of oil and ships cut 

transportation costs, adding to an oversupply of everything from grains to sugar, according to the 

United Nations. Countries around the globe probably spent $1.076 trillion importing food in 2015, a 

five-year low, the UN’s Food & Agriculture Organization estimated. That’s 0.8 percent less than the 

Rome-based agency had forecast in October and marks the first drop since 2009. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-07/world-s-food-import-bill-just-shrank-9-billion-to-five-year-low
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-08/world-food-import-bill-to-drop-to-five-year-low-in-boon-to-homes
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The cost was 20 percent less than a record $1.345 trillion in 2014 as bumper harvests boosted global 

supplies, helping bring down costs, FAO data showed. Oil prices declined for a third year in 2015 as 

nations from Saudi Arabia to Iraq decided against curbing supply, adding to a glut from a U.S. boom 

in production of shale energy deposits.  

 اقتصاد :موضوع

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 17/13/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 های مسئول تنظیم ساعات شبانه روز در گیاهان را شناسائی کردند شناسان ژن زیست. 

Biologists Identify Plant Clock Genes Regulating Circadian Rhythm 

  دفترOGTR  رقم تراریخته کلزا را صادر کردیک استرالیا مجوز تجاری سازی. 

Australia's OGTR Authorizes Commercial Release Of GM HT Canola 
 

 اروپا .2

 شوند های مفید می گیاهان در زمان نیاز، میزبان قارچ . 

Plants Found to Host Beneficial Fungi when Required 

 پروژه جدید اتحادیه اروپا با تمرکز بر محصوالت زراعی مهم برای امنیت غذایی و اقتصاد زیستی 

New EU Project Focuses on Crops Important for Food Security and Bio-Economy 

 امریكا .9

 شناسایی ژن مربوط به تحمل تراکم باال در ذرت شیرین 

New Study Identifies Sweet Corn Genes for Crowding Tolerance 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14272
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14264
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14255
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14245
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14248
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 توانایی سازگاری در گیاهان منجر به تغییر دانش متعارف مربوط به تغییرات اقلیمی شد 

Plants' Ability to Adapt Changes Conventional Knowledge on Climate Change, Says New Study 

 تحقیقات .1

 تهیه نقشه کامل ژنوم مگس میوه شدند همحققان موفق ب 

Researchers Generate Whole Genome Map of Fruit Fly Genetic Recombination 

  جزئیات مربوط به چگونگی تولید ترکیبات ضد سرطان توسط گیاهان 

Study Details How Plants Create Anticancer Compounds 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14256
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14253
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14260
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