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  فائو توسط « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»نتشار آخرین ا

بینی خود برای میزان با توجه با باال بودن عرضه جهانی غالت عمده، فائو پیش

 میلیون تن افزایش داد.  14ذخیره جهانی غالت تا پایان فصل را 

آخرین گزارش فائو درباره خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت، ذخیره  سبر اسا

میلیون  8/272 هترتیب بدرشت، هر دو در فصل جاری بهجهانی گندم و غالت دانه

 خواهند رسید. میلیون تن  8/309تن و 

میلیون  2642را به  2017با توجه به پایان یافتن برداشت محصول غالت، فائو آخرین برآورد خود برای تولید جهانی غالت سال 

درشت مثل ذرت در استرالیا و تن افزایش داد. این افزایش ناشی از بازنگری افزایشی انجام شده در ارتباط با تولید غالت دانه

میلیون تن یعنی باالترین سطح خود تا  2/502به حدود  2017است. میزان تولید برنج سال شرق و غرب افریقا صورت گرفته

 کنون خواهد رسید. 

بینی میزان تولید جهانی گندم نیز اعالم شد. بر اساس این پیش 2018بینی فائو در مورد تولید جهانی گندم در سال اولین پیش

 میلیون تن خواهد رسید.  744به  2018در سال 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1104510/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Global supply conditions for the main cereals remain strong and FAO has increased its forecast for end-of-season 

stock levels by 14 million tonnes. 

Global stocks of wheat and coarse grains are both poised to hit record levels in the current marketing year, of 

272.7 million tonnes and 309.8 million tonnes respectively, according to the Cereal Supply and Demand Brief, 

also released today. 

With harvesting of last year's cereal crops now almost complete, FAO raised its global cereal production estimate 

for 2017 to 2 642 million tonnes following upward revisions for coarse grains such as maize in Australia and East 

and West Africa. Rice output likely reached 502.2 million tonnes in 2017, an all-time high. 

FAO also issued its first forecast for global wheat production in 2018, now seen at 744 million tonnes. While 

above average, that would represent the second annual dip, reflecting lower anticipated yields in the European 

Union and the Russian Federation.  

 اقتصاد موضوع:  

 (FAOفائو ) :منبع

 01/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 208تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

 8/170بطور متوسط  2018شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

واحد( نسبت به ماه قبل افزایش و از ماه  8/1درصد ) 1/1واحد بود که 

درصد کمتر بود. این افزایش ماه به ماه ناشی  7/2مشابه سال گذشته 

از باال بودن قیمت جهانی محصوالت لبنی  غالت بود. در حالیکه قیمت 

های گیاهی کاهش داشتند و قیمت گوشت بدون تغییر روغنشکر و 

 ماند. 

واحد در ماه فوریه از ماه قبل  8/160با متوسط شاخص قیمت غالت فائو 

درصد از ماه مشابه سال قبل بیشتر شد.  8.6واحد( و  4درصد ) 5/2

این شاخص بعد از یک دوره ثبات نسبی از ماه اوت تا دسامبر سال 

ریه برای دومین ماه متوالی افزایش قابل توجهی پیدا گذشته در ماه فو

های تاثیر رونق فعالیتکرد. شاخص قیمت غالت در این ماه تحت

ها از نامساعد بودن شرایط آب و هوایی برای گندم تجاری و نگرانی

زمستانه در امریکا و ذرت در آرژانتین قرار گرفت. قیمت جهانی برنج 

 . نیز در این ماه افزایش داشت

بطور متوسط  2018های گیاهی فائو در ماه فوریه شاخص قیمت روغن

واحد( کاهش داشت  1/5درصد ) 1/3واحد بود که نسبت به ماه قبل  158

قیمت  ماه گذشته رسید. علت تضغیف 19ترین سطح خود در و به پایین

بود. در  18/2017های گیاهی، انتظار افزایش تولید در سال اکثر روغن

نتیجه کاهش بیش از انتظار سرعت صادرات و باال رفتن میزان ذخیره در 

 مالزی و اندونزی، قیمت روغن پالم بیشترین کاهش را داشت. 

واحد در ماه فوریه نسبت  1/191شاخص قیمت محصوالت لبنی با متوسط 

درصد( افزایش داشت، اما هنوز از سطح خود  2.6واحد ) 2/11قبل  به ماه

دسته از  4تر است. قیمت جهانی در ماه مشابه سال گذشته کمی پایین

محصوالت لبنی مؤثر در تعیین این شاخص بعلت افزایش تفاضا و کاهش 

http://awnrc.com/
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 رسید.  2017ماه سپتامبر  بیش از انتظار تولید در نیوزیلند افزایش پیدا کرد و به باالترین سطح خود یعنی

درصد  5واحد بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت و حدود  169بطور متوسط  2018شاخص قیمت گوشت فائو در ماه فوریه 

از ماه مشابه سال گذشته بیشتر بود. افزایش شاخص قیمت گوشت گاو با کاهش شاخص قیمت گوشت مرغ و خوک جبران شد 

های بوجود آمده در صادرات آن از طرف نیوزیلند بود ییر ماند. علت افزایش گوشت گاو، محدودیتو گوشت گوسفند بدون تغ

 که سبب افزایش آن برای دو ماه متوالی شد. 

ترین سطح خود واحد( کمتر شد و به پایین 7درصد ) 4/3واحد در ماه فوریه از ماه قبل  193شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

سید. علت این کاهش، افزایش تولید در تایلند و هند بود. انتظار افزایش تولید در کشورهای تولید کننده در دو سال گذشته ر

 شکر اتحادیه اروپا نیز در کاهش قیمت شکر مؤثر بود. 

  odsituation/foodpricesindex/en/http://www.fao.org/worldfo:لینک خبر

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 170.8 points in February 2018, 1.1 percent (1.8 points) 

higher than in January but 2.7 percent below its value in the corresponding period last year. Higher 

international prices of dairy and cereals contributed to the month-on-month increase in the value of the 

FFPI, whereas the prices of sugar and vegetable oils fell while those for meat remained steady. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 160.8 points in February, up 2.5 percent (4 points) from 

January and 6.8 percent from February 2017. The increase in February marked the second consecutive 

month of notably strong month-on-month rise in the value of the Index after a relatively stable period 

from August to December of last year. Grain prices were generally firmer in February, underpinned by 

a brisk trade activity and concerns over unfavourable weather adversely affecting the US winter wheat 

and Argentina’s maize growing regions. International rice prices strengthened as well, although gains 

were capped by subsiding global demand for Indica supplies. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 01/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 دهمین سالگرد خزانه جهانی بذر سوالبارد

زیرزمینی واقع در نزدیکی  ای، خزانه« روز قیامتخزانه »خزانه جهانی بذر بنام 

سوالبارد نروژ برای حفاظت از بذر محصوالت مهم کشاورزی است. بزودی مراسم 

دهمین سالگرد این خزانه با هدف جلب توجه به اهمیت حفاظت از بذرهای حیاتی 

کی ژنتی المللی منابعتصویب پیمان بین برای کشاورزی و غذا برگزار خواهد شد. 

 نسبتای شد برای دولت نروژ که انگیزه 2001گیاهی برای کشاورزی و غذا در سال 

کند و کمیسیون منابع ژنتیکی برای کشاورزی و غذا  اقدام خزانه بذراین به تاسیس 

 از این برنامه ابتکاری استقبال و حمایت کرد.  2004در سال 

ای نمادین برای بذر حدود یک میلیون ، این خزانه بعنوان خانهشودمی الباردنسبت به سو کهدر حال حاضر با منابع و توجهاتی 

 برای اولین ولی دهندها سال است که کشت و پرورش انواع محصوالت را انجام میاست. کشاورزان برای میلیون شده نوع گیاه

بر حفاظت از تنوع زیستی گیاهان در محیطی  1921نیکوالی واویلوف بود که با تاسیس اولین بانک ژن در روسیه در سال  بار 

کشور سفر نمود و ضمن گوش دادن به  60ها به بیش از غیر بومی آنها تاکید کرد. این گیاه شناس به قصد پایان دادن به قحطی

درنظر گرفتن قابلیت آنها برای تولید انواع مقاوم در شرایط در حال تغییر دنیا بذرهای مختلف را با های کشاورزان صحبت

 آوری کرد. جمع

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1053481/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The ‘Doomsday Vault', storing the seeds of vital crops in an underground vault near Svalbard, Norway, will 

celebrate its 10th anniversary soon, drawing deserved attention to the importance of conserving seeds that are vital 

for food and agriculture. It was the adoption of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture in 2001 that gave the impetus to the Norwegian government to proceed with the establishment of the 

Seed Vault; the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture welcomed and supported the 

initiative in 2004. The resources and attention given to Svalbard, now the iconic home to seeds of around one 

million unique plants, is welcome. While farmers have bred crops for millennia, the emphasis on conservation of 

crop diversity ex situ is historically linked to Nikolai Vavilov, who set up one of the first genebanks in Russia in 

1921.  

 بذر موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 23/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 خیز در دستیابی به اهداف توسعه پایدارهای سالم و حاصلنقش حیاتی جنگل

 22الی   20زدایی و گسترش مناطق جنگلی در المللی توقف جنگلکنفرانس بین

و به میزبانی فائو  Collaborative Partnership on forestsتوسط  2018فوریه 

ه برای دستیابی به اهداف توسعبرگزار گردید. پیام کلیدی کنفرانس این بود که 

سالم ضروری است. اما این کار خیز، متنوع و های حاصلپایدار، حفاظت از جنگل

ها، ذینفعان و های هماهنگ بین بخشفقط از طریق اراده سیاسی و انجام اقدام

 پذیر است. نها امکانآمؤسسات در تمام سطوح 

ای از نهادهای دولتی شامل جنگل، کشاورزی، دامداری و نفر بعنوان نمایندگان طیف گسترده 300در این کنفرانس سه روزه، 

های بومی و تحقیقاتی های تولید کنندگان کوچک، جوامع مدنی، گروهمحیط زیست و همچنین از بخش خصوصی، سازمان

 ردند. ها تاکید کزم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با جنگلشرکت کرده و بر اهمیت تسریع در انجام اقدامات ال

است بطوریکه میزان از بین رفتن جنگل درصد کاهش داشته 50زدایی در طول دو دهه گذشته با وجود اینکه نرخ جهانی جنگل

ها در وضعیت زدایی و تخریب جنگلجنگل، اما هنوز رسیده 2015هکتار در سال  3/3به  2000هکتار در سال  3/7ها از ساالنه 

های ها به زمینهای از دست رفته در نتیجه تبدیل جنگلدرصد از جنگل 80هشدار قرار دارد. طبق برآوردهای انجام شده 

 کشاورزی بوده است.

  .org/news/story/en/item/1103556/icode/http://www.fao:لینک خبر

 خالصه خبر :
Maintaining productive, diverse and healthy forests is crucial for achieving the Sustainable Development Goals. However, 

this can only be accomplished through political will and concerted action across sectors, stakeholders and institutions at all 

levels. 

This is the key takeaway message from the international conference on halting deforestation and increasing forest area, held 

by the Collaborative Partnership on Forests and hosted by FAO, in Rome this week (20-22 February). 

Over the course of a three-day discussion 300 participants representing a wide range of government institutions from forestry, 

agriculture, livestock and environment, as well as the private sector, small producer organizations, civil society, indigenous 

peoples groups, and research,  highlighted the urgency of taking action to accelerate progress towards achieving global 

development goals and targets related to forests. 

 جنگل موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 22/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1103556/icode/
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http://www.cpfweb.org/en/
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 های غذاییسیستم یکپارچه برای دادهساخت 

های غذایی جدیدی بنام ( سیستم دادهUSDAوزارت کشاورزی امریکا )

USDA FooDS های مواد های دادهراه اندازی کرده است که تمام پایگاه

های پایگاه ملی داده غذایی و ترکیبات مغذی را تحت پوشش قرار خواهد داد. 

سال است که در مورد  125امریکا برای بیش از مواد مغذی وزارت کشاورزی 

دهد. در حال حاضر ها اطالعات ارائه میییترکیبات غذایی مورد مصرف امریکا

( مرکز تحقیقات تغذیه NDLای )های تغذیهاین پایگاه توسط آزمایشگاه داده

Beltsville ( وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی امریکاARSنگهداری می ) .شود 

ایجاد و   Wilbur Olin Atwaterتوسط شیمیدان بنام امریکایی  1892امریکا اولین جدول ترکیبات مواد غذایی در سال در 

ها بعنوان مواد غذایی، روزرسانی دادههای بعد، وزارت کشاورزی امریکا بهآیتم غذایی بود. در طی سال 178منتشر شد که شامل 

 غذیم و های مصرف کننده با توجه به کم هزینهداد بطوری که منعکس کننده اولویتکشاورزی و فرایندهای تولید را تغییر 

پایگاه جدیدی از محصوالت غذایی برنددار وزارت کشاورزی امریکا  2016ها باشند. در سال و قابلیت مصرف خوراکی داده بودن

 شد. مورد افزایش داده 228000مورد به  8700های غذایی پایگاه از اندازی شد. در طی سال تعداد آیتمراه

  /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/mar/food:لینک خبر

 خالصه خبر :
The U.S. Department of Agriculture (USDA) is creating a new food data system called USDA FooDS, which will 

incorporate all USDA foods and nutrient composition databases under one umbrella. 

For more than 125 years, the USDA National Nutrient Database has provided data on the composition of foods 

commonly consumed by Americans. Today, the Beltsville Human Nutrition Research Center (BHNRC) Nutrient 

Data Laboratory (NDL), part of USDA’s Agricultural Research Service (ARS), maintains the database. 

The first food composition tables, published by American pioneer chemist Wilbur Olin Atwater in 1892, contained 

178 food items. Over the years, USDA noted the ongoing need to update data as food, agricultural, and 

manufacturing practices changed to reflect consumer preferences for low-cost, nutritious, and more palatable 

foods. In 2016, a new database, the USDA Branded Food Products Database, was launched, which increased the 

number of food items in USDA food composition databases from 8,700 to 228,000 within a year. 

 تغذیه موضوع:

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 01/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/mar/food/
https://www.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-human-nutrition-research-center/
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-human-nutrition-research-center/nutrient-data-laboratory/
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-human-nutrition-research-center/nutrient-data-laboratory/
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/northeast-area/beltsville-md/beltsville-human-nutrition-research-center/nutrient-data-laboratory/docs/usda-branded-food-products-database/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2018&month=Mar&story=food


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1396ماه  اسفند

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

8 

 

 ارتباط بین کشاورزی، تغذیه و سالمت

توان در نظر گرفت: اولین تجزیه های مختلفی را میبرای علم تغذیه نقطه شروع

 Wilburتوسط  1869و تحلیل انجام شده بر روی ترکیبات غذایی ذرت در سال 

O. Atwater  که  1747، یا از اولین آزمایش غذایی کلینیکی ثبت شده در سال

تواند کشف کرد که آب پرتقال می James Lindدر آن پزشک بریتانیایی بنام 

پیشگیری کند. اما اغلب محققان  Cاز بروز بیماری اسکوربوت یا کمبود ویتامین 

 )جداسازی )ایزوله  Aکه برای اولین بار ویتامین  1910شروع علم تغذیه را از سال 

نوع مواد معدنی بعنوان مواد ضروری برای تغذیه و سالمت انسان  15ویتامین و نوع  13دانند. از آن تاریخ تا کنون می شد،

 اند. بعنوان اجزاء اصلی رژیم غذایی مناسب برای تغذیه و سالمت بهینه انسان شناسایی شده

مستقیما در تامین ویتامین و مواد معدنی الزم برای تغذیه دخالت کرد، به این  در ابتدای جنگ جهانی دوم دولت فدرال امریکا

بتال اکثر آنها م نگی بعلت داشتن کمبود مواد مغذی پذیرفته نشدند. ز نیروهای معرفی شده برای آموزش جعلت که یک سوم ا

تعداد افرادی که جان خود را در نتیجه ابتال به  1940تا  1906های ( بودند. در فاصله سالB3به بیماری پالگرا )کمبود ویتامین 

سازی نان به نیاسین رسید. برای حل این مشکل دولت امریکا خواستار غنینفر می 100،000این بیماری از دست دادند به بیش از 

 شد. ها و آهن الزامی المللی با ویتامینسازی آردهای تجاری بیندر دستور غذایی جنگی غنی1941شد و در سال 

  /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/mar/nutrition:لینک خبر

 خالصه خبر :
The science of nutrition can be said to have any number of starting points: Wilbur O. Atwater’s 1869 analysis of the nutrient 

composition of corn, for example, or British Navy physician James Lind’s discovery that citrus juice can prevent scurvy in 

the first recorded nutrition clinical trial in 1747. But most researchers recognize the beginning of nutrition science as the 1910 

isolation of the first vitamin, vitamin A.  

Since then, 13 vitamins and 15 minerals have been identified as essential dietary components for optimum human nutrition 

and health. The federal government became directly involved in the vitamin and mineral content of our diet at the beginning 

of World War II. The spark for federal authority was that one-third of all U.S. recruits were not acceptable for battlefield 

training because they were nutrient deficient. Many were suffering from pellagra, a disease caused by inadequate niacin 

(vitamin B3). About 3 million people in the United States had pellagra, with more than 100,000 deaths, between 1906 and 

1940. 

 تغذیه موضوع:

 (ARSمرکز تحقیقات کشاورزی امریکا ) :منبع

 01/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/2018/mar/nutrition/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2018&month=Mar&story=nutrition
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 تغذیه اولین رقم ذرت غنی شده با روی برای مقابله با سوء

تغذیه در امریکای جنوبی در روز اولین رقم ذرت غنی شده با روی برای مبارزه با سوء

 در کلمبیا ارائه شد.  فوریه 23

بطور طبیعی توسط بدن انسان  روی، از مواد معدنی ضروری برای رشد انسان است اما

های تنفسی، بیماری اسهال و شود. کمبود روی سبب کاهش رشد، عفونتتولید نمی

کلمبیا مبتال به درصد از مردم  22طور متوسط شود. بضعف کلی سیستم ایمنی بدن می

د روی هستند به بیش از نیا درصد مردمی که دچار کمبووکمبود روی هستند. در مناطق خاصی مثل سواحل پاسیفیک و آموز

( و با CIMMYTالمللی اصالح گندم و ذرت )توسط مرکز بین BIO-MZN01رسد. این رقم جدید ذرت بنام درصد می 65

بر روی ذرت و همچنین  CGIAR(، برنامه تحقیقاتی CIAT)های گرمسیری یوهمالمللی المللی مرکز بینحمایت مرکز بین

 ( ارائه شد.  A4NHبر روی کشاورزی برای تغذیه و سالمت ) CGIARبرنامه تحقیقاتی 

اما همه به مواد غذایی که بطور طبیعی این مقدار را به بدنشان برساند گرم است. میلی 15حداقل مقدار روزانه الزم روی 

تشکیل می شود بسیار تواند برای رفع این کمبود در مناطقی که غذای عمده آنها از ذرت دسترسی ندارند. رقم جدید ذرت می

 مؤثر باشد. 

  colombia/-in-malnutrition-reduce-to-launched-variety-maize-zinc-http://www.cimmyt.org/first:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new zinc-enriched maize variety was released in Colombia on February 23 to help combat malnutrition in South 

America. 

Zinc is an essential mineral that plays an important role in human development but is not naturally produced by 

humans. Zinc deficiency can lead to impaired growth and development, respiratory infections, diarrheal disease 

and a general weakening of the immune system. In Colombia, an average of 22 percent of the population is 

affected by zinc deficiency. However, in certain regions, such as the pacific coast and Amazonia, up to 65 percent 

of the population is deficient in zinc. 

The new variety, known as BIO-MZN01, was developed by the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT) with the support of HarvestPlusin collaboration with the International Center for Tropical 

Agriculture (CIAT), the CGIAR Research Program on Maize (MAIZE) and the CGIAR Research Program on 

Agriculture for Nutrition and Health (A4NH). 

 ذرت موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 28/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/first-zinc-maize-variety-launched-to-reduce-malnutrition-in-colombia/
http://www.harvestplus.org/
http://ciat.cgiar.org/
http://ciat.cgiar.org/
http://maize.org/
http://a4nh.cgiar.org/
http://a4nh.cgiar.org/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2018/02/better-DSCN1427-2-e1519847420860.jpg
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 های کشاورزی در جنوب آسیابرای مقابله با آلودگی هوای ناشی از فعالیت Happyماشین بذرکار 

در بازدیدی که کمیساریای عالی استرالیا، هیناردو سیدو از نمایندگی مؤسسه 

 BISAفوریه داشت، آرون جاش مدیر  19 زور( در BISAبورالگ در جنوب آسیا )

و سیمیت  BISAهای ضمن خوشامدگویی و معرفی فعالیت و دفتر سیمیت در هند

در هند در مورد کارهای مرتبط  با کشاورزی حفاطتی با همکاری دانشگاه کشاورزی 

 آالت کشاورزی و کشاورزان توضیح داد. پنجاب، تولید کنندگان ماشین

بود. بر روی بقایای محصول برنج بدون اینکه نیاز به سوزانده  Happy Seederاز نمونه کارهای معرفی شده، استفاده از بذرکار 

حلی برای بذر گندم را بکارند. این فناوری بعنوان راه مستقیما توانندباشند، با استفاده از این بذرکار کشاورزان میشدن داشته

ندن بقایای محصول برنج یکی از عوامل است که سوزاشاورزی در جنوب آسیا معرفی شدهکهای کاهش آلودگی ناشی از فعالیت

 ایجاد آلودگی در هوای این مناطق است. 

  collaborations/-continent-cross-for-http://www.cimmyt.org/innovations:لینک خبر

 

 خالصه خبر :
Australian High Commissioner to India, Harinder Sidhu, visited the Borlaug Institute for South Asia (BISA) in 

Ladhowal, Ludhiana, India on February 19. 

Arun Joshi, Managing Director for BISA & CIMMYT in India, welcomed her with an introduction about the 

creation, mission and activities of BISA and the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). 

Sidhu also learned about the work CIMMYT and BISA do in conservation agriculture in collaboration with Punjab 

Agricultural University, machinery manufacturers and farmers. This work focuses on using and scaling the Happy 

Seeder, which enables direct seeding of wheat into heavy loads of rice residue without burning. This technology 

has been called “an agricultural solution to air pollution in South Asia,”  as the burning of crop residue is a huge 

contributor to poor air quality in South Asia. Sidhu learned about recent improvements to the technology, such as 

the addition of a straw management system to add extra functionality, which has led to the large-scale adoption 

of the Happy Seeder. 

 تحقیقات موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 02/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/innovations-for-cross-continent-collaborations/
http://www.sandeeonline.org/uploads/documents/abstract/1045_ABS_Policy_Brief_61_Ridhima.pdf
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 بهترین مسیر برای دستیابی به امنیت غذایی

: دیدگاه اول، دارندها درباره امنیت غذایی در دو نقطه مقابل هم قرار بطور سنتی دیدگاه

تاکید کرده و آنها را عامل  تقویت  محور -بر استفاده از فناوری پیشرفته، رویکردهای بازار

داند. این دیدگاه وری و افزایش درآمد کشاورزان و در نتیجه بهبود امنیت غذایی میبهره

است. ن انجام شدهآهای توسعه بوده و انقالب سبز بر مبنای اساس بسیاری از برنامه

نجر م های تسهیل امور دامداریهیبرید پرمحصول و برنامههای های پیشرفته به ایجاد انواع واریتهرویکردهای مبتنی بر فناوری

 است. شده

عتقد کارشناسان مداند. های غذایی جوامع روستایی مؤثرتر میگویی به نیازهای کمتر پیشرفته را در پاسخدوم، فناوری درویکر

و کاهش فقر تاثیر چندانی ندارند و  محور در افزایش امنیت غذایی -به این نوع رویکرد بر این باورند که رویکردهای بازار

تمرکزشان بر روی بهبود امور در سطح محلی است. آنها به رویکردهای کمتر وابسته به فناوری مثل مدیریت یکپارچه آفات 

(IPM  .و کشاورزی حفاظتی متکی هستند ) 

انجام شده است، محققان معتقدند که خانوار در شمال غنا  540یک مطالعه جدید با موضوع امنیت غذایی که بر روی  بر اساس

 این دو رویکرد در تضاد با یکدیگر نبوده و بسته به زمان و مکان کارآیی ویژه خود را دارند. 

  security/-food-to-path-best-the-publications-http://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 خالصه خبر :
Traditionally, views on food security tend to fall into one of two extremes. The first praises the idea of high-technology, 

market-oriented approaches as offering enhanced productivity to improve food security by increasing farmers’ profits. This 

way of thinking is the basis of many development programs and was the foundation of the green revolution. High-technology 

approaches have led to the development of high-production hybrid varieties and programs to facilitate animal husbandry. 

The second approach hails low-technology approaches as more effective at meeting food needs of rural communities. Experts 

who believe in low-technology argue that market-oriented approaches are often ineffective at raising food security and 

reducing poverty, and would rather see programs focus on improving interventions at a local level. Low-technology efforts 

dependent on local context include the use of integrated pest management and conservation agriculture. 

Authors of a new study, which examined the food security of 540 households in northern Ghana, suggests that these two 

camps do not need to be treated as diametrically opposed. Rather, they say that each has its time and place. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 01/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/new-publications-the-best-path-to-food-security/
http://www.cimmyt.org/cimmyt-maize-hybrids-ranked-first-and-third-in-nation-wide-trials-in-india/
http://www.facetsjournal.com/doi/full/10.1139/facets-2017-0027
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 فرم جدید برای تهیه گزارش از وضعیت منابع جنگلی جهاناندازی پلتراه

دهی در مورد وضعیت و روند نالین جدیدی را برای گزارشآفرم فائو پلت

فرم، کشورها با استفاده از این پلتاندازی کرد. منابع جنگلی جهان راه

های خود را باال برده و انسجام، خواهند توانست کارآیی فرایند گزارش

 های ذیربط را بهبود ببخشند. اعتبار و شفافیت داده

نظارت و ارزیابی کارآمد درباره پوشش جنگلی و تغییرات کاربری زمین 

به اهداف توسعه  های بدست آمده در راه رسیدنبرای پیگیری پیشرفت

  پایدار و همچنین در انجام اقدامات الزم توسط کشورها برای سازگاری و مقابله با تغییرات اقلیمی بسیار مهم است.

در طی  2020فرم با حمایت مالی اتحادیه اروپا و دولت فنالند با هدف ارزیابی منابع جنگلی جهان برای بعد از سال این پلت

 اندازی شد. ک راهای در مکزیمراسم ویژه

های جنگل آن محدود است و یا در دسترس برای تسهیل در فرایند ارائه گزارش بویژه برای کشورهایی که اطالعات و داده

( امکان دسترسی به اطالعات خارجی و Google earth engineبه کمک موتور جستجوی زمین گوگل ) فرمنیست، این پلت

  د. کنهای مکانی را فراهم میداده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1105144/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
FAO has launched today a new online platform for reporting on the status and trends of the world's forest 

resources. The platform enables countries to increase the efficiency of their reporting process and 

improve the consistency, reliability and transparency of forest data. 

Efficient monitoring of and reporting on forest cover and land-use change is essential for monitoring 

progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) and is crucial as countries adopt measures 

to adapt to and mitigate climate change. 

The platform will be used for the next 2020 Global Forest Resources Assessment (FRA) report. The tool 

developed by FAO with financial support from the European Union and the Government of Finland was 

presented at a special high-level ceremony in Toluca, Mexico. 

 جنگل موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 05/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1105144/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=6bezYtnFm8c&feature=youtu.be
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
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 هزینه گزاف فرسایش خاک برای کشاورزان اروپایی

توسط مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا بر اساس یک تحقیق جدید انجام شده 

(JRC)،  میلیون  155وری کشاورزی و میلیارد یورو به بهره 25/1فرسایش خاک ساالنه

کند. ( در کشورهای اروپایی خسارت وارد میGDPیورو به تولید ناخالص ملی )

وری خاک است، اما پیامدهای خیزی و بهرهفرسایش خاک، بزرگترین خطر برای حاصل

های که با استفاده از مدل JRCآن فراتر از این مشکالت است. نتایح تحقیق  اخیر 

های مستقیم حاصل از فرسایش خاک بر روی اقتصاد کالن انجام گرفته است، بیوفیزیکی و اقتصاد کالن برای تعیین هزینه

 توجه است. بسیار قابل

های کشاورزی تحت تاثیر فرسایش خاک درصد از کل زمین 2/7ادل میلیون هکتار زمین مع 12بیش از در سطح اتحادیه اروپا، 

نویسنده گزارش این تحقیق  Panos Panagosکند. وری محصول خسارت وارد میمیلیون یورو به بهره 25/1قرار دارند که 

دود اما منابع زمینی نامحاست. های اقتصادی کامال مورد ارزیابی قرار نگرفتهگوید، هنوز هزینه فرسایش خاک بر روی فعالیتمی

ور طشود، ارزیابی و حفاظت از خاک بنیستند و با توجه به اینکه بخش عمده مواد غذایی مورد مصرف انسان از خاک تامین می

 Landهای مستقیم و غیرمستقیم است. جزئیات این تحقیق در مجله اک دارای هزینهجدی باید دنبال شود. فرسایش خ

Degradation and Development است. منتشر شده 

  year-billion-125-farmers-european-costs-erosion-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil:لینک خبر

 خالصه خبر :
Soil erosion costs European countries €1.25 billion in annual agricultural productivity loss and €155 million in 

the gross domestic product (GDP) loss, according to a JRC new study. Soil erosion is the biggest threat to soil 

fertility and productivity, but the consequences do not stop there. 

A recent JRC study combined biophysical and macroeconomic models to determine direct and macroeconomic 

costs of soil erosion, and the results are striking. At EU level, soil erosion affects over 12 million hectares of land 

– about 7.2% of the total agricultural land – and leads to €1.25 billion loss in crop productivity. 

"The cost of soil erosion is something that does not yet actively figure in economic impact assessments. But our 

land resources are not infinite and we have to start valuing our soils more because they provide the majority of 

the food we eat. We have to make more efforts to protect these soils so that they are able to cope with the increasing 

demand for food," said Panos Panagos, lead author of the JRC study. 

 خاکفرسایش  موضوع:

 ec.europa.eu :منبع

 27/02/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil-erosion-costs-european-farmers-125-billion-year
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_42081491.jpeg?itok=T5IMCdch
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 آیا ارزش آب از نفت باالتر خواهد رفت؟

میزان عرضه آب در طبیعت ثابت است و برای ادامه بقای انسان 

وضعیت و اخیرا، ارزش آب  جایگزینی برای آب وجود ندارد.

تاون، افریقای جنوبی بیشتر خود را نشان بار آن در کیپتاسف

است. بدنبال وقوع بدترین خشکسالی قرن، افزایش جمعیت و داده

ناپذیر مسئولین این شهر تصمیم گرفتند در منابع آب نسبتا انعطاف

 یعنی« روز صفر»اعالم تاون قطع کنند. جوالی آب را در کیپ 9روز 

روز مردم تحت نظارت پلیس یا ارتش مجبور به این که در این 

تاون اولین شهر میان بسیاری از شهرهای دنیا است که با واقعیت ایستادن در صف آب خواهند بود. کارشناسان معتقدند، کیپ

کی ی آورد که آیا آب بعنوانتلخ افزایش تقاضای بیشتر از عرضه محدود آب روبرو است. چنین وضعیتی این سوال را پیش می

 ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد؟ ،بعاترین منکمیابیکی از ترین منابع زمین از نفت بعنوان از فراوان

های استرالیا یک بطری آب ایم. در سوپرمارکتگوید همین حاال به این شرایط رسیدهدکتر برایان کوک، محقق جغرافیا می

Mount Franklin Spring Water  ر اواسط فوریه قیمت یک لیتر بنزین بدون سرب بطور متوسط است. د دالر 33/3حدود

 دالر بود. یعنی کمتر از نصف قیمت یک لیتر آب.   38/1

  oil.html-worth-03-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Nature has declared that the world's supply of water is fixed. As a means of keeping humanity alive, it has no substitute. 

Recently, Cape Town has become painfully aware of the value of water. 

The unwelcome combination of a once-in-a-century drought, a booming population and a relatively inflexible water supply, 

means the South African city will have its taps turned off on 9 July. The dreaded Day Zero will mean people will be forced 

to queue for their water under police or military supervision. 

Experts say that Cape Town could be the first of many cities around the world to experience the brutal reality of water 

demand far outstripping supply. 

It raises a particularly dystopian question: could water, one of the world's most abundant resources, ever be more expensive 

than one of its rarest, oil? "It already is," says Dr Brian Cook, a researcher in Development Geography. In Australian 

supermarkets, a bottle of Mount Franklin Spring Water costs around $3.33 a litre. At the pumps in mid-February 2018, the 

average cost of a litre of unleaded petrol is less than half that, at $1.38. 

 آب موضوع:

 phys.org :منبع

 07/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-03-worth-oil.html
https://phys.org/tags/water+demand/
https://phys.org/tags/water+demand/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/1-willwatereve.jpg


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1396ماه  اسفند

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

15 

 

 تولیدات کشاورزی در برابر تنوع زیستی

های موجود بین تولیدات تواند مغایرتشهری هوشمند می یریزبرنامه

فاظت از طبیعت را کاهش دهد. گروهی از محققان دانشگاه حکشاورزی و 

(، مرکز تحقیقات iDivگوتینگن با همکاری مرکز تحقیقات تنوع زیستی آلمان )

های ای از دادهدانشگاه مونستر مجموعه ( و UFZهولتز )محیط زیست هلم

جهانی درباره توزیع جغرافیایی و اکولوژیکی نیازهای هزاران گونه حیوانی را 

همراه با اطالعات دقیق در مورد تولید محصوالت عمده کشاورزی را بصورت 

 منتشر شده است.   Global Change Biologyجزئیات مطالعات آنها در مجله یکپارچه گردآوری و بررسی کردند. 

وحش و عملکردهای اکوسیستمی است مثل کاهش حیاتهمراه محیطی ش تولیدات کشاورزی با عوارض منفی زیستافزای

های جانورانی انجام شود، وضعیت چگونه خواهد شد؟ محققان میزان محلی. اما اگر کشاورزی در مناطقی با اثرگذاری کم بر گونه

ی مکانی ساز. آنها دریافتند که با بهینهاندیی را مورد ارزیابی قرار دادههاریزیزیستی باچنین برنامهکاهش از دست رفتن تنوع

خواهد زیستی که در نتیجه کاربری کشاورزی متراکم در آینده پیشهای کشاورزی در سطح جهانی، میزان کاهش تنوعفعالیت

 تواند کاهش یابد. درصد می 88آمد، تا 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307100718.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Smart land-use planning could ease the conflict between agricultural production and nature conservation. A team of 

researchers from the University of Göttingen, the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), the Helmholtz 

Centre for Environmental Research (UFZ) and the University of Münster integrated global datasets on the geographical 

distributions and ecological requirements of thousands of animal species with detailed information on the production of the 

world's major agricultural crops. The results were published in Global Change Biology. 

Increasing agricultural production usually leads to various negative side effects in agricultural landscapes, such as local 

decline in wildlife and loss of ecosystem functions. But what would happen if agricultural growth would be focused on areas 

of the world where only a few animal species would be affected? The researchers evaluated how far global biodiversity loss 

could be minimized by such planning. They found that 88 percent of the biodiversity that is expected to be lost under future 

agricultural intensification could be avoided if global land use was spatially optimized. 

 زیستیتنوع موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 07/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180307100718.htm
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 ها و ذخیره کربنتاثیر فضاهای سبز شهری در کنترل سیالب

های شناسان، کارهای میدانی در مناطقی شامل کوهبرای بسیاری از بوم

شود، یا حداقل به کشف ها خالصه میها و یا بیابانمرتفع و یا رودخانه

 مناطقی دورافتاده از توسعه انسانی. 

شناس آزمایشگاه ونیکا ترنر اما کارلی زیتر، دانشجو و محقق زیست

 یک سایت تحقیقاتیگوید، میمدیسون، امریکا، -دانشگاه ویسکانسین

تواند بسیار نزدیک باشد حتی در حیاط منزل. او دریافت که فضاهای می

توجهی در محیط زیست شهری و قابل های گلف به میزانهای شهری و زمینها، پارکسبز شهری مانند محوطه سبز خانه

عات باید به اطال هم را های مربوط به اینگونه فضاهاشناسان دادهتوانند باشند و بومهای طبیعی دورتر تاثیرگذار میاندازشمچ

 است. منتشر شده Ecosystem Applications ند. جزئیات این یافته در مجله کنموردنیاز برای شناخت طبیعت اضافه 

ها، محل اطراف شهر شامل گورستان 100های خاک از ن محقق برای شناخت چگونگی تاثیر مناطق شهری در طبیعت، نمونهای

ها ب و کاهش سیالبآ آوری و از نظر ذخیره کربن، تنظیم کیفیتها جمعهای عمومی و از حیاط خانههای گیاه شناسی، پارکباغ

 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد. 

  carbon.html-cities-spaces-green-03-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
For many ecologists, fieldwork involves majestic mountains or rushing rivers or large tracts of wilderness. At the 

very least, it means exploring natural areas that aren't defined by human development. 

But for Carly Ziter, a research site can be a lot closer to home. In fact, it can be right out your back door. In a 

study published March 6 in the journal Ecosystem Applications, Ziter, a graduate student in integrative biology 

professor Monica Turner's lab at the University of Wisconsin-Madison, finds that urban green spaces like 

backyards, city parks and golf courses contribute substantially to the ecological fabric of our cities—and the wider 

landscape—and they need to be added to the data ecologists currently use when exploring big questions about our 

natural world. 

 آب موضوع:

 phys.org :منبع

 06/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-03-green-spaces-cities-carbon.html
https://phys.org/tags/city/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/greenspacesi.jpg
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 افزایش کارآیی کودها با استفاده از گرافن

برای اولین بار محققان دانشگاه آدالید، استرالیا موفق به تولید کودهایی 

 تر برای کشاورزان شدند. آنهامحیطی کم و با قیمت پایینبا اثرات زیست

اند. با کود استفاده کرده دها از گرافن بعنوان حاملدر تولید این کو

 همکاری بخش صنایع، این محققان نشان دادند که کودهایی که عناصر

توان با اضافه کردن عناصر کنند را میمغذی را به آهستگی آزاد می

 کمیاب به صفحات اکسید گرافن تولید نمود. 

ای هدفمندتر که سبب افزایش کارایی کود و جذب بیشتر مصرف کودها به شیوه استفاده از گرافن بعنوان حامل کود یعنی اینکه

استفاده و کارایی  های کود مبتنی بر گرافن برای مواد معدنی، روی و مس شود. تا کنون از حاملمواد مغذی توسط گیاهان می

 ن نیز در جریان است. است و در حال حاضر کار بر روی سایر مواد مغذی مثل نیترات و فسفاآن اثبات شده

منتشر  Applied materials and Interfacesاین تحقیق توسط دانشجوی دکترا، شروین کبیری انجام و جزئیات آن در مجله 

 است. شده

رسانندگی  و رسانندگی الکتریکی العاده درعلت داشتن خواص فوقگرافن به. باشدکربنی می شبکه النه زنبوری ن ساختار دو بعدی از یک الیه منفردگراف*

 .استای منحصربفرد تبدیل شدهبه ماده و خواص مکانیکی رسانندگی اپتیکی ،های بارتحرک پذیری حامل ، چگالی باال وگرمایی

  fertilisers.html-efficient-graphene-03-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Fertilisers with lower environmental impacts and reduced costs for farmers are being developed by University of 

Adelaide researchers in the world-first use of the new advanced material graphene as a fertiliser carrier. 

In partnership with industry, the researchers have demonstrated effective slow release fertilisers can be produced 

from loading essential trace elements onto graphene oxide sheets. 

Using graphene as a carrier means the fertilisers can be applied in a more targeted fashion, with overall increased 

fertiliser efficiency and great nutrient uptake by the plants. The graphene-based carriers have so far been 

demonstrated with the micronutrients zinc and copper. Work is continuing with macronutrients such as nitrogen 

and phosphate. 

 کود موضوع:

 phys.org :منبع

 07/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://phys.org/news/2018-03-graphene-efficient-fertilisers.html
https://phys.org/tags/graphene+oxide+sheets/
https://phys.org/tags/graphene/
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 سازی گیاهان در برابر خشکسالی به کمک مهندسی ژنتیککاهش مصرف آب و مقاوم

د. از طرف دیگر برای نرسمیاورزی های شیرین جهان به مصرف کشدرصد از آب 90

تامین نیاز غذایی جمعیت روزافزون جمعیت جهان میزان تولیدات کشاورزی باید 

اند به کمک تغییر بیان یک ژن که افزایش یابند. برای اولین بار محققان موفق شده

شود، میزان مصرف آب را بدون اینکه به عملکرد ضرری در بافت همه گیاهان یافت می

 درصد کاهش دهند.  25برسد تا 

وری تحقق افزایش بهره»المللی بنام این تحقیق بخشی از یک پروژه تحقیقات بین

کشاورزی  بنیاد تحقیقاتاست که با حمایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس، « فتوسنتتیک

 Natureجزئیات این یافته بصورت گزارشی در مجله  المللی انگلستان در حال اجرا است.و غذا و اداره توسعه بین

Communication است.منتشر شده 

سال گذشته میزان عملکرد محصوالت بطور  60گوید، این یک پیشرفت بزرگ است. طی استفان النگ مدیر اجرایی پروژه می 

قابل  است که این عاملاست بدون اینکه میزان آب موردنیاز برای تولید آنها تغییری کند. فرض بر این بودهمداوم افزایش یافته

 کند. و رسیدن به اهداف مهم آینده باز می های جدیدی را برای تحقیقات و توسعه اشد. اما این یافته دیدگاهبتغییر نمی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180306115814.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Agriculture already monopolizes 90 percent of global freshwater -- yet production still needs to dramatically increase to feed 

and fuel this century's growing population. For the first time, scientists have improved how a crop uses water by 25 percent 

without compromising yield by altering the expression of one gene that is found in all plants, as reported in Nature 

Communications. 

The research is part of the international research project Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE) that is 

supported by Bill & Melinda Gates Foundation, the Foundation for Food and Agriculture Research, and the U.K. Department 

for International Development. 

"This is a major breakthrough," said RIPE Director Stephen Long, Ikenberry Endowed Chair of Plant Biology and Crop 

Sciences. "Crop yields have steadily improved over the past 60 years, but the amount of water required to produce one ton 

of grain remains unchanged -- which led most to assume that this factor could not change. Proving that our theory works in 

practice should open the door to much more research and development to achieve this all-important goal for the future." 

 مهندسی ژنتیک موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 06/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180306115814.htm
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 های فراگیر حیوانیبرای پیشگیری از بیماری USAIDهمکاری فائو و 

ی های دامبرنامه سازمان ملل متحد با مشارکت فائو برای تقویت مدیریت بیماری

ماه موفق به آموزش  12ها در آنها شایع است در طی در کشورهایی که این بیماری

کشور واقع در افریقا، آسیا و  25متخصص بهداشت دامپزشکی در  4700بیش از 

 خاورمیانه شده است. 

ای از موضوعات کلیدی در این توسط فائو طیف گسترده های فنی ارائه شدهآموزش

ی هازیستی و امنیت زیستی، روشبیماری، عملیات آزمایشگاهی، ایمنی بینیشد از جمله نظارت و پیشزمینه را شامل می

ر در غرب نف 619دامپزشک در آسیا،  3266شیوع بیماری. افراد آموزش دیده شامل  مواجه باپیشگیری و کنترل و رویکردهای 

المللی توسعه امریکا گفت، این دنیس کارول، مدیر آژانس بینبودند.  خاورمیانهنفر در  363نفر در شرق افریقا و  459افریقا، 

های غذا و کشاورزی و سالمت انسان وجود دارد که به نفع طرفین های متفاوت برای همکاری بین گروهبرنامه نشان داد که زمینه

 است. 

توانند میلیاردها دالر هزینه دربر داشته و به رشد اقتصادی می عالوه بر خطراتی که برای سالمتی انسان دارد میهای دابیماری

 خسارت وارد کنند. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1105822/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A United States-FAO partnership working to strengthen the capacity of developing countries to manage 

outbreaks of diseases in farm animals has in just 12 months succeeded in training over 4,700 veterinary health 

professionals in 25 countries in Africa, Asia and the Middle East. 

The FAO-provided technical trainings covered a gamut of key competencies, including disease surveillance and 

forecasting, laboratory operations, biosafety and biosecurity, prevention and control methods and outbreak 

response strategies.  

All told, 3,266 vets in Asia, 619 in West Africa, 459 in East Africa, and 363 in the Middle East benefitted. 

"Over the course of this relationship we've learned that there are many mutually beneficial areas of interest 

between the food and agricultural community and the human health community," said Dennis Carroll, Director 

of USAID's Global Health Security and Development Unit. 

 های دامبیماری موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 09/03/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 
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 اندازی پرتال جدید برای نظارت بر کیفیت آب توسط یونسکوراه

( HIPلوژیکی یونسکو )والمللی هیدرپرتال جدیدی توسط برنامه بین

اندازی شده است. این پرتال با برای بررسی کیفیت آب جهانی راه

ی هاای سنجش از راه دور، اطالعات مرتبط با کیفیت آباستفاده از داده

کند. کیفیت آب عالوه بر سالمت ارائه می را در سطح جهانیرین یش

زیستی، تولید مواد غذایی و های مختلف، تنوعانسان بر اکوسیستم

رشد اقتصادی تاثیرگذار است. با وجود اهمیت کیفیت آب برای توسعه 

گونه وسعه نیافته بسیار کم است. در اینپایدار، اما اطالعات قابل اعتماد در این زمینه بویژه در مناطق دورافتاده و کشورهای ت

 های پایشی و نظارتی وجود ندارد.ها و ظرفیتمناطق شبکه

های علمی و امکان دسترسی به اطالعات با هدف نیاز فوری به افزایش پایگاه با تاکید بر( IIWQهای جهان )پرتال کیفیت آب

 و به. استایجاد شدههای انسانی در زمینه امنیت آب شناخت بهتر اثرات تغییرات اقلیمی و پیامدهای حاصل از دخالت

های کشورهای عضو در اجرای شهمچنین از تالاین پرتال  کند.کمک میهای آگاهانه و علمی برای مدیریت آب گیریتصمیم

شوند، ( و سایر رویکردهایی که بطور مستقیم به کیفیت و آلودگی آب مربوط میSDG6اهداف توسعه پایدار آب و بهداشت )

 کند. حمایت می

  quality-water-monitor-tool-pioneering-launches-https://en.unesco.org/news/unesco:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new World Water Quality Portal(link is external), launched by UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP), 

provides information on freshwater quality at the global scale using remote sensing data. Water quality affects human health, 

as well as ecosystems, biodiversity, food production and economic growth. While improving water quality worldwide is 

essential to sustainable development, reliable data is scarce, especially in remote areas and developing countries where 

monitoring networks and capacity are lacking.  

The IIWQ World Water Quality Portal(link is external) addresses an urgent need to enhance the knowledge base and access 

to information in order to better understand the impacts of climate- and human-induced change on water security. It will 

facilitate science-based, informed decision-making for water management and support Member States’ efforts in 

implementing the Sustainable Development Goal on water and sanitation (SDG 6), as well as several other Goals and Targets 

that are linked directly to water quality and water pollution. 

 آب موضوع:

 یونسکو :منبع

 26/01/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 نقش مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در توانمندسازی و موفقیت زنان روستایی

 رسانیهای ارتباطات و اطالعات در حمایت از توانمندی زنان روستایی و اطالعنقش فناوری

( در IFADالمللی توسعه کشاورزی )درباره وضعیت آنها، موضوع بحث جلسه صندوق بین

( همراه با فائو و IFADالمللی توسعه کشاورزی )مارس، روز زن بود. صندوق بین 8روز 

( ICTدر فناوری اطالعات و ارتباطات ) ها( تاکید دارند که نوآوریWFPبرنامه جهانی غذا )

های زنان روستایی در زنجیره ارزش و توسعه ر گسترش فرصتتوانند نقش مهمی دمی

 های آموزشی و اطالعات افزایش دهند.کارآفرینی داشته و همچنین دسترسی آنها را برنامه

به  د. دسترسی زنانبسیاری از زنان، بویژه زنان جوان روستایی به منابع تولیدی مثل زمین، اعتبار و فناوری دسترسی ندارن

درصد از زنان تلفن همراه دارند در  41درآمد و متوسط تنها نسبت به مردان کمتر است. در کشورهای کم ICT هایفناوری

( sub-regionدرصد است. تقریبا دو سوم از زنان مناطق جنوب و شرق آسیا و زیر منطقه ) 46حالیکه این رقم برای مردان 

 هایهای بهداشتی، آموزش، شغل مناسب و حمایتتایی به مراقبتاقیانوسیه تلفن همراه ندارند. امکان دسترسی زنان روس

های اقتصادی برای زنان روستایی بسیار مؤثر های اطالعات و ارتباطات در تقویت فرصتاجتماعی بسیار محدود است.  فناوری

ها در بازارهای مختلف د قیمتروز در مورهای همراه هوشمند دسترسی به اطالعات بهتوانند باشند. برای مثال از طریق تلفنمی

اند که وقتی زنان دارای کسب درآمد هستند، فرصت بیشتری برای صرف درآمد خود مطالعات نشان دادهشود. پذیر میامکان

 برای تهیه غذا برای خانواده و یا صرف آن برای آموزش کودکان خواهند داشت.  

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1105699/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The role of information communications technologies in supporting rural women's economic empowerment, voice and status, 

will be the focus of discussions at the International Fund for Agricultural Development (IFAD) on 8 March, International 

Women's Day. IFAD, together with United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Food 

Programme (WFP), will highlight the role that innovations in information and communications technologies (ICTs) can play 

in expanding rural women's opportunities in value chains and enterprise development, while increasing their access to 

education and information. Many women, particularly young rural women, lack access to productive resources such as land, 

credit and technology. Women lag behind in terms of their access to ICTs, with only 41 per cent of women in low-and middle 

income countries owning mobile phones compared to 46 per cent for men.  

 زنان موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 07/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تاثیر توانمندسازی زنان کشاورز در کاهش گرسنگی و بهبود معیشت روستایی

  در کشورهای در حال توسعه نیمی از نیروی کار کشاورزی را

های مالی اما تولیدات آنها با محدودیتدهند. زنان تشکیل می

 ها، خدمات ترویجی و حقوق زمین مواجه است. اعتباری، نهاده

 ها باید به دختران از های کشاورزی و مشوقآموزش مهارت

های اجتماعی سنین جوانی شروع شود تا در تغییر ساختار

 قدیمی و هنجارهای فرهنگی مؤثر باشند. 

 پذیری در زنان در ها نوین و آموزش در ایجاد انعطاففناوری

 مقابل تغییرات اقلیمی نقش مهمی دارند. 

تواند کاهش یابد در توجهی میبرند. این تعداد به میزان قابلمیلیون نفر از گرسنگی رنج می 815در سطح جهانی، حدود 

 که زنان دارای حقوق و منابع برابر با مردان باشند و بطور کامل در سیستم های تولید غذا مشارکت داشته باشند. یصورت

  farmers-women-empowering-ceiling-grass-the-.org/en/news/feature/2018/03/06/breakinghttp://www.worldbank:لینک خبر

 خالصه خبر :

Women make up almost half of the agricultural labor force in developing countries, but their production 

is limited by barriers to finance, inputs, extension services and land rights. 

Agricultural skills, knowledge and encouragement should be taught to daughters from a young age to 

help change antiquated social structures and cultural norms. 

New technologies and training are critical for women farmers to be able to build resilience in the face of 

climate change. 

Around the world, 815 million people suffer from hunger. That number could be significantly reduced 

if women farmers had the same rights and resources as their male counterparts, and were empowered to 

contribute fully to the food system. 

 زنان موضوع:

 (Worldbank) بانک جهانی :منبع

 06/03/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 اندازی کمپین آگاهی درباره کرم سرخ پنبه در هندراه 

India Launches Massive Pink Bollworm Awareness Campaign 

 نقش حیاتی زنان در بیوتکنولوژی 

Women Play Vital Role in Biotech, Study 

 روپاا .2

 توده در گیاه آرابیدوپسیس توسط محققان بلژیکیحلی برای افزایش میزان تولید مواد قندی و زیستکشف راه 

Increasing Sugar Yield and Biomass Production in Arabidopsis Discovered by VIB Scientists 

  اندشد، تکامل یافتهتر از آنچه تصور میمیلیون سال قبل 100گیاهان  

Land Plants Evolved 100 Million Years Earlier than Thought 

 کنندها استفاده میگیاهان از طعمه برای مقابله با بیماری 

Study Shows How Plants Use 'Baits' to Trap Pathogens 

  های جدید اصالح نباتاتتبدیل گیاه توتون به کارخانه زیستی با استفاده از تکنیک 

Researchers Use NBTS to Develop Tobacco Plants as Biofactories 

 امریکا  .3

 استفاده از نور نامرئی برای پایش فتوسنتز در سویا 

Researchers Monitor Photosynthesis in Soybean Using Invisible Light 

 دیدگاهی جدید درباره سیستم دفاعی گیاهان 

New insight into plants' self-defense 

 اف گیاهان بر کاهش گرمایش زمینهای زیستی از الیاثر تولید سوخت 

How biofuels from plant fibers could combat global warming 

 های شکر برزیلاستفاده از ارقام تراریخته چغندرقند در کارخانه 

Brazil Sugar Mills Start Planting GM Sugarcane 
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  صدور مجوز برای سه محصول تراریخته در آرژانتین 

Argentina Approves Three GM Crops 

 تحقیقات .4

 یزور ایریدیوم برای تولید و ذخیره انرژی پاک التوسنتز مصنوعی با استفاده از کاتف 

Artificial Photosynthesis Using Iridium Catalyst May Generate and Store Clean Energy More 

Efficiently 

  درجه سانتیگراد    5/1رویکردهایی برای محدود کردن افزایش گرمای جهانی تا 

 Strategies to limit global warming to 1.5 degrees Celsius 

     مشکل واقعی با محصوالت تراریخته 

The real problem with GMO crops 
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