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 برای سومین ماه متوالی  تداوم افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو

 2167واحد در ماه جوالی  6/673اد غذایی فائو با متوسط شاخص قیمت مو

ترتیب درصد( افزایش پیدا کرد و بدین 9/2واحد ) 3/9به ماه قبل نسبت 

روند افزایشی این شاخص برای سومین ماه متوالی ادامه پیدا کرد. با 

درصد(  2/61احد )و 1/61، سطح این شاخص از سال قبل افزایش اخیر

تا کنون رسید.  2165بیشتر شد و به باالترین سطح خود از ماه ژانویه 

های عرضه همراه با نوسانات ارزی سبب افزایش قیمت اکثر محدودیت

بنی شد. در مقابل، ارزش گوشت بدون لغالت و همچنین شکر و محصوالت 

 های گیاهی کاهش پیدا کرد. تغییر ماند و قیمت روغن

واحد بود  2/612بطور متوسط  2167شاخص قیمت غالت فائو در ماه جوالی 

درصد( از ماه  5/3واحد ) 6/64درصد( از ماه قبل و  6/5واحد ) 8که حدود 

جوالی سال قبل بیشتر شد. در سه ماه گذشته، بعلت باال رفتن قیمت گندم 

جه تداوم و تا حدودی برنج، این شاخص بطور متوالی افزایش داشت. در نتی

شرایط آب و هوایی گرم و خشک و شرایط نامساعد گندم بهاره در امریکای 

که منجر به پایین آمدن کیفیت گندم شد، افزایش قیمت گندم در  شمالی 

شرایط فصلی سبب باال همچنین ماه جوالی به باالترین سطح خود رسید. 

ذرت  رفتن شاخص برنج شد. اما قیمت ذرت عمدتا بدلیل افزایش خرید

خارجی توسط چین و بهبود شرایط جوی در امریکا، تقریبا بدون تغییر 

 ماند.

واحد از  4/611های گیاهی فائو در ماه جوالی با متوسط شاخص قیمت روغن

ترین سطح خود از ماه نیدرصد( کمتر شد و به پای 6/6واحد ) 8/6ماه قبل 

مت روغن پالم تا کنون رسید. علت این کاهش، پایین آمدن قی 2161اوت 

است که اصلی ترین فاکتور تعیین کننده سطح این شاخص است. 

شرقی آسیا و کاهش تقاضای جهانی انداز مساعد تولید آن در جنوبچشم

های اصلی این کاهش هستند. از طرف دیگر، قیمت جهانی روغن سویا افزایش پیدا کرد که ناشی از برای واردات آن، علت

 در امریکا است.  فصل رشد آناره شرایط های موجود دربنگرانی
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( درصد افزایش 1/9واحد ) 1/7واحد در ماه جوالی نسبت به ماه گذشته  1/261شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

درصد( از همین ماه در سال گذشته بیشتر است. با وجود این افزایش، هنوز از باالترین سطح  2/52واحد ) 9/74داشت که 

( در این ماه WMPدرصد کمتر است.  قیمت جهانی کره، پنیر و پودر کامل شیر ) 26است،  2164مربوط به ماه فوریه  خود که

 ( کاهش پیدا کرد. SMPافزایش داشت و قیمت پودر شیر خامه گرفته شده )

از واحد بود که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشت. ولی  6/675، بطور متوسط 2167شاخص قیمت گوشت فائو در ماه جوالی 

درصد کمتر بود. افزایش قیمت گوشت  4/67، 2164بیشتر و از باالترین سطح خود در اوت  واحد 2/8، 2161ماه جوالی 

علت کاهش قیمت گوشت گاو، کاهش تقاضا برای مرغ جبران کرد.  گوسفند در این ماه را کاهش قیمت گوشت گاو، خوک و

 واردات در امریکا بعلت افزایش عرضه داخلی آن بود. 

درصد( بیشتر شد، اما  2/5واحد ) 2/61واحد بود که از ماه قبل  5/217شاخص قیمت شکر فائو در ماه جوالی بطور متوسط 

ی، برای اولین بار از آغاز سال تا کنون قیمت شکر افزایش پیدا کرد که درصد از سال قبل کمتر است. در ماه جوال 21هنوز 

 علت اصلی آن باال رفتن ارزش پول برزیل بود. 

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:خبرلینک 

 ه خبر :خالص
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 179.1 points in July 2017, up 3.9 points (2.3 percent) 

from June and the third successive month of increases. This latest rise put the Index nearly 16.6 points 

(10.2 percent) above last year’s level and at its highest since January 2015. A combination of supply 

constraints and currency movements provided support to prices of most cereals, sugar and dairy. 

Instead, meat values remained steady month-on-month, whereas the Vegetable Oil Index edged down. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 162.2 points in July, up almost 8 points (5.1 percent) from 

June and 14.1 points (9.5 percent) from July 2016. Cereal prices have risen consistently over the past 

three months, driven by stronger wheat prices and, to a lesser extent, also firmer rice quotations. Wheat 

values rose the most in July, as continued hot and dry weather deteriorated spring wheat conditions 

further in North America, fuelling quality concerns, particularly for higher protein wheat. Seasonal 

tightness also provided some support to rice quotations, although gains were capped by a slowdown in 

demand. Instead, maize values remained largely steady, as support provided by a more rapid pace of 

foreign purchases by China was outweighed by improved weather conditions in the United States. 

 اقتصادموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 33/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های روستایی عراقاستفاده از فناوری تلفن همراه برای کمک به خانواده

پول در ازاء » عنوان گذاری دولت بلژیک تحت فائو برنامه جدیدی با سرمایه

آورد. هدف از این ( در عراق  را به مرحله اجرا درمیcash-for-work« )کار

پذیر است که طی آن های روستایی آسیببرنامه کمک به درآمدزائی خانواده

ها به کمک فناوری تلفن همراه انجام انتقال پول در ازاء کار به این خانواده

 خواهد شد. 

زده شامل روستای مناطق بحران 91خانواده در  62،111این برنامه حدود 

ها و ایجاد الدین و نینوا را تحت پوشش قرار خواهد داد. از طریق این برنامه، با بازسازی زیرساختکرکوک، انبار، صالح

های عالیتگردند، کشاورزان محلی قادر خواهند شد فهای خود برمیبه خانه ای کههای معیشتی برای افراد آوارهفرصت

های بدون منبع درآمد مالی شامل کنندگان در این برنامه خانوادهمشارکتکشاورزی خود را شروع کنند و یا گسترش دهند. 

هایشان که در طی جنگ در روستاهای خود باقی زنان سرپرست خانوار و افراد ناتوان خواهند بود. همچنین کارگران و خانواده

 های خود برمیگردند. نگ پس از آوراده شدن به خانهاند و یا در نتیجه جمانده

کشور خاورمیانه و افریقا دارد، با  8که سابقه کاری در  Zainها، اپراتور تلفن همراه و سرویس داده برای تسهیل در پرداخت

 فائو همکاری خواهد کرد. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1027418/icode:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Many vulnerable rural families in Iraq can now benefit from a safer, more secure means of receiving income 

thanks to mobile money transfer technology adopted for the first time by FAO as part of a cash-for-work 

programme aimed at rehabilitating agricultural infrastructure and land. 

The programme, which is funded by the Belgian Government, will support 12,000 conflict-affected people in 30 

villages in Kirkuk, Anbar, Salah al-Din and Ninewa governorates. It will benefit local farmers, by enabling them 

to restart or expand farming activities with rehabilitated infrastructure, and provides agricultural livelihoods 

opportunities for displaced people returning home. 

Participants, who are from households with no other income source, include women who are often the sole 

breadwinners for their families, and people with a disability. The workers and their families are people who 

either remained in their villages during conflict or returned home after being displaced by the fighting. 

 فناوریموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 32/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پرندگان در جنوب افریقاضرورت اقدامات هماهنگ برای مقابله با شیوع آنفوالنزای 

( در جنوب افریقا، وضعیت HPAIشیوع اخیر آنفوالنزای حاد پرندگان )

است. اگر ها خانواده را مورد تهدید قرار دادهمعیشتی و امنیت غذایی میلیون

های تجاری و روند سرعت اقدامات مقابله با آن صورت نگیرد، در فرصتبه

ا و امنیت غذایی مشکل ایجاد خواهد های بدست آمده در زمینه غذپیشرفت

 کرد. 

گزاران جنوب افریقا، ، کارشناسان و سیاستHPAIدر واکنش به شیوع اخیر 

و بلندمدت را در نشستی در ژوهانسبورگ مورد  اری اطالعات و اقدامات واکنش سریعگذهای آمادگی برای به اشتراکبرنامه

ای فائو در جنوب افریقا بر اهمیت مرغداری در جنوب کننده منطقهدر این نشست، دیوید فیوری، هماهنگ. ارزیابی قرار دادند

ها نفر از افریقا تاکید کرد و گفت، بخش مرغداری در منطقه نقش حیاتی در تامین پروتئین حیوانی با کیفیت برای میلیون

 وص زنان و جوانان روستایی است. مردم دارد و همچنین منبع اصلی درآمد بسیاری از مردم بخص

تاثیر شیوع این رهایی که تحتوتوجهی داشته است. یکی از کشهای اخیر، صنعت مرغداری در این منطقه رشد قابلدر دهه

 میلیارد دالر بود.  5/9، بیشتر از 2161افریقای جنوبی است. درآمد خالص این کشور از صنعت مرغ در سال  بیماری قرار گرفته

  news/en/c/1027704/-http://www.fao.org/africa/news/detail:خبرک لین

 خالصه خبر :
The recent outbreaks of the Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), commonly referred to as the 

bird flu, are threatening the livelihood and food security status of millions of families in the region. If 

not tackled quickly, the HPAI outbreak impedes trade opportunities and will reverse the gains made in 

enhancing food and nutrition security. 

In response to the recent outbreaks of the HPAI, experts and policy makers from Southern Africa are 

meeting to assess preparedness to share information and explore both immediate and longer-term 

response actions. 

Speaking at the meeting, FAO Subregional Coordinator for Southern Africa, David Phiri, emphasized 

the importance of poultry. “The poultry sector is vital in the region because poultry meat and eggs 

provide affordable sources of high-quality animal protein to millions of people in the region. Poultry 

production is also a major source of income for many, particularly rural women and youth”. 

 آنفوالنزای پرندگانموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 33/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های روغنی و حبوبات در قزاقستانافزایش سطح زیر کشت دانه

 2167اوت  4، در «انداز توسعهچشم :های روغنیحبوبات و دانه»سمیناری تحت عنوان 

در آستانه قزاقستان توسط فائو برگزار  EXPO2017( در نمایشگاه 31مرداد  69)

افزایش است که  به های روغنی و حبوبات در این کشور روگردید. سطح زیرکشت دانه

قزاقستان، اساس اقتصاد روستایی بوده و نقش . کشاورزی در دارداز چند جنبه اهمیت 

مهمی در تامین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی سیستم ملی غذا دارد. کشاورزی یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و 

 اجتماعی، رشد پایدار، معیشت روستایی و تغذیه کل جمعیت این کشور است. 

کنندگان در این سمینار  گفت، تنوع بخشیدن در خوشامدگویی به شرکت رستم کورمانف، معاون وزیر کشاورزی قزاقستان 

به تولیدات کشاورزی و تداوم عرضه محصوالت زراعی با ارزش غذایی باال در بازارهای جهانی در چارچوب برنامه دولتی 

سطح زیرکشت سال گذشته،  5است. در طی قرار داده شده 2167-2126های قزاقستان برای توسعه کشاورزی در سال

است. سطح هزار هکتار رسیده 986،111به  2167است بطوریکه در سال توجهی داشتهحبوبات در قزاقستان افزایش قابل

 8/2هکتار است که  911،111است. سطح زیرکشت عدس حدود میلیون هکتار رسیده 4/2های روغنی نیز به زیرکشت دانه

 است.از این نظر در مقام پنجم جهانی قرار گرفتهبرابر بیشتر از سال قبل بوده و قزاقستان 

  news/en/c/1027969/-http://www.fao.org/europe/news/detail:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Farmers in Kazakhstan have been increasing the land area devoted to growing oilseed and pulse crops – and it 

makes good sense from several viewpoints. An FAO-organized seminar on “Pulses and oilseeds: prospects for 

development” was held here today, one of many forward-looking events on offer this year at Astana EXPO 

2017. 

As the backbone of the rural economy, agriculture in Kazakhstan plays an important role in ensuring food 

security and economic sustainability of the national food system. It is one of the main factors in the country’s 

economic and social development, ensuring sustainable growth, rural livelihoods, and nourishment for the entire 

population. 

“In Kazakhstan, diversification of agricultural production and continuing introduction of high-value nutritious 

crops demanded on world markets falls within the framework of the state programme of agriculture 

development for 2017-2021,” said Rustem Kurmanov, Vice Minister of Agriculture of Kazakhstan as he 

welcomed seminar participants. 

 های روغنی و حبوباتدانهموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 34/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های مواد غذایی و ضایعات شیالت در اوکراینهای ارزیابی هدررفتبرنامه

یف، اوکراین برای نمایندگانی از وزارت اکولوژی و منابع کارشناسان شیالت فائو در کی

طبیعی، آکادمی ایالتی اکولوژی، دانشگاه ملی علوم و محیط زیست و دانشگاه ملی 

تجارت و اقتصاد دوره آموزشی برگزار کردند. هدف از برگزاری این دوره ادامه 

 های غذایی در زنجیره ارزش بود. و هدررفتهای جهانی برای کاهش ضایعات تالش

ها و ضایعات مواد غذایی در شیالت و فترهای جدید برای ارزیابی هدرکنندگان در این دوره آموزشی با متدولوژیشرکت

سازی در میان کارشناسان ملی این کشور برای اقدامات آینده در مورد پروری آشنا شدند. این دوره به منظور ظرفیتآبزی

 های مربوط به شیالت اوکراین برگزار شد.ضایعات و هدررفت

های های جدی در اغلب زنجیرهها پس از برداشت یکی از نگرانیباره گفت، تلفات ماهشکارشناس فنی شیالت فائو در این

بل از اجرای . قها و انواع ضایعات باید شناخته شودتوزیع ماهی در جهان است. برای جلوگیری از تولید ضایعات، علت

ای تولید ضایعات باید ابتدا شناخته شود، تا بتوان اقدامات مؤثر و پایدار برای های ریشههای ارزیابی، شناخت علتمتدولوژی

 کاهش ضایعات انجام داد. 

  news/en/c/1027731/-http://www.fao.org/europe/news/detail:خبرلینک 

 خالصه خبر :
A global drive to reduce food losses and waste all along the value chain has arrived in Ukraine, where this week 

the fisheries and aquaculture sector tackles the issue. 

Experts from FAO’s Fisheries Division in Rome, Italy are conducting a training course in Kyiv for 

representatives of Ukraine’s Ministry of Ecology and Natural Resources, State Ecological Academy, National 

University of Life and Environmental Sciences, and Kyiv National University of Trade and Economics. 

Participants will learn new methodologies for assessing food losses and waste in fisheries and aquaculture. The 

aim is to build capacity among the country’s national experts as a foundation for further work on losses and 

waste by the Fisheries Agency of Ukraine. 

“Post-harvest fish losses are a major concern and occur in most fish distribution chains throughout the world,” 

said Esther Garrido Gamarro, FAO fisheries technical expert. “In order to avoid losses, the causes and types of 

loss must be well understood. It is key that all participants understand the root causes of losses before they go 

into the methodology to assess. Only in this way will we be able to provide effective and sustainable loss 

reduction interventions.” 

 ضایعات مواد غذاییوع: موض

 (FAOفائو ) منبع:

 33/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1027731/
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 اهمیت نقش تحقیقات کشاورزی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار

بخش کشاورزی و غذا دارای ظرفیت بالقوه برای کمک به جامعه جهانی در 

 زدارند. اما در حال حاضر ا 2191( تا سال SDGsتوسعه پایدار )دستیابی به اهداف 

المللی این نشست به میزبانی شبکه بینشود. این ظرفیت استفاده کامل نمی

جوالی به مناسبت روز جهانی کشاورزی و غذا برای رسیدن  69غذا در -کشاوری

توسعه  یکی از کارشناسان حاضر در نشستبه اهداف توسعه پایدار برگزار شد. 

 71که با حضور مقامات بلندپایه در نیویورک برگزار گردید گفت، حدود  پایدار

نها است که بطور مستقیم بر آکنند و کشاورزی منبع اصلی درآمد درصد از جمعیت فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می

 ها نفر تاثیرگذار است. روی امنیت غذایی، تغذیه و معیشت میلیون

ها در نت، معاون نماینده دائم کانادا در سازمان ملل متحد گفت، اگرچه کشاورزی تا سه برابر نسبت به سایر بخشمایکل گرا

گیرد. پیتر تامسون، هانی به آن تعلق میجهای درصد از کمک 4است، اما فقط های فقیر جهان مؤثر تقویت درآمد خانواده

میلیون نفر در جهان  711ست حضور داشت گفت، در حال حاضر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در این نش

کنند و خواستار حمایت از اقدامات جهانی در راه رسیدن به هدف دوم توسعه پایدار تا سال همچنان در فقر شدید زندگی می

ختالل رشد مواجه های بدست امده، در افریقا  تعداد کودکانی که با اکن کردن گرسنگی شد. با وجود پیشرفتو ریشه 2191

 یابد. درصد کاهش می 66حدود  GDPتغذیه، سوء و ساالنه بعلت درصد افزایش 21تا کنون  6331هستند از سال 

 goals/-development-global-achieve-to-key-research-agricultural-on-focus-funding-http://www.cimmyt.org/newخبرلینک 

 خالصه خبر :
Food and agriculture have the potential to be major drivers in helping the international community achieve the 

U.N. Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, but are currently underutilized, said experts at a side 

event during the high-level political forum on sustainable development held this month in New York City. 

Some 70 percent of the world’s poor live in rural areas where agriculture provides the main source of family 

income, directly impacting the food security, nutrition and livelihoods of millions, said delegates the Agriculture 

and Food Day to Implement the Sustainable Development Goals, hosted by the International Agri-Food 

Network on July 13. Although agriculture is up to three times more effective than other sectors in boosting 

incomes of the world’s poorest, it only receives 4 percent of global aid, according to Michael Grant, deputy 

permanent representative of Canada to the U.N. 

 تحقیقات کشاورزیموضوع: 

 (CIMMYT) سیمیت منبع:

 21/37/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/new-funding-focus-on-agricultural-research-key-to-achieve-global-development-goals/
http://www.agrifood.net/
http://www.agrifood.net/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2017/07/28806283030_136664f0f2_z-1.jpg
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 زیستیدر حمایت از حفاظت از گندم و تنوع  CIMMYTپروژه جدید  

ذیری آن پبا هدف تنوع در تولید گندم و تقویت انعطافاخیرا پروژه جدیدی 

شد.  یاندازو ترکیه راه ندر برابر تغییرات اقلیمی در سه کشور افغانستان، ایرا

( در اوایل سال Wheat Landraces« )های بومیگندم»این پروژه تحت عنوان 

غذا و المللی منابع ژنتیک گیاهی برای در راستای حمایت از پیمان بین 2161

با  2116شود. این پیمان توسط فائو در سال (، اجرا میITPGRFAکشاورزی )

ری پایدار از منابع تبادل و کارب حفاظت،، هدف دستیابی به امنیت غذایی

 است. جهانی ژنتیک گیاهی به تصویب رسیده

واد ژنتیکی را فراهم سازد، این با ایجاد یک سیستم جهانی که برای کشاورزان، کارشناسان و محققان امکان دسترسی به م

 ها کمک کند. تواند به تولید ارقام بهبود یافته، مغذی و با صفاتی مثل مقاوم در برابر خشکسالی، آفات و سایر تنشپیمان می

هایی که بطور سنتی و محلی سازگار شده و کسب اطمینان از مشارکت کشاورزان و حفاظت از ارقام بومی گندم یعنی گونه

 ی تنوع زیادی هستند، از نکات کلیدی برای این پروژه است.دارا

لیت باال در تولید شوند که دارای قابدر مزارع کوچک مناطق دور افتاده افغانستان، ایران و ترکیه ارقام بومی کشت می

 پذیرند. سیبمحصوال غذایی با کیفیت هستند، اما این کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آ عملکرد پایدار و

  diversity/-genetic-and-conservation-wheat-supports-project-http://www.cimmyt.org/new:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Farmers across Afghanistan, Iran and Turkey are benefiting from a recently launched project that aims to 

diversify wheat production and strengthen the crop’s resilience to climate change across the three countries. 

The Wheat Landraces project was launched in early 2016 in support of the International Treaty on Plant Genetic 

Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA), an agreement ratified by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations in 2001 that aims to achieve food security through the conservation, 

exchange and sustainable use of the world’s plant genetic resources. 

By establishing a global system where farmers, plant breeders and scientists can access and contribute plant 

genetic materials, the Treaty makes improved, nutritious crops with traits resistant to drought, pests and other 

stresses easily available to participating countries. 

 گندمموضوع: 

 (CIMMYTسیمیت ) منبع:

 34/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/new-project-supports-wheat-conservation-and-genetic-diversity/
http://www.wheatlandraces.org/information#itpgrfa
http://www.wheatlandraces.org/information#treaty
http://www.fao.org/plant-treaty/en/
http://www.fao.org/plant-treaty/en/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2017/08/DSC00963-1.jpg
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 اثرگذاری مستقیم  تحقیقات فیزیولوژیک گندم در مزارع ایران و ترکیه

شرایط آب و هوایی نامساعد که در اثر تغییرات اقلیمی تشدید نیز 

غربی ایران و منطقه شوند، مشکالتی برای تولید گندم زمستانه در شمالمی

های اخیر، محققان است. اما با توجه به یافتهآناتولی ترکیه ایجاد کرده

له با پا بتوانند در مقاببین هستند که بتوانند به کشاورزان خردهخوش

 شرایط سخت و داشتن معیشت پایدار کمک کنند. 

سانتیگراد و کاهش شدید ذخایر آب،  21پس از انجام آزمایشات میدانی در طی سالی با بارش کم، درجه حرارت منفی 

متر آب برای تولید محصول در دسترس بود، محققان موفق به شناسایی منابع ژنتیک کلیدی میلی 951بطوریکه فقط حدود 

 ر این مناطق شدند. د

گوید، ( درباره تحقیقات انجام شده میCIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )مارتا لوپز، فیزیولوژیست گندم مرکز بین

دهند که تحقیقات میدانی ملی تحقیقات کشاورزی ایران نشان مینتایج حاصل از انجام آزمایشات با همکاری محققان برنامه 

 باشند. تواند اثرات بالفصل بر روی مزارع کشاورزی داشتهمی

  fields/-farmers-in-impact-makes-iran-and-turkey-in-research-physiology-.org/wheathttp://www.cimmyt:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Harsh weather conditions exacerbated by climate change make winter wheat production difficult in 

northwestern Iran and the Anatolia region of Turkey, but due to some recent discoveries, scientists are 

optimistic that they can help smallholder farmers combat hardship and sustain their livelihoods. 

After conducting field trials in a year when rainfall was scarce, temperatures dropped to minus 20 

degrees Celsius, and irrigation reserves were depleted leaving only about 350 millimeters of water 

available for crops, scientists identified key genetic resources. 

“Our work demonstrates that research trials can have an immediate impact in farmers fields,” said 

Marta Lopes, a wheat physiologist at the International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT), describing the impact of collaborative trials undertaken with scientists at the Iranian 

national agricultural research program. 

 موضوع: گندم

 (CIMMYTسیمیت ) منبع:

 31/37/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/wheat-physiology-research-in-turkey-and-iran-makes-impact-in-farmers-fields/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2017/07/MartaLopesCo.png
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 های آبگیری شاخصمعرفی برنامه کاربردی )اپلیکیشن( جدید برای اندازه

ها است: از تولید ناخالص داخلی زندگی روزمره ما پر از شاخص

(GDPکه نشان )های دهنده سالمت اقتصادی است تا نمره

دهنده وضعیت تحصیلی آنهاست، و درجه نشانآموزان که دانش

اما  ،کندحرارت بدن که تب داشتن یا نداشتن بیمار را مشخص می

 شاخص چیست و چرا مهم است؟

کنند روند پیشرفت و یا سازند و به کمک میگیری یا معیارهایی هستند که از وضعیت چیزی ما را با خبر میها اندازهشاخص

شوند به ب استفاده میآهایی که در مورد یا وخامت. شاخصکنیم. اینکه وضعیت رو بهبود است حتی بیماری را دنبال 

کنند و همچنین به درک اثراتی که تغییرات اقلیمی بر روی چرخه آب شناخت تغییرات کمی و کیفی منابع آبی کمک می

توانیم ها مطلع شده و میها و خشکسالیالبها، سیندگی، بارهاهای آب از وضعیت و کیفیت آبگذارند. به کمک شاخصمی

 اندیشی در برابر انها باشیم.به فکر چاره

است.  این برنامه کاربردی های موجود درباره آب توسعه داده شدهگویی با نگرانیبرنامه  مدیریت سیل و خشکسالی در پاسخ

عیت خاص. این برنامه از طریق لینک تواند باشد برای ارزیابی وض)اپلیکیشن شاخص آب( نقطه شروع خوبی می

www.flooddroughtmonitor.com  .در دسترس است 

 NETWORK&utm_campaign=a7bf95c97c-application/?utm_source=IWA-indicator-water-introducing-ine.org/measurehttps://www.thesourcemagaz-:خبرلینک 

159872273-a7bf95c97c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_01&utm_medium=email&utm_term=0_c457ab9803 

 خالصه خبر :
Our daily life is full of indicators: from GDP providing an indication of economic health, to grades in school to 

show how a student has performed, to body temperature confirming whether or not a patient has a fever. But, 

what are indicators and why are they important? 

Indicators are a measurement or value that gives you an idea of what something is like. They help us to track the 

development of statuses, projects or even sicknesses. Indicators help us to see and understand if a situation is 

improving or getting worse. Indicators applied in water resources help us to understand a wide variety of quality 

and quantity challenges. They are also fundamental to helping understand changes brought about to the water 

cycle by climate change. In the water world, indicators allow us to observe and understand the situation of water 

quality, rainfall, floods and droughts, and can help establish a basin-wide view of how we should respond. 

 آبموضوع: 

 www.thesourcemagazine.org منبع:

 31/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://www.thesourcemagazine.org/measure-introducing-water-indicator-application/?utm_source=IWA-NETWORK&utm_campaign=a7bf95c97c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_01&utm_medium=email&utm_term=0_c457ab9803-a7bf95c97c-159872273
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 ورزی و هوشمند در برابر اقلیم تناوب زراعی بدون خاک

های کشاورزی حفاظتی، به بهبود از تکنیک بر اساس یک گزارش جدید، در هند، استفاده

 است. های کشاورزی بر گرمایش زمین را کاهش دادهعملکرد کمک کرده و اثرات سوء فعالیت

د برای برقراری تعادل  بین های خو، بعنوان بخشی از تالشCIMMYTمحققان مرکز 

کشاورزی و اقلیم، بر روی سیستم تناوب برنج باسماتی و گندم در شمال غربی هند در 

تحقیق و بررسی کردند. آنها بدنبال یک استراتژی کاشت برای کاهش اثرات گرمایشی کشاورزی  Indo-Gangeticهای دشت

 ضمن باال بردن درآمد کشاورزان بودند. 

برای ورزی، مدیریت بقایای زراعی و علوفه )ماش( در تناوب برنج و گندم در طی این تحقیق، شش ترکیب مختلف خاکآنها 

های شمالی هند که مرکز ورزی را در روستاهای یکی از ایالتخاک ورزی و کشاورزی بدونهای سنتی خاکمقایسه تکنیک

   دند. برنج باسماتی است، را مورد بررسی و ازمایش قرار دا

ورزی گندم بر روی ورزی برنج، بدون خاکنتایج مطالعات آنها نشان داد که دو روش مدیریت تناوب زراعی: کشت بدون خاک

گندم در این -ورزی و ماش کاشته شده بر روی بقایای سیستم برنجورزی و گندم بدون خاکبقایای گیاهی و برنج بدون خاک

 وری باال هستند.  منطقه دارای بهره

  emissions/-curb-india-in-rotations-crop-bean-rice-wheat-smart-climate-till-http://www.cimmyt.org/zero:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Conservation agriculture techniques can help boost yields and profits for smallholder farmers in an intensively 

cultivated region of India while helping reduce the impact of agriculture on global warming, according to a 

new research report. 

Hardy, high-yielding crop varieties can be resilient to erratic weather patterns caused by climate change, but 

agricultural intensification must be balanced with sustainable techniques to offset the effects of emissions 

caused by greenhouse gases. 

As part of efforts to achieve agriculture-climate equilibrium, researchers at the International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT) studied basmati (scented) rice-wheat crop rotation systems in India’s 

Northwestern Indo-Gangetic Plains, seeking an optimal planting strategy to lower impact on global warming 

while increasing farm profits. 

 موضوع: کشاورزی حفاظتی

 (CIMMYTسیمیت ) منبع:

 31/37/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های بدجلبکهای خوب، جلبک

یش زماآای در حال هژ(، امریکا، بر روی پروSandiaمحققان آزمایشگاه ملی سندیا )

سودآور با ترین دریاچه کالیفرنیا را به یک منبع لودههستند که بتوانند بزرگترین و آ

 311مایل مربع )حدود  951( به وسعت saltonوری باال تبدیل کنند. دریاچه سالتون )بهره

های کشاورزی است مربع( دارای میزان باالیی نیتروژن و فسفر حاصل از فعالیت کیلومتر

ها شده که منجر به شوند. این مواد سبب رشد جلبکها وارد آن میکه از طریق رواناب

 حل برای آن هستند. اما محققان بدنبال یافتن راه ، شودمحیطی میمشکالت زیست

ها کمک کرده و آالینده سازی آب ازپاک هها، با کنترل رشد سریع و فراوان جلبکمحققان این آزمایشگاه قصد دارند ب

توان با استفاده از تبدیل به مواد سوختی تجدیدپذیر کنند. جلبک را می را ها را متوقف و آنهاهمچنین شکوفه زدن جلبک

ه مواد سوختی و شیمیایی کرد.  طبق است به آسانی تبدیل بفرایند تخمیری که به اسم این آزمایشگاه به ثبت رسیده

میلیون تن  6توان در امریکا ساالنه حداقل (، از طریق فوق میBETOزیستی )برآوردهای بخش انرژی اداره فناوری انرژی

محیطی نیز بدنبال خواهد های زیستی تولید کرد که پیامدهای مثبت اجتماعی، اقتصادی و زیستمواد اولیه برای سوخت

 داشت.  

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170807155405.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Sandia National Laboratories is testing whether one of California's largest and most polluted lakes can transform 

into one of its most productive and profitable. Southern California's 350-square-mile Salton Sea has well-

documented problems related to elevated levels of nitrogen and phosphorus from agricultural runoff. Algae 

thrives on these elements -- a fact that causes environmental problems but could also be a solution to those 

problems. 

Sandia intends to harness algae's penchant for prolific growth to clean up these pollutants and stop harmful 

algae blooms while creating a renewable, domestic source of fuel. Algae can be easily converted to fuels and 

chemicals using a Sandia Labs-patented fermentation process. 

The Department of Energy's Bioenergy Technology Office (BETO) estimates the U.S. can produce at least 1 

billion tons of feedstocks for biofuels every year, and doing so would have positive social, economic and 

environmental impacts.  

 هاجلبکموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس منبع:

 37/38/2317: تاریخ خبر
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 ها از مزارع کشاورزیآالینده آبسیستمی جدید برای حذف دو 

کنند، را مصرف میهای خلیج مکزیک ها بخش عمده اکسیژن آبجلبک

شود و شرایط ( میdead zone« )مناطق مرده»که منجر به بوجود آمدن 

کند. عامل ها و سایر موجودات دریایی غیرممکن میرا برای حیات ماهی

های ت که از طریق سیستماصلی بوجود آورنده این شرایط، نیتراتی اس

شود. اما، نیترات یک بخش ها میزهکشی مزارع کشاورزی وارد رواناب

ها نیز از ماده آالینده دیگر یعنی فسفر تغذیه کرده و تکثیر های شیرین و برکههای موجود در آباز مشکل است. جلبک

 ها کافی است. شوند. مقدار بسیار کم این ماده برای رشد جلبکمی

های آنها وارد خلیج پی آالیندهسیسیمیایالت دیگر هستند که از طریق  66نویز و های این خلیج، ایلیشاء عمده آالیندهمن

است. برای رسیدن به این ریزی شدهها برنامهاهداف تهاجمی برای کاهش آالینده تولید شده در این ایالت شود. مکزیک می

اند که کشاورزان تحقیقات نشان دادهنوسازی گردند. اما  بایدها خانه فاضالبتصفیه اهداف زیرساخت مبدا اصلی فسفر مثل

 توانند نقش داشته باشند. نیز در حل این مشکل می

های چوبی است، بر روی توانایی های زیستی تراشهیکی از محققان گروه علوم زراعی دانشگاه ایلینوی که متخصص راکتور

ای را انجام داده است. در مطالعه دیگری نیز از فیلتری های زهکشی مطالعات گستردهها برای حذف نیترات از آباین تراشه

 است. ها تحقیق و بررسی شدهبرای حذف فسفر از این آب P-filterبنام 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170731134128.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Algae blooms in the Gulf of Mexico use up the majority of the oxygen in the water, leading to massive "dead 

zones" that cannot support fish or other wildlife. The culprit? Nitrate, running off agricultural fields through tile 

drainage systems. But nitrate is only part of the problem. Algae in freshwater lakes and ponds flourishes when 

exposed to a different pollutant, phosphorus, and the tiniest amount is enough to trigger a bloom. 

Illinois and the 11 other states that send the majority of the water to the Mississippi River set aggressive goals to 

reduce nitrate and phosphorus pollution in the Gulf of Mexico. To achieve those goals, large point sources of 

phosphorus, such as wastewater treatment plants, will need to invest in new infrastructure. But new research 

suggests there could be a role for farmers, as well. 

 محیط زیستموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:
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 اثرات سموم کشاورزی بر روی جمعیت حشرات

کش رایج های برگی در اثر تماس با آفتگذاری سوسکبر اساس یک یافته جدید، میزان تخم

ن ماده این ااند که نوزادکند. محققان همچنین نشان دادهدرصد کاهش پیدا می 95)پیرتروئید( 

ها در شوند. جزئیات مربوط به این یافتهکش دچار نقص عضو میحشرات نیز در اثر این آفت

 است. منتشر شده Environmental Pollutionمجله 

طبق گزارش وزارت فدرال محیط زیست، در برخی از مناطق آلمان، جمعیت حشرات نسبت به 

از سال   North Rhine-Westphaliaاست که  در منطقه درصد کاهش یافته است. همچنیگزارش شده 81، حدود 6382سال 

 است. در صد کمتر شده 75جمعیت حشرات  2169تا  6383

ها روند افزایشی مداوم کشهای اخیر مصرف علفگوید، در سالپروفسور کارولین مولر، رئیس گروه اکولوژی شیمیایی می

ع کمتر مطالعه ها بر روی حشرات خارج از مزارکشاست. مشکل اینجاست که تا کنون در مورد چگونگی تاثیر آفتداشته

 ها ناشناخته است. کشاست. عواقب ناشی از تماس تصادفی حشرات با آفتشده

ها در ارتباطات بین حشرات تاثیرگذارند. روابط بین برخی حشرات بر اساس کشدهند که آفتنتایج مطالعات جدید نشان می

ده معطر برای شناسایی آن مورد استفاده بقیه ها بعنوان یک ماهای سطح بدن سوسکهای شیمیایی است. هیدروکربنمحرک

 کند. و در تشخیص سوسک ایجاد اختالل می ها بر روی ترکیبات این مواد اثر گذاشتهکشگیرد. تماس با آفتقرار می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170731114632.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
One finding is that leaf beetles lay roughly 35 per cent fewer eggs after coming into contact with traces of a 

frequently used pesticide: a pyrethroid. The researchers also showed that female offspring develop 

malformations through the poison. The biologists have published their study in the journal Environmental 

Pollution. 

According to the Federal Ministry for the Environment, in some parts of Germany the insect population has 

declined by 80 per cent since 1982. In North Rhine-Westphalia, the Regional Office for Nature, Environment, 

and Consumer Protection (LANUV) reports a decline of 75 per cent between 1989 and 2013. 

'Recent years have seen a continuous increase in the use of herbicides,' says Professor Dr. Caroline Müller, head 

of the Department of Chemical Ecology. One problem is that up to now, little was known about how pesticides 

affect insects outside the cultivated fields.  

 موضوع: محیط زیست
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 31/37/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170731114632.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931اول مرداد  نیمه

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

16 

 

 تهیه نقشه کامل ژنوم دو آفت مهم کشاورزی

( CSIROبرای اولین بار محققان سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا )

تواند به کاهش ساالنه اند که میموفق به تهیه نقشه کامل ژنوم دو آفت مهم شده

 میلیاردها دالر هزینه کشاورزی در سطح جهانی کمک کند. 

کد پروتئینی ژنوم دو آفت  67،111بیش از  CSIROتیم تحقیقاتی با رهبری این 

یی را رمزگشا Helicoverpa zeaو   Helicoverpa armigeraهای بنام

خوار ذرت شناخته های کرم قوزه پنبه و کرم خوشهفات بیشتر بنامآکردند. این 

 اند. شوند. آنها همچنین چگونگی تغییرات ژنتیکی در طی زمان را نیز مستند کردهمی

. های آنها کمک خواهد کردو چگونگی جهش هابینی نقاط ضعف کرمنوم به محققان در پیشسطح از جزئیات درباره ژاین 

 باشند. فات تمایل به تغذیه از آنها نداشتهبر این در تولید ارقامی که این آ عالوه

خوار ذرت دو نوع آفت مهم در کشاورزی هستند که ساالنه برای کنترل و جبران خسارات آنها کرم قوزه پنبه و کرم خوشه

 پنبه در مزارع شود. کرم قوزه پنبه، آفت غالبهزینه میمیلیارد دالر در آسیا، اروپا، افریقا، امریکا و استرالیا  5بیش از 

 خوار ذرت است. فت دیگر یعنی کرم خوشهها بیشتر از آکشاسترالیا است که میزان افزایش مقاومت آن در مقابل آفت

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170803091910.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
For the first time, researchers from Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

(CSIRO) have mapped the complete genome of two closely related megapests potentially saving the 

international agricultural community billions of dollars a year. 

Led by CSIRO, in collaboration with a team of experts, the researchers identified more than 17,000 protein 

coding genes in the genomes of the Helicoverpa armigera and Helicoverpa zea(commonly known as the 

Cotton Bollworm and Corn Earworm, respectively). 

They also documented how these genetics have changed overtime. This level of detail makes it easier for 

scientists to predict both the caterpillars' weak spots, how they will mutate and even breed plants they will not 

want to eat. The bollworm and earworm are the world's greatest caterpillar pests of broad-acre crops, causing in 

excess of US $5 billion in control costs and damage each year across Asia, Europe, Africa, America and 

Australia. 

 موضوع: ژنتیک
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 فناوری در خدمت حفظ سالمتی زنبورها

زنبور عسل در  21،111فر، بیش از کانادا، اولدوز پویان Simon Fraserالتحصیل دانشگاه فارغ

 کند. هایی از وضعیت سالمتی آنها نظارت مینخرا بدنبال سر  Cloverdaleکندوهای منطقه

فر اطالعات صوتی از ارتباطات بین زنبورها در داخل کندوها را فناوری مورد استفاده پویان

بورعسل نام دارد که در این دانشگاه توسعه کند و سیستم پایش کندوی زنوری میآجمع

گوید، کسب اطالعات بیشتر در مورد فعالیت زنبورهای عسل ضروری است زیرا طی دهه است. وی درباره این سیستم میداده

از است. تحقیق درباره آنچه که بعنوان اختالل درصد کاهش پیدا کرده 91گذشته در امریکای شمالی جمعیت زنبورعسل 

شود، ادامه دارد. کاهش جمعیت زنبورهای عسل بر روی ( نامیده میcolony collapse disorderها )کلنی شیفروپا

 افشانی و محیط زیست تاثیرگذار است. گرده

دار شود که دارای حسگرهای کوچک میکروفونهای کندو نصب میدر این سیستم دستگاه مانیتورینگ بر روی دیواره

گیری و ثبت ها نیز اندازهکنند. درجه حرارت و رطوبت کندوتند که صدا و ارتعاشات را رصد میهس سنج()همچنین شتاب

های صوتی داخل کندوها بوده و همچنین زنبورداران را از هر گونه ناهنجاری بین وری دادهآشود. این سیستم قادر به جمعمی

 کند. زنبورها مطلع می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170805142358.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Simon Fraser University graduate student Oldooz Pooyanfar is monitoring what more than 20,000 honeybees 

housed in hives in a Cloverdale field are "saying" to each other -- looking for clues about their health. 

Pooyanfar's technology is gleaning communication details from sound within the hives with her beehive 

monitoring system -- technology she developed at SFU. She says improving knowledge about honey bee 

activity is critical, given a 30 per cent decline in the honeybee population over the past decade in North 

America. Research into the causes of what is referred to as Colony Collapse Disorder continues. The presence 

of fewer bees affects both crop pollination and the environment. 

Pooyanfar's monitoring platform is placed along the wall of the hive and fitted with tiny sensors containing 

microphones (and eventually, accelometers) that monitor sound and vibration. Temperature and humidity are 

also recorded. Her system enables data collection on sound within the hives and also tracks any abnormalities to 

which beekeepers can immediately respond. 

 زنبورموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 35/38/2317: تاریخ خبر
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 افشانیآلودگی نوری، تهدیدی جدی برای گرده

افشانی شبانه گیاهان را مختل کرده و سبب کاهش نورهای مصنوعی گرده

افشانی از دست افشانی روزانه قادر به جبران گردهشوند. گردهدهی گیاهان میمیوه

اند که تاثیر منفی های دانشگاه برن نشان دادهرفته شبانه نیست. اکولوژیست

های روز ممکن است به ساعت های شبانه حتیافشاننورهای مصنوعی بر روی گرده

 نیز گسترش پیدا کند. 

ها، ها در سراسر جهان روند کاهشی دارد. این روند ناشی از علل مختلف است شامل: بیماریافشانتعداد زنبورها و سایر گرده

تکامل دانشگاه برن ها. گروه تحقیقاتی از مؤسسه اکولوژی و گاهها، تغییرات اقلیمی و از بین رفتن زیستکشها، آفتانگل

توانند سبب ایجاد اختالل در گذارند و میهای شبانه تاثیر میافشانبرای اولین نشان دادند که نورهای مصنوعی بر روی گرده

های شبانه در نظر افشانها، گردهافشانهای جهانی تحت عنوان بحران گردهافشانی گیاهان شوند. تا کنون در بحثگرده

 کنند. ها وجود دارند که نقش مهمی در زندگی گیاهان ایفا میافشان. اما تعداد بیشماری از این گردهشدندگرفته نمی

 است. منتشر شده Natureجزئیات این مطالعه در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170802153907.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Artificial light disrupts nocturnal pollination and leads to a reduced number of fruits produced by the 

plant. This loss of night time pollination cannot be compensated by diurnal pollinators. The negative 

impact of artificial light at night on nocturnal pollinators might even propagate further to the diurnal 

community, as ecologists of the University of Bern were able to show. 

The number of bees and other diurnal pollinators is declining worldwide -- due to diseases, introduced 

parasites, pesticides, climate change and the continuing loss of habitats. Now, Eva Knop's team from 

the Institute of Ecology and Evolution at the University of Bern, shows for the first time, that nocturnal 

pollinators can be affected by artificial light leading to a disruption of the pollination service they 

provide. "So far, nocturnal pollinators have been largely neglected in the discussion of the worldwide 

known pollinator crisis," says Knop. However, there are numerous nocturnal pollinators, and they play 

an important role for plants, as the study in the Bernese Prealps shows. 

 موضوع: گرده افشانی
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 32/38/2317: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170802153907.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931اول مرداد  نیمه

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

19 

 

 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 همکاری پاکستان و چین برای توسعه کشاورزی   

Pakistan and China to Work together in Advancing Agriculture 

 فیلیپین نظرخواهی عمومی درباره برنج طالیی در 

PH Bureau of Plant Industry Invites Public Comments on Golden Rice 

  فریقاا   .2

 ای ذرت و پنبه تراریخته در کنیاهای مزرعهتصویب انجام آزمایش 

Kenya Approves Field Trials of Biotech Corn and Cotton 
 اروپا .9

 های جدید درباره گیاه دانه روغنی کاملینایافته 

GM Plants Promise Fish Oils Aplenty 

  اداره ایمنی غذای اروپا درباره ارقام تراریخته سویاانتشار نتایج ارزیابی 

EFSA Releases Risk Assessment of New Sequencing Information on GM Soybean Events 
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 تر ژنوم گندمتر و کاملژنوم دقیقهای جدید برای رسیدن به یافته  

New Assembly for Bread Wheat Genome Has 10x Higher Contiguity 

 زدایی در مورد کلزای تراریخته در امریکاتقویت گسترش مقررات 

USDA Aphis Announces Extension of Deregulation to GE Canola 

 استسال پیش با مناطق مرتفع سازگار شده 4111دهد ذرت حد.د نتایج مطالعات ژنتیک نشان می 
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