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

 فروردین) 2167 آوریلاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمیمت روند ق

 )یک تن به دالر امریکا( بشرح زیر بود: 6931 مهریعنی  2167 اکتبر( تا 31

  

 

 

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

 : بشرح زیر بود به دالر امریکا( )یک تن  6931 یعنی مهر 2167( تا اکتبر 31)فروردین  2167

 

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 166.08 Apr 2017 

8.63% 180.41 May 2017 

5.09 % 189.60 Jun 2017 

6.78 % 202.46 Jul 2017 

-15.43 % 171.23 Aug 2017 

4.29 % 178.57 Sep 2017 

-1.65 % 175.63 Oct 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 380.00 Apr 2017 

10.79 

% 
421.00 May 2017 

8.79 % 458.00 Jun 2017 

-8.95 % 417.00 Jul 2017 

-5.76 % 393.00 Aug 2017 

2.29 % 402.00 Sep 2017 

-1.99 % 394.00 Oct 2017 
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( تا 31)فروردین  2167آوریل از ماه  S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico(U.) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 بشرح زیر بود: )یک تن به دالر امریکا( 6931 یعنی مهر 2167اکتبر 

 

)فروردین  2167آوریل از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  ( بشرح زیر بود:گرم به سنت امریکا 451)یک پوند معادل حدود  6931 یعنی مهر 2167( تا اکتبر 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  گندم: 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  برنج:

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شكر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 156.44 Apr 2017 

1.37 % 158.59 May 2017 

-0.42 % 157.93 Jun 2017 

-0.27 % 157.51 Jul 2017 

-5.72 % 148.50 Aug 2017 

-0.81 % 147.29 Sep 2017 

0.90 % 148.62 Oct 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- .36 Apr 2017 

-2.78 % .35 May 2017 

-11.43 % .31 Jun 2017 

3.23 % .32 Jul 2017 

0.00 % .32 Aug 2017 

0.00 % .32 Sep 2017 

0.00 % .32 Oct 2017 
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 تاکید بر نقش مهم بخش کشاورزی در کنفرانس اقلیم سازمان ملل متحد

( اهمیت کشاورزی برای اجرای COP23کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد )

بر روی به حداقل رساندن  COP23های انجام شده در نامه پاریس را تایید کرد. بحثموافقت

ا برای کمک به کشورهای در حال توسعه بویژه در همراه با افزایش تالشت اقلیمی هتغییرا

  زمینه سازگاری با الگوهای در حال تغییر آب و هوا متمرکز بودند. 

کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی همکاری  در جلسه پایانی این کنفرانس از دو نهادی که در چارچوب 

ت پذیری کشاورزی را در برابر تغییراخواسته شد که بر روی مسائل مرتبط با کشاورزی تالش بیشتری کرده و آسیبکنند می

های مختلف شامل خاک، دام، مدیریت ها باید در زمینهاقلیمی با رویکردهایی در جهت امنیت غذایی در نظر بگیرند. فعالیت

های کشاورزی اجتماعی تغییرات اقلیمی بر روی تمام بخش-ات اقتصادیمواد غذایی و آب، سازگاری و امنیت غذایی و اثر

در حال حاضر اثرات خود را بر روی کشاورزی و امنیت فائو در این جلسه گفت، تغییرات اقلیمی باشند. آقای داسیلوا، مدیرکل 

ه برای تامین معاش خود وابسته باست که اغلب است و بیشترین پیامد این اثرات بر روی فقیرترین مردم بودهغذایی گذاشته

 های کشاورزی هستند. در صورت عدم اقدام فوری برای سازگاری کشاورزی و تامین نیاز غذایی جمعیت روزافزون جهان، بخش

 ای گرسنه باقی خواهند ماند. همچنان عده

  ttp://www.fao.org/news/story/en/item/1068313/icode/h:لینک خبر

 خالصه خبر :
The United Nations Climate Change Conference (COP23) today recognized the importance of agriculture for the 

implementation of the Paris Agreement. Discussions at COP 23 have focused on ways to minimize climate change 

while also increasing efforts to assist developing countries, in particular, adapt to changing weather patterns. The 

closing plenary requested that the two subsidiary bodies of the UN Framework Convention on Climate 

Change work together on addressing issues related to agriculture, taking into consideration the vulnerabilities of 

agriculture to climate change and approaches towards food security. These include areas of action on soil, 

livestock, nutrient and water management, adaptation and on the food security and socio-economic impacts of 

climate change across the agriculture sectors. "Climate change is already affecting agriculture and food security 

and it disproportionately affects the poorest of the poor, most of whom rely on the agricultural sectors for their 

livelihoods. Without urgent action to adapt agriculture and meet a growing global demand for food, there will be 

more hungry people in the world.  

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 فائو منبع:

 11/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کنندمیکربی مقابله میافزایش تعداد کشورهایی که با مقاومت ضد

 های فنی که سبب تقویتها و پشتیبانیبر اساس اعالم فائو با توجه به حمایت قوی دولت

های مقاوم در برابر ها برای مقابله با گسترش پاتوژناست، تالشهای ملی شدهظرفیت

 است. های غذایی شتاب بیشتری گرفتهو در سیستم داروهای ضد میکربی در مزارع 

ها ها به منظور مداوا و یا پیشگیری از بیماریپروریها و آبزیداریها، مرغداریر دامد

استفاده از داروهای ضدمیکربی بسیار رایج است. مصرف بیش از نیاز و غیرضروری این 

 ها بوده وبیوتیکتیهای مقاوم در برابر آنکننده رشد، از عوامل ظهور و گسترش پاتوژنداروها در انسان و دام بعنوان تقویت

 سازد. ای مشکل میروند مداوا را بطور فزاینده

( توسط فائو AMRبیوتیکی )ومت آنتیاهای ملی مقابله با مقاندازی طرحهای بدست آنده در راهاولین مطالعه بر روی پیشرفت

ش طبق نتایج بدست آمده بی. انجام شد 2166( در سال OIE( و سازمان جهانی سالمت دام )WHOو سازمان جهانی بهداشت )

های کنند که در آنها طرحدرصد از جمعیت جهان در حال حاضر در کشورهایی زندگی می 31ز میلیارد نفر یعنی بیش ا 5/1از 

و یا در حال توسعه است. تقریبا در تمامی این طرح ها رویکرد چند بخشی تحت  ملی در این زمینه به مرحله اجرا درآمده

 ان و دام تحت پوشش قرار گرفته است. س( برای سالمت انone health« )مت واحدسال»عنوان 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1066173/icodeلینک خبر

 خالصه خبر :
Efforts to confront the spread of antimicrobial resistant pathogens on farms and in food systems are gathering 

momentum, thanks to strong backing by governments and technical support that is boosting national capacities to 

respond to the problem, FAO said today. Antimicrobial medicines are widely used in livestock, poultry and 

aquaculture operations to treat or prevent diseases.  The over-use and misuse of antimicrobial medicines for human 

and animal health, including routine use of growth promoters, drives the emergence and spread of disease-causing 

pathogens that are resistant to antibiotics and increasingly difficult to treat. 

The first annual survey by FAO, the World Organization for Animal Health (OIE), and the World Health 

Organization (WHO) on progress made in establishing national AMR action plans, conducted in 2016, found 

more than 6.5 billion people - or more than 90% of the world's population - now live in a country that already has, 

or is developing a national action plan. Nearly all of these plans cover both human and animal health in line with 

the recommended "one health," multisectoral approach. Since that survey, more countries have either taken strides 

towards finalizing their plans or have brought them fully into play. 

 بیوتیكیمقاومت آنتیموضوع: ا

 فائو منبع:

 11/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 برای تسریع مقابله با تغییرات اقلیمی« سبز»زنجیره عرضه دام 

جانبی کنفرانس اقلیم سازمان ملل متحد  هایمدیرکل فائو در یکی از نشست

(COP23،گفت ) ش برای پایان دادن به گرسنگی و مقابله با گرمایش زمین در تال

های عرضه دام های کشاورزی باید بصورت توام انجام گیرد. بهبود زنجیرهبخش

-های کمداریایجاد دام ها است.های سریع برای شروع اینگونه تالشیکی از راه

 پذیر است. کربن امکان

 بخش بزرگی ازبرگزار شد گفت، « ائتالف آب و هوای پاک»بی کنفرانس که توسط های جانآقای داسیلوا در یکی از نشست

 ترین بخش در تاثیر بر رویهای کشاورزی است. اما از طرف دیگر، این بخش اقتصادیای ناشی از فعالیتگازهای گلخانهانتشار 

کثر در است که ارین افراد جهان گذاشتهپذیرتاثرات نامطلوب بر روی فقیرترین و آسیب رونداین  تغییرات اقلیمی است.روند 

 داری و ماهیگیری است. کنند و معیشت آنها وابسته به کشاورزی؛ جنگلمناطق روستایی زندگی می

های غیردولتی با هدف بهبود کیفیت هوا و حفاظت دولتی و سازمانههای بیندولت، سازمان 622این ائتالف از مشارکت داوطلبانه 

 است. مدت تشکیل شدههای کوتاهتالش برای کاهش آالینده از اقلیم از طریق

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1062671/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The agricultural sectors are where efforts to end hunger and prevent planetary overheating can come together, and 

improving livestock supply chains is a fast way to start, FAO Director-General José Graziano da Silva said today. 

"Low carbon livestock is possible," he said on the margins of the Conference of the Parties (COP23) to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change. 

Agriculture accounts for a large share of greenhouse gas emissions but is also the "most exposed of all economic 

sectors to the effect of climate change," Graziano da Silva said. He noted that adverse effects disproportionately 

burdened the world's poorest and most vulnerable people, most of whom live in rural areas relying on farming, 
forestry and fisheries for their livelihoods. 

He spoke at a side event held by the Climate and Clean Air Coalition, a voluntary partnership of 122 

governments, intergovernmental organizations and non-governmental organizations committed to improving air 

quality and protecting the climate through actions to reduce short-lived climate pollutants. 

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 فائو منبع:

 14/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 های کشاورزی و غذاابزار جدید آنالین برای تجزیه و تحلیل مالی با تمرکز بر بخش

ای ههای مربوط به کمکفائو ابزار داده آنالین جدیدی برای بهبود شناخت پیشرفت

اندازی کرد. این ابزار در های کشاورزی و غذا را راه( در بخشODAرسمی توسعه )

د تواند کاربرهای موضوعی متنوعی مثل محیط زیست، آموزش و برابری زنان میزمینه

 داشته باشد.  

 ODAهای مالی اولین ابزار برای ترسیم کامل جریان AIDmonitorاین ابزار بنام  

 های کشاورزی،بر روی فعالیت وهای مالی از دید فائو توسعه و تنها ابزار موجود برای تجزیه و تحلیل جریان هایدر تمام بخش

 ODAهای ترین منابع موجود درباره جریانهای خام را از دقیقاین ابزار دادهامنیت غذایی، تغذیه و توسعه روستایی است. 

زیرمجموعه  51( استخراج کرده و برای بیش از OECDهای اقتصادی و توسعه )ییعنی سیستم گزارش اعتبارات سازمان همکار

مبتنی بر پروژه است و بهمین  AIDmonitorکند. ساختار وابسته فائو از کشاورزی تا شیالت یا توسعه روستایی تجمیع می

-های چارچوب کمکجهانی، اولویت های توسعه بانکاین ابزار برای هر کشور از شاخصکند. دلیل دقت اطالعات را تضمین می

 کند. ریزی کشوری فائو استفاده میهای سازمان ملل متحد و چارچوب برنامه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1069021/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new FAO online data tool launched today will improve understanding of Official Development 

Assistance (ODA) funding flows in food and agriculture-related sectors – including thematic areas as 

diverse as the environment, education and women’s equality. 

AIDmonitor is the first tool to paint a complete picture of ODA funding flows for all development 

sectors, and the only tool to analyse funding flows with an FAO lens - focused on agriculture, food 

security, nutrition, and rural development activities. 

The tool extracts raw data from the most detailed source of information on ODA flows — 

the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Creditor Reporting System — 

and aggregates the data to reflect the over 50 FAO-related subsectors, which range from agriculture to 

fishery or rural development. AIDmonitor is project-based and this guarantees a high granularity of 

information. 

 موضوع: اقتصاد

 فائو منبع:

 23/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1
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 باشندتوانند داشتهنقشی که پهپادها در مدیریت مزرعه می

بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط محققان کشاوزی در دانشگاه تنسی، 

( که تحت عنوان پهپادها شناخته UASهای هوایی بدون سرنشین )سیستم

 توانند به کشاورزان درباره وضعیت رشد محصول کمک کنند. شوند، میمی

اه ر تعیین دقیق  جمعیت یا تراکم گیدر این تحقیق بر روی قابلیت کاربرد پهپادها د

پنبه کار شده است. در شرایط معمولی، برای تعیین وضعیت نهایی محصول و اینکه 

یری گشود، میزان تراکم گیاه در اوایل فصل رشد اندازهچه تصمیمات مدیریتی برای اطمینان از برداشت مطلوب باید گرفته

ها در فواصل مشخص و تکرار آن در نقاط مختلف مزرعه انجام و سپس بوتهشود. این کار اغلب به روش شمارش تعداد می

اثیر تواند تحت تها در سطح مزرعه دارد و مینتیجه روش سنتی بستگی به یکنواختی تراکم بوتهشود. میانگین گرفته می

 د اطالعات دقیق دربارهنتوانیی میفاکتورهای انسانی باشد. بنا بر اظهار محقق مسئول این پروژه، از نظر تئوری، مشاهدات هوا

 جمعیت گیاه در سطح وسیعی را ارائه کرده و فاکتورهای انسانی را نیز حذف کند. 

است. ( انجام شدهquad-copterاین تحقیق به مدت دو سال با استفاده از دو دوربین چند طیفی نصب شده بر روی کوادکوپتر )

 اند. وری کردهآمتر پرواز و اطالعات جمع 621تا  91کوادکوپترها در ارتفاعات مختلف از 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171117141720.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Unmanned aerial systems (UAS), commonly referred to as drones, could help farmers determine if their crop is 

growing satisfactorily, according to a recent study conducted by University of Tennessee Institute of Agriculture 

researchers. The study evaluated the ability of a UAS to accurately and precisely determine plant populations of 

cotton. Producers routinely assess plant populations early in the growing season to determine the state of their 

crop - and what management decisions are needed to ensure an optimal harvest. This is most often done by 

counting the number of plants within a selected distance and repeating those counts in different locations 

throughout the field to find an average. 

"This traditional approach is reliant upon a highly uniform plant population across the entire field and can be 

influenced by human bias," says Shawn Butler, graduate student in the University of Tennessee College of 

Agricultural Sciences and Natural Resources. "Theoretically, an aerial approach could provide spatially dense 

information on plant populations across large areas quickly and remove human bias." 

 موضوع: فناوری

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 11/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171117141720.htm
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 های بارانزا به گیاهان از طریق پاشش قطرههای بیماریانتقال پاتوژن

یاز گیاهان کامال شناخته شده است، نعناصر غذایی مورداهمیت باران در تامین آب و 

ها، ها مثل باکتریهای باران سبب پراکنده شدن ذرات میکروسکوپی پاتوژناما قطره

توانند موجب ایجاد بیماری در گیاهان شوند. با توجه به ها شده و میها و قارچویروس

آسیب حاصل از بیماری  های متعدد پراکنش ذرات میکروسکوپی، اغلب ارزیابیراه

 مشکل است. 

در مرکز کنوانسیون  2167نوامبر  26تا  63در هفتادمین نشست سالیانه بخش دینامیک سیاالت انجمن فیزیک امریکا که در 

یق های زنگ گندم از طرهای پراکنش قارچکلرادو برگزار شد، محققان مؤسسه فنی ویرجینیا نتایج کار خود را بر روی مکانیسم

 های باران ارائه کردند. هقطر

های ها از طریق قطرههوان جونگ، محقق این پروژه گفت، مطالعه آنها با تمرکز بر چگونگی پراکنش ذرات میکرو پاتوژنسانگ

ها در نتیچه پاشش است. در مطالعات قبلی انجام شده بر روی این موضوع، فقط پراکنش پاتوژنباران به فواصل دورتر بوده

 دیگر پراکنش کار کرده اند.  دو مکانیسمبر روی است ولی در تحقیق جدید آنها باران تایید شده هایقطره

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171120090041.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Contrary to popular belief, agricultural crops might be singing, "Rain, rain go away," instead of "Let it 

rain, let it pour." While the importance of rain for providing water and nutrients to plant life is well-

understood, it also contributes to the dispersal of microscopic pathogen particles. Pathogens, such as 

bacteria, viruses or fungi, cause harmful plant disease and often lead to the destruction of agricultural 

fields. With many possible dispersal methods, it can often be difficult to assess the damage of a 

pathogen's impact before it's too late. 

At the 70th annual meeting of the American Physical Society's Division of Fluid Dynamics, being held 

Nov. 19-21, at the Colorado Convention Center in Denver, Colorado, researchers from Virginia Tech 

will present their work on rain drop dispersal mechanisms of rust fungus on wheat plants. 

 موضوع: بیماری های گیاهی

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 20/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171120090041.htm
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 های گندم گرددتواند مانع گسترش بیماریکشف ژن جدیدی که می

واند تکه می محققان دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، موفق به شناسایی ژنی در گندم شدند

های جدید مهاجم زنگ ساقه گندم شود. زنگ ساقه گندم باعث ایجاد مقاومت در برابر سویه

یک بیماری قارچی است که به تولید گندم در افریقا و آسیا صدمات زیادی وارد کرده و از 

 آید.عوامل تهدید کننده امنیت غذایی در سراسر جهان بشمار می

تواند منجر به توسعه ارقام جدیدی و می کی متخصص ژنتیک گندم و همکارانش انجام شدهاین کشف توسط جورج دابکوس

گیر شدن آن در جهان جلوگیری شود. جزئیات بیشتر درباره این کشف در شود که در مقابل این پاتوژن مقاوم باشند و از همه

سال است که گندم و قارچ  61،111. بیش از منتشر شده است Proceedings of the National Academy of Sciencesمجله 

گیر در امریکای شمالی گسترش پیدا ، این بیماری بصورت همه6351یایند. در دهه زنگ ساقه گندم به موازات هم تکامل می

ایمنی درصد از محصول گندم شد. از آن زمان، محققان بر روی تولید ارقام مقاوم برای افزایش  41کرد و منجر به از بین رفتن 

که در سال  Ug99کرد. سویه جدید آن بنام اما هر بار سویه جدیدی از قارچ ظهور میاند. گندم در برابر این قارچ کار کرده

درصد از ارقام گندم مورد کشت در دنیا نسبت به این  31در اوگاندا کشف شد در حال گسترش در منطقه است. حدود  6333

  سویه حساس هستند. 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171116132647.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
University of California, Davis, researchers have identified a gene that enables resistance to a new devastating 

strain of stem rust, a fungal disease that is hampering wheat production throughout Africa and Asia and threatening 

food security worldwide. The discovery by UC Davis wheat geneticist Jorge Dubcovsky and his team will help 

breeders more quickly develop varieties that can fend off the deadly pathogens and halt a worldwide wheat 

epidemic. The findings were recently published in the journal Proceedings of the National Academy of 

Sciences. Wheat and stem rust have been in an evolutionary arms race for more than 10,000 years. In the 1950s, 

a major epidemic of the disease spread through North America and destroyed up to 40 percent of the wheat crop, 

the world's second most important grain next to rice. Since then, scientists have developed rust-resistant varieties 

to boost wheat's immunity to stem rust. But the pathogens are making a comeback. A new strain of the stem rust 

-- called Ug99 after it was discovered in Uganda in 1999 -- is spreading throughout the region. About 90 percent 

of the wheat varieties grown worldwide are susceptible to Ug99. 

 موضوع: گندم

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 16/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171116132647.htm
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 ارقام سیب جدید مقاوم در برابر بیماری جایگزین ارقام رایج خواهند شد

شود اما بنا به گفته ماری در حال حاضر در بازارها ارائه نمیارقام سیب مقاوم در برابر بی

، این ارقام بزودی جایگزین رقم پرطرفدار زنوییکی از کارشناسان سیب دانشگاه ایلی

است اما ( خواهند شد. رقم هانیکریسپ، رقم پرطرفداری honeycridp) هانیکریسپ

ر یک سال محصول خوبی داشته ن وجود دارند بعنوان مثال اگآمسائل زیادی برای تولید 

 ها نیز حساس است. باشد سال دیگر نخواهد داشت و در برابر بیماری

نها بسیار شناخته آ( در میان apple scabدهند اما قارچ لکه سیاه سیب )آفات زیادی درختان سیب را مورد هجوم قرار می

بار  ناگزیر به چندری از تولیدکنندگان برای مقابله با این قارچ درصد از محصول را از بین ببرد. بسیا 81تواند تا است و میشده

در دانشگاه  6344بیماری لکه سیاه سیب در سال ها در طول دوره رشد هستند. ژن عامل ایجاد مقاومت در برابر کشفتمصرف آ

لت ظاهر و عطر خود اگرچه کشف شد و پس از آن چندین نوع رقم مقاوم تولید گردید که آخرین رقم تولید شده بع زنویایلی

از نظر اندازه کمی کوچک است ولی احتمال جایگزینی آن با رقم رایج در بازار بسیار زیاد است. جزئیات درباره این رقم جدید 

 است. منتشر شده Food Qualityدر مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171114142328.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
before new disease-resistant apple cultivars overtake favorites like Honeycrisp in popularity, according 

to a University of Illinois apple expert. 

"I know everyone wants Honeycrisp, but they're notoriously hard to grow. There are so many issues in 

producing the fruit: the tree might produce a lot one year, but none the next; the fruit doesn't keep well 

and is susceptible to disease," says Mosbah Kushad, an associate professor of horticulture in the 

Department of Crop Sciences and horticulture Extension specialist at U of I. 

Apples are attacked by all sorts of pests, but apple scab, a fungus, is particularly nasty. It can cause yield 

losses up to 80 percent. For traditional apple cultivars and many newer ones, including Honeycrisp, 

combating apple scab and other diseases means applying multiple pesticides several times throughout 

the growing season. Fortunately, after the gene for scab resistance was discovered by a U of I scientist 

in 1944, a number of resistant cultivars have been developed. Kushad says the early cultivars weren't 

particularly good, but more recent ones show a lot of promise. 

 موضوع: سیب

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 14/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 ذخیره بهتر ازت در گیاهان با برگهای سبز روشن

کنند و سبب های فوقانی گیاهان بیشتر از میزان موردنیاز خود نور جذب میبرگ

های شوند. محققان گیاهانی با برگهای تحتانی میه برگعدم رسیدن نور کافی ب

و امیدوارند که سبب نفوذ نور بیشتری به کانوپی  اندسبز روشن طراحی کرده

گیاهان شوند و بازدهی مصرف نور و عملکرد را افزایش دهند. این رویکرد با 

 د کهدهاستفاده از یک مدل تحقیقاتی مورد آزمایش قرار گرفته است و نشان می

هایی که دارای کلروفیل کمتری هستند، فتوسنتز را در سطح کانوپی بهبود برگ

 د. تواند کمک کنکنند که به بهبود بازدهی نور و عملکرد میتوجهی نیتروژن ذخیره میبخشند اما در مقابل میزان قابلنمی

است. به چاپ رسیده Plant Physilogy انجام شده و جزئیات آن در مجلهین تحقیق توسط محققان دانشگاه دوسلدورف ا

واریته سویا با سطوح مختلف  71های مربوط به حدود سازی کامپیوتری و دادهمحققان این ایده را با استفاده از مدل شبیه

کلروفیل  درصد 21اند و آنها دریافتند که گیاهانی که پالسم وزارت کشاورزی امریکا مورد آزمایش قرار دادهکلروفیل از بانک ژرم

درصد نیتروژن کمتری نیاز دارند بدون اینکه جذب کربن )بیوماس( و عملکرد آنها کاهش پیدا  3کمتری دارند از نظر تئوری به 

 کند. 

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/20.17/11/171120113650:لینک خبر

 خالصه خبر :
The top leaves of crops absorb far more light than they can use, starving lower leaves of light. Scientists 

designed plants with light green leaves with hopes of allowing more light to penetrate the crop canopy 

and increase overall light use efficiency and yield. This strategy was tested in a recent modeling study 

that found leaves with reduced chlorophyll content do not actually improve canopy-level photosynthesis, 

but instead, conserve a significant amount of nitrogen that the plant might be able to reinvest to improve 

light use efficiency and increase yield. 

Published in Plant Physiology, researchers tested this idea using a computer simulation incorporating 

data from nearly 70 varieties of soybeans with varying levels of chlorophyll from the U.S. Department 

of Agriculture germplasm bank. They found that plants with 20 percent less chlorophyll theoretically 

require 9 percent less nitrogen with no penalty to carbon gain (biomass) and yield. 

 فیزیولوژی گیاهیموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ینسسا منبع:

 20/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 اهمیت کشاورزی ارگانیک در تغذیه جهانی

تواند به ایجاد سیستم غذایی پایدار تبدیل سیستمهای کشت به ارگانیک در سطح جهانی می

ری در زمینه های دیگر مثل کاهش مصرف تولیدات کمک کند مشروط به اینکه با اقدامات بیشت

خوراک دام کمتر متراکم و ضایعات کمتر همراه های غذایی به میزان یک سوم، دامی در رژیم

باشد. همزمان این نوع سیستم غذایی اثرات اکولوژیکی مثبتی نیز بدنبال خواهد داشت برای 

و علیرغم تولید کمتر به ای انهمثال، کاهش مصرف مود و سم و کاهش انتشار گازهای گلخ

 Natureهای یک تحقیق جدید است که در مجله افزایش کاربری کشاورزی زمین منجر نخواهد شد. مطلب فوق یافته

Communicationl بینی فائو و در صورت ادامه روند فعلی، دهند طبق پیشاست. شواهد موجود نشان میمنتشر شده

فائو بر اساس برآوردهای بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.  2151حیط زیست تا سال پیامدهای منفی کشاورزی برای م

که به حجم زیادی از منابع مثل آب و انرژی و زمین نیاز دارند  عادات غذایی رسیده ومیلیارد نفر  3جمعیت جهان به بیش از 

ل مدیریت دقیق محیط زیست و منابع است و کشاورزی ارگانیک شام مثل مصرف باالی گوشت نیز افزایش پیدا خواهندکرد. 

شود. از طرف دیگر، منتقدان آن به افزایش کاربری های کنونی در نظر گرفته میحلی بالقوه برای چالشاغلب بعنوان راه

ولید تدهند که ممانعت از دانند. اما نتایج مطالعه جدید نشان میکشاورزی زمین اشاره کرده و آنرا جایگزینی قابل قبول نمی

تواند نقش مهمی و همچنین کاهش میزان ضایعات کشاورزی ارگانیک میخوراک دام متمرکز و کاهش مصرف محصوالت دامی 

 باشد.  در سیستم غذایی پایدار داشته

  y.com/releases/2017/11/171115092144.htmhttps://www.sciencedail:لینک خبر

 خالصه خبر :
A global conversion to organic farming can contribute to a profoundly sustainable food system, provided that it is combined 

with further measures, specifically with a one-third reduction of animal-based products in the human diet, less concentrated 

feed and less food waste. At the same time, this type of food system has extremely positive ecological effects, i.e. considerable 

reduction of fertilizers and pesticides, and reduced greenhouse gas emissions -- and does not lead to increased land use, 

despite lower agricultural yields. These are the findings of a new study, which included the Vienna-based Department of 

Social Ecology among its contributors. Results have recently been published in Nature Communications. The available 

evidence indicates that the negative consequences of agriculture on the environment will continue to increase dramatically 

leading up to the year 2050, should the forecasts by the World Food and Agriculture Organization (FAO) prove to be true 

and should current trends persist unbated.  

 موضوع: کشاورزی ارگانیک

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 15/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 روش جدیدی برای تجزیه و تحلیل صفات دانه ذرت

دانه دارد. در روش سنتی برای برآورد تعداد  811یک خوشه ذرت معموال حدود 

های یک ردیف و آنرا در تعداد دانهها را شمرده دستی تعداد ردیف ها بطوردانه

ساخته  نویزکنند. به کمک دستگاه تصویربردای جدید که در دانشگاه ایلیضرب می

های هرخوشه اطالعات بیشتری از آنچه در شده، تولیدکنندگان عالوه بر تعداد دانه

 توان مشاهده کرد، دست خواهند یافت. روش دستی می

ک است اما با یگوید، اگر همان خوشه ذرت به آزمایشگاه برده شود، همان روش قابل استفادهتونی گریفت، محقق این پروژه می

ها بدست می آید. با قرار دادن خوشه ذرت بر روی یک میخ و جرخاندن تری از تعدا دانهگیری دقیقسیستم تصویربرداری اندازه

صفت مورفولوژیکی هر دانه ذرت را  61گانه در معرض دوربین قرار خواهد گرفت. با اینگار هر ردیف بطور جدااتوماتیک آن 

توان مرکز ثقل و محل قرار گرفتن ای بودن هر دانه. همچنین میتوان مشخص نمود صفاتی مثل سطح، محیط و میزان دایرهمی

 لوگیری شود.هر دانه بر روی خوشه را محاسبه کرد تا از عدم تکرار شمارش یک دانه ج

منتشر شده  Biosystem Engineeringدر مجله « های خوشه ذرتشمارش نیمه اتوماتیک دانه»این تحقیق تحت عنوان 

 است. 

  characteristics.html-ernelk-corn-method-11-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 خالصه خبر :
An ear of corn averages about 800 kernels. A traditional field method to estimate the number of kernels on the 

ear is to manually count the number of rows and multiply by the number of kernels in one length of the ear. With 

the help of a new imaging machine developed at the University of Illinois breeders can learn the number of kernels 

per ear, plus a lot more information than can be manually observed. 

"If you take that same ear of corn into a lab, you can take the same approach but use an imaging system to get a 

more accurate measure of the total number of kernels," says Tony Grift, lead scientist on the project. "But you 

can go a lot further than that. By pinning the ear on a spike and turning it automatically, we can present each row 

individually to a camera. This allows us to determine up to 16 morphological characteristics of each kernel, 

including kernel area, circumference, and circularity, a measure for how close the kernel shape is to a circle. We 

can also calculate the center of gravity and the location of the kernel on the ear, in fact we use these to make sure 

we don't count kernels more than once." 

 موضوع: ذرت

 phys.org منبع:

 11/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مشاهدات جدید ناسا درباره اسرار زندگی گیاهان

در طی دو سال آینده ناسا با تجهیزات متعدد جدید فضائی نگاه جدیدی به 

های های کشاورزی، از جنگلهای بارانی تا زمینپوشش گیاهی زمین از جنگل

ندان مها به دانشهد داشت. این ماموریتهای ماندابی خواشمالی تا جنگل

های کربن و آب زمین تحقیق کمک خواهد کرد تا درباره نقش گیاهان در چرخه

ناسا درباره حیات بر روی زمین از فضا را با استفاده از  6371کنند. از دهه 

 همطالع  NOAA /NASAو  Landsat ،Terra ،Aquaهایی مثل ماهواره

تفاده اس المللی برای انواع مختلف تحقیقاتکند. دانشمندان از این اطالعات همراه با مشاهدات فضایی از فضاپیماهای بینمی

لی های بزرگ. بطورکسوزیمانده از آتشو نظارت بر بازسازی مناطق باقیهای قطب شمال کنند مثل تعیین گسترش جنگلمی

بر اساس تشخیص انعکاس نور خورشید از سطح زمین مشابه یک  کنندهیزاتی که در حال حاضر در مدار زمین گردش میتج

تری جهت کاوش اندازی خواهند شد رویکرد جدید و فعالکنند. اما تجهیزات جدیدی که طی دو سال آینده راهدوربین کار می

گیری ارتفاع درختان شت. در دو ماموریت ناسا از ابزارهای لیزری برای اندازهدرباره پوشش گیاهی و نحوه تغییرات آن خواهند دا

 استفاده خواهد شد و در ماموریت سوم به منظور ارزیابی وضعیت سالمت گیاهان، درجه حرارت پایش خواهد شد.  

  secret.html-insights-nasa-11-s://phys.org/news/2017http:لینک خبر

 خالصه خبر :
From rainforests to croplands, boreal forests to mangroves, NASA will take a new look at terrestrial vegetation across our 

living planet over the next two years with several unique instruments in space. The missions will help scientists investigate 

the role of plants in Earth's global carbon and water cycles. Since the 1970s, NASA has studied life from space with satellites 

such as Landsat, Terra, Aqua and NASA/NOAA's Suomi National Polar-orbiting Partnership. Scientists have used these data 

along with observations from international spacecraft to conduct a wide range of research, from detecting northward 

expansion of forests in the Arctic to monitoring how burned areas recover from wildfires.  

Generally, the instruments currently in orbit do their work by detecting sunlight reflected off Earth's surface, like a camera 

does. But the new instruments being launched over the next two years will take a new, more active approach to probe new 

questions about vegetation and how it is changing. Two of these NASA missions will use laser instruments that will measure 

the height of trees, while a third will monitor temperature to provide insights into plant health. 

 موضوع: فناوری

 phys.org منبع:

 20/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها به کمک یک گیاه آبزیهای دریاچهحذف آالینده

ها در تواند به حذف آالینده(میduckweedگیاه کوچک آبزی بنام عدسک آبی )

ده و پس از برداشت برای تولید خوراک دام نیز های نسبتا راکد کمک کرها و آببرکه

 استفاده شوند.

ای از دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی با همکاری شرکت رشتهیک تیم تحقیقاتی بین

Roger Foote ای برای کمک به حذف ترکیبات فسفری، بر روی این گیاه بعنوان گزینه

هرهای داکوتای مطالعه و بررسی ها و ننیترات، نیتریت و حتی فلزات سنگین از دریاچه

در ابتدای شروع این پروژه در سال گذشته هدف تعیین قابل کشت بودن عدسک آبی در داکوتای جنوبی و همچنین است. کرده

 است. نتایج بدست آمده برای هر دومورد مثبت است. امکان تولید خوراک دام از آن بوده

آوری کردند. نتایج تحقیق آنها نشان جمع Roger Footeسات حذف فسفر شرکت هایی از عدسک آبی را از تاسیمحققان نمونه

است که این گیاه در داکوتای جنوبی و شمال مرکزی امریکا قابل کشت و برداشت و پردازش آن به آسانی قابل انجام است داده

درصد باشد. در مورد استفاده از آن  31الی  81تنها چالش مطرح مربوط به کنترل میزان آب است که برای گیاهان تازه باید 

 برای خوراک دام مشکلی وجود ندارد و فقط باید تا حدودی خشک شوند.  

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171116183907.htm:لینک خبر

 خبر : خالصه
A tiny aquatic plant called duckweed might help remove contaminants from ponds and slow-moving waterbodies 

and then could be harvested and incorporated into animal feed. 

An interdisciplinary team of South Dakota State University researchers is collaborating with Roger Foote, 

coordinator for the Upper Big Sioux River Watershed Project, to find out whether this is a viable option to help 

remove phosphorus, nitrates, nitrites and even heavy metals from South Dakota lakes and streams. 

The project, which began last year, initially sought to determine whether duckweed can grow in South Dakota 

and whether livestock will eat it. The answer to both questions is yes, according assistant professor Lin Wei of 

the Department of Agricultural and Biosystems Engineering. Wei, assistant professor Joseph Darrington, who 

recently joined the project, and animal science professor Julie Walker are working on the nearly $20,000 project 

now. 

 محیط زیست  موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 16/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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  های ضروری برای ادامه رشد گیاهان در زمان کمبود نیتروژنآنزیم کشف

( Tokyo Techتحقیق جدیدی که توسط محققان مؤسسه فناوری توکیو )در 

برای  PAH2و  PAH1های بنام انجام شده، موفق به شناسایی دو آنزیم کلیدی

تواند به یافته میاین اند. شدهشرایط کمبود نیتروژن  در گیاهان ادامه رشد

با کمبود هایی که اصالح ارقام گیاهان در آینده و افزایش تحمل آنها در محیط

 کمک کند.  ،عناصر مغذی مواجه هستند

-برای تولید اسیدآمینه و تشکیل پروتئیننیتروژن است. چگونگی تحمل گرسنگی در گیاهان همیشه مورد سوال بودهشناخت 

در متابولیسم لیپیدها  آنزیم جدید کشف شده توسط محققان ژاپنیهای گیاهی و سایر اجزای حیاتی گیاه ضروری است. دو 

یافته در پیشرفت علوم پایه درباره فریندهای دخالت داشته و برای ادامه حیات گیاه در زمان کمبود نیتروژن الزم هستند. این 

 تنظیم رشد گیاه تاثیرگذار خواهد بود. 

 منتشر شده است.  Frontiers in Plant Scienceها در مجله بیشتر درباره این تحقیق و آنزیمجزئیات 

  nitrogen.html-growth-enzymes-essential-uncovering-11-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 خالصه خبر :
A study led by researchers at Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) has found that two key 

enzymes in plants called PAH1 and PAH2 are critical for survival and growth under nitrogen-depleted 

conditions. The study sheds new light on how plants could be modified in future to boost tolerance to 

nutrient-poor environments. 

How plants tolerate nitrogen starvation is a longstanding mystery. Nitrogen is vital for the production of 

amino acids, the building blocks of plant proteins, and many other components needed to sustain life. 

Researchers in Japan have now found that two enzymes involved in lipid biosynthesis called PAH1 and 

PAH2 are essential for plant growth during nitrogen starvation. The finding advances fundamental 

knowledge of the processes regulating plant growth. 

Published in Frontiers in Plant Science, the research was a result of collaboration between scientists 

from Tokyo Tech, the University of Tokyo and Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences. 

 فیزیولوژی گیاهیموضوع: 

 phys.org منبع:

 20/11/2011: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 را ترسیم کردند در هزاره دار افزایش نابرابریقان نمومحق

یک مطالعه بزرگ ر طی مؤسسه دیگ 69با همکاری دانشگاه ایالتی واشنگتن محققان 

ند که روند اجتماعی در ماقبل تاریخ بسوی نابرابری افتصادی اتهدر نوع خود دریاف

سازی گیاهان و حیوانات و اند که با افزایش زراعت و اهلینشان دادهبوده است. آنها 

-تهافیبوده است.  یهای اجتماعی روند توزیع ثروت بسمت نابرابرگسترش سازمان

بر به چاپ رسیده است.  Natureدر مجله  2167نوامبر  66های آنها در شماره هفته 

ه توجشناسی اجتماعی دانشگاه ایالتی واشنگتن، با شناسی و مردماستاد باستان، (Tim kohlerکوهلر ) های تیمفتهگاساس 

معه توانند مفاهیم عمیقی برای جاها مییافتهاین  ،نداها منجر به ویرانی و حتی فروپاشی جوامع شدهنابرابری ،که در تاریخاینبه 

، امریکا در یکی از باالترین سطوح نابرابری در تاریخ کند که در حال حاضرهمچنین خاطرنشان میوی  .معاصر داشته باشند

   تواند بگذارد. مخربی بر روی جوامع میو  نامحسوساثرات بسیار برد. نابرابری بسر می

این مطالعه بر روی میزان بزرگی است. در شناسی انجام شدهسایت باستان 19آوری شده از های جمعمطالعه بر روی دادهاین 

تئوری، در یک کشور با توزیع کامال برابر ثروت، ضریب است. در بررسی شدهو محاسبه ضرایب جینی  ها در هر سایتساختمان

 است.  6رابر جینی صفر و در صورت تمرکز ثروت در یک خانواده ب

  millennia.html-inequality-roots-11-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 خالصه خبر :
Researchers at Washington State University and 13 other institutions have found that the arc of prehistory bends towards 

economic inequality. In the largest study of its kind, the researchers saw disparities in wealth mount with the rise of 

agriculture, specifically the domestication of plants and large animals, and increased social organization.  
Their findings, published this week in the journal Nature, have profound implications for contemporary society, 

as inequality repeatedly leads to social disruption, even collapse, said Tim Kohler, lead author and Regents professor of 

archaeology and evolutionary anthropology at Washington State University. The United States, he noted, currently has one 

of the highest levels of inequality in the history of the world. "Inequality has a lot of subtle and potentially pernicious effects 

on societies," Kohler said. The study gathered data from 63 archaeological sites or groups of sites. Comparing house sizes 

within each site, researchers assigned Gini coefficients, common measures of inequality developed more than a century ago 

by the Italian statistician and sociologist Corrado Gini. In theory, a country with complete wealth equality would have a Gini 

coefficient of 0, while a country with all the wealth concentrated in one household would get a 1. 

 موضوع: اقتصاد

 phys.org منبع:

 15/11/2011: یخ خبرتار

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

 ( دفتر تنظیم مقررات فناوری ژنتیکی استرالیاOGTR گزارش وضعیت محصوالت تراریخته، فناوری ژنتیک و )

 را منتشر کرد 2167مقررات آن در سال 

Australian OGTR Releases Report on 2017 Study of Public Attitudes about GMOs, Gene Technology 

and its Regulation 

 انداز بیوتکنولوژی و افتصاد زیستی در مالزیچشم 

The Biotechnology and Bioeconomy Landscape in Malaysia 

 محققان دانشگاه کوئینزلند موفق به تولید موز مقاوم در برابر بیماری شدند 

QUT Grows World's First Panama Disease-Resistant Bananas 

 روپا ا   .2

 ( هیات مدیره ایمنی مواد غذایی اروپاEFSAمجوز چغندرقند تراریخته را صادر کرد ) 

EFSA Says Yes to Reauthorization for GM Sugar Beet in the EU  

 تکمیل مونتاژ ژنوم گندم  

Wheat Genome Assembly Now Complete 

 نجامدتواند بیاکشف جدیدی که به دو برابر شدن عملکرد محصوالت کشاورزی می  

Discovery Brings Scientists One Step Closer to Crops with Twice the Yields 

  مریکاا .2

 هغیرتراریخت»و « ارگانیک»های مواد غذایی سر در گمی مصرف کنندگان امریکایی از برچسب » 

US Consumers Confused with ‘Organic' and ‘Non-GM' Food Labels, Survey Shows 

  رقم اصالح شده سیب زمینی با میزان باالیی از ویتامینA  وE   

Biotech-Improved Golden Potatoes Contain Higher Levels of Vitamins A and E 

 بازگشت به فهرست
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