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 کشاورزی و آب اخبار و رویدادهای جهانی

 ماه گذشته 1روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در  .7

  (WASAG)ب در کشاورزی مبود آالمللی ک اندازی اولین انجمن بین راه .2

  ی به مناسبت روز جهانی جنگلدار های آموزشی جدید فائو در زمینه جنگل اعالم طرح .9

  سوسک حنایی خرما، تهدید کننده امنیت غذایی و معیشت مردم در شرق نزدیک و شمال افریقا .4

  های جدید اتحادیه اروپا به یمن برای مقابله به بحران کمک .5

  های غذایی پایدار نقش سرآشپزها در ترویج سیستم .6

  اثرات تغییرات الگوهای بارش بر تولید محصوالت مهم کشاورزی .1
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 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه ر

تا ( 31مرداد) 2178 آگوستاز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 7931 بهمنیعنی   2173 فوریه

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)   7931یعنی بهمن    2173تا فوریه ( 31مرداد) 2178

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 236.63 Aug 2018 

-10.25 % 212.38 Sep 2018 

0.52 % 213.48 Oct 2018 

-4.65 % 203.56 Nov 2018 

3.79 % 211.28 Dec 2018 

-0.70 % 209.81 Jan  2019 

4.38 % 218.99 Feb  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 405.00 Aug 2018 

0.00 % 405.00 Sep 2018 

0.99 % 409.00 Oct 2018 

-1.96 % 401.00 Nov 2018 

0.75 % 404.00 Dec 2018 

1.49 % 410.00 Jan  2019 

-0.49 % 408.00 Feb  2019 
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 2178آگوست از ماه ژوئن  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  7931 یعنی بهمن  2173تا فوریه ( 31مرداد)

 

 2178آگوست از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 7931 یعنی بهمن  2173تا فوریه ( 31مرداد)

 

 (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

- 162.37 Aug 2018 

-4.66 % 154.80 Sep 2018 

3.53 % 160.26 Oct 2018 

0.27 % 160.69 Nov 2018 

4.20 % 167.44 Dec 2018 

-0.42 % 166.74 Jan  2019 

1.67 % 169.52 Feb  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .24 Aug 2018 

4.17 % .25 Sep 2018 

16 % .25 Oct 2018 

-3.45 % .28 Nov 2018 

0.00 % .28 Dec 2018 

0.00 % .28 Jan 2019 

3.57 % .29 Feb 2019 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 (WASAG)المللی کمبود اب در کشاورزی  انجمن بیناندازی اولین  راه

بر  با توجه به افزایش فشارهای حاصل از تغییرات اقلیمی و رشد فزاینده جمعیت

وری  های جهانی در زمینه بهبود بهره منابع محدود آب، فائو خواستار تشدید تالش

این نهاد سازمان ملل متحد در روز . آب و امکان دسترسی همگانی به آب سالم شد

جهانی آب بر ضرورت و اهمیت امنیت آب در دستیابی به گرسنگی صفر و رسیدن 

 . به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد

المللی برای کمبود  هلنا سمدو معاون مدیرکل فائو در زمینه اقلیم و منابع طبیعی در مراسم اختتامی اولین انجمن بین ماریا

و کل حیات به آن  بودهفراتر از مرزها  موضوعی آب. گفت، آب یک موضوع جهانی است (WASAG)آب در کشاورزی 

در پرایا، پایتخت کشور کیپ ورد  2173مارس  22تا  73زهای ت در روساین نش. وابسته است و یک مسئله حقوق بشری است

(Cabo Verde )تاکید « آب برای همه»وی همچنین به پیروی از شعار امسال روز جهانی آب یعنی . در غرب افریقا برگزار شد

 . دانست 2191 ارکرد و آن را منعکس کننده آرمان دستور کار توسعه پاید

شوند بویژه در  های توسعه جهانی می های متعدد مربوط به آب که مانع تالش چالش سمدو در سخنرانی خود در مورد

کشورهایی که با کمبود آب مواجه هستند، هشدار داد و گفت در حال حاضر میلیاردها نفر در جهان بدون دسترسی به آب 

 . کنند سالم زندگی می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1186462/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
With climate change and population growth putting increasing pressure on finite water resources, FAO is urging 

countries to step up efforts to increase water efficiency and provide access to safe water for all. Ensuring global 

water security is fundamental to achieve Zero Hunger and the Sustainable Development Goals, the UN agency 

said on the occasion of World Water Day.   

"Water is universal, it crosses borders and nourishes all life-water is a human right," said FAO Deputy Director-

General for Climate and Natural Resources Maria Helena Semedo, speaking at the closing ceremony of the 

first International Forum on Water Scarcity in Agriculture (WASAG), co-organized by FAO in Praia, Cabo 

Verde (19-22 March). "Just like water, we need to flow forward-to leave no one behind, like this year's theme, 

which reflects the aspiration of the 2030 Sustainable Development Agenda". 

 آب: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/03/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186462/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
https://www.worldwaterday.org/
http://www.fao.org/land-water/events/ws-forum/en/
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 داری های آموزشی جدید فائو در زمینه جنگل اعالم طرح

است که هدف آن « ها و آموزش جنگل»المللی جنگل  شعار امسال روز بین

ها برای آینده  اهمیت آموزش جنگل در حفاظت از جنگل برجسته نمودن

  . باشد می

کار دو طرح  المللی جنگل فائو شروع به ، روز بین2173مارس  27در روز 

داری با هدف باال بردن آگاهی کودکان و  آموزشی جدید در زمینه جنگل

 . ها را اعالم کرد جوانان درباره استفاده و حفاظت از جنگل

های مهم موجود  شود و در  زمینه چالش میلیون دالری آلمان تامین می 2گذاری بیش از  پروژه جدید با سرمایه بودجه این دو

 . ها تالش خواهد شد عموم مردم درباره جنگل ارتقاء آگاهیها و کمک  در رابطه با آموزش جنگل

را با هدف حفاظت و ارتقای سطح ( فروردیناول )روز بیست و یکم مارس  2172مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

 .ها در تحقق توسعه پایدار به عنوان روز جهانی جنگل اعالم نمود مردم و دولت ها از نقش و جایگاه جنگل  آگاهی

  /icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1185781:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO marked the International Day of Forests today by announcing two new forestry education 

initiatives aimed at raising awareness among children and young people on the sustainable use and 

conservation of forests. 

The two projects, funded by Germany with over $2 million, will address major challenges in forestry 

education and will help increase understanding of forests among the general public. 

"Education is a critical step to safeguarding natural resources for future generations. It is essential for 

children to learn about forests at an early age," said José Graziano da Silva, FAO's Director-General. 

The theme of this year's International Day of Forests - "Forests and education - underscores the 

importance of education at all levels in achieving sustainable forest management. 

 جنگل: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/03/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1185781/icode/
http://www.fao.org/international-day-of-forests/key-messages/en/
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 خرما، تهدید کننده امنیت غذایی و معیشت مردم در شرق نزدیک و شمال افریقاسوسک حنایی 

نزدیک و شمال افریقا اعالم  وا، مدیرکل فائو به کشورهای خاورگرازیانو دا سیل

دریغ فائو در مقابله با گسترش سوسک حنایی  های بی حمایتروی کرد که بر 

 . توانند حساب کنند ترین آفات گیاهی می تهاجمی خرما، یکی از 

نشست مقابله با گسترش سوسک حنایی خرما توسط فائو، وزارت تغییرات 

المللی خلیفه  اقلیمی و محیط زیست امارات متحده عربی و بنیاد جایزه بین

در این نشست وزرای . برای نوآوری در کشاورزی و خرما برگزار گردید

 . المللی حضور داشتند ای و بین های منطقه شمال افریقا و نمایندگان سازمان. رنزدیک کشاورزی کشورهای خاو

ساله فائو برای مبارزه با سوسک حنایی خرما  5در برنامه میلیون دالری امارات متحده عربی  2مدیرکل فائو از مشارکت 

 . ی در این نشست اعالم گردیدگذاری توسط مریم المهیری، وزیر امنیت غذایی دب این سرمایه. استقبال کرد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1184673/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Near East and North African countries can count on FAO's unwaivering support in their fight to 

contain the spread of the Red Palm Weevil one of the world's most invasive pest species, the UN 

agency's Director-General, José Graziano da Silva, said today. 

The meeting, co-organized by the UAE Ministry of Climate Change and Environment, the Khalifa 

International Award for Date Palm and Agricultural Innovation and FAO, brings together agriculture 

ministers from the Near East and North Africa region and key regional and international organizations. 

Graziano da Silva praised the UAE's $2 million contribution to FAO's five-year regional programme to 

combat Red Palm Weevil. The funding was announced by Mariam Al Mehairi, UAE Minister of State 

for Food Security, during today's meeting. 

 آفات خرما: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 09/03/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1184673/icode/
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    برای مقابله به بحران های مالی جدید اتحادیه اروپا به یمن کمک

میلیون دالر به منظور  8/41اتحادیه اروپا کمک مالی جدیدی را به ارزش 

پذیری یمن  های سازمان ملل متحد در زمینه ارتقای انعطاف تقویت فعالیت

پذیر جامعه از جمله  های آسیب گروه ،این مشارکت. است دادهاختصاص 

های محروم، افراد آواره و جوامع میزبان  زنان، افراد بیکار، جوانان، اقلیت

 .   تحت فشار را شامل خواهد شد

اد توافقنامه مساعدت مالی جدید اروپا که اخیرا در عمان امضا شد مرحله دوم از برنامه سازمان ملل متحد در ایج

پذیری جوامع در برابر  ماه طول خواهد کشید و هدف آن کاهش آسیب 6این برنامه . پذیری روستایی در یمن است انعطاف

 . های حاصل از جنگ در این کشور است که هم اکنون با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبرو است ها و بحران شوک

و برنامه ( UNDP)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (ILO)المللی کار  این برنامه بطور مشترک توسط فائو، سازمان بین

 .  نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد 195111اجرا و بیش از ( WFP)جهانی غذا 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1186785/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The European Union (EU) has contributed new funding totalling $40.8 million to boost United Nations 

(UN) resilience-building work in Yemen. Interventions will target the most vulnerable community 

groups, including women, the unemployed, youth, marginalized minority groups, internally displaced 

persons (IDPs) and stressed host communities. 

The funding agreement, which has been recently signed in Amman, will support the second phase 

of the UN Enhanced Rural Resilience in Yemen Programme, which covers a 36-month period and 

aims to reduce communities' vulnerability to shocks and crises in the conflict-ridden country, which is 

facing the world's largest humanitarian crisis. 

Targetting over vulnerable 735 000 people, the programme will be implemented jointly by the Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Labour Organization 

(ILO), the United Nations Development Programme (UNDP) and the World Food Programme (WFP). 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 25/03/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186785/icode/
http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home/what-we-do/ERRY.html
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 های غذایی پایدار نقش سرآشپزها در ترویج سیستم

و  مؤثر هستندبسیار از عوامل تغذیه  سرآشپزها در مبارزه با گرسنگی و سوء

را در حمایت از تولید مواد غذایی پایدار، رژیم غذایی سالم و نقش مهمی 

 . توانند داشته باشند جلوگیری از ضایعات غذایی و اثرگذاری بر روی مردم می

سط فائو، سازمان المللی بود که تو مطلب فوق پیام اصلی یک همایش بین 

و دولت فرانسه در هفته ( یونسکو)آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 

 . برگزار گردید در پاریس ( Goût de France)« طعم فرانسوی»

های غذایی سالم  دا سیلو، مدیرکل فائو در این همایش گفت، ما باید آموزش ببینیم و الهام بخش مردم در استفاده از رژیم

زمینه بوده و این است و سرآشپزها از عوامل اصلی شکل دهنده افکار عمومی در  ها هنر آشپزی بیشتر مربوط به عالقه. باشیم

 . بر مصرف کنندگان تاثیرگذار هستند

 های اجتماعی های اقتصادی و اساس تشکیل سازمان های بسیار دور یکی از ابعاد اصلی مبادالت انسانی، فعالیت غذا از زمان

در طی این . است این میراث از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و بین جوامع مختلف به اشتراک گذارده شده. است بوده

 . است معرفی شد که بطور مشترک توسط فائو و یونسکو منتشر شده« سرآشپزها، عوامل تغییر»همایش نشریه 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1186442/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Chefs are agents of change in the fight against hunger and malnutrition, and play an important role in 

inspiring people around the world to support sustainable food production, adopt healthy diets and 

avoid food waste.   

That was the central message of an international symposium today hosted by the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), and the Government of France, during "Goût de France" week currently 

being held in Paris. 

"We have to educate and inspire people to adopt healthy diets," FAO Director-General Jose Graziano 

da Silva said. "Gastronomy is more and more an area of great interest, and chefs are among the actors 

who can shape public opinion and influence consumers." 

 ملخ: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/03/2019 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186442/icode/
http://www.fao.org/3/ca3715en/ca3715en.pdf
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 اثرات تغییرات الگوهای بارش بر تولید محصوالت مهم کشاورزی

مارس مجله  77بر اساس نتایج تحقیق جدیدی که در شماره روز 

Proceedings of the National Academy of Sciences  منتشر

ای به میزان  است، حتی اگر در آینده نزدیک انتشار گازهای گلخانه شده

انسان کاهش یابد، مناطق مهم رشد محصوالت توجهی توسط  قابل

در . مواجه خواهند بود شبا تغییرات الگوی بار 2141کشاورزی تا سال 

های  واقع، هم اکنون نیز در مقایسه با نسل قبل شاهد تغییر رژیم

تر و  های زیر کشت گندم، ذرت، برنج و سویا خشک درصد از زمین 74بر اساس این گزارش، . اقلیمی در برخی مناطق هستیم

 .تر خواهند شد ها مرطوب درصد از این زمین 97

( TOE)بینی زمان تکوین تغییرات بارش دائمی  ای، از کم به زیاد برای پیش انتشار گازهای گلخانه سناریو 4در این تحقیق از 

بینی زمانی که در یک مکان خاص الگوی بارش نسبت به نوسانات تاریخی آن مکان تغییر  یعنی پیش. است استفاده شده

ای در راستای توافقنامه  د انتشار گازهای گلخانهدهد که اقدامات سریع در مور این تحقیق نشان می. کند دائمی پیدا می

 . د دادنرا در آینده طوالنی کرده و سطح مناطق آسیب دیده را کاهش خواه TOEهای  بینی ، زمان پیش2175پاریس 

  gas.html-greenhouse-crops-key-rainfall-03-/news/2019https://phys.org:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Even if humans radically reduce greenhouse gas emissions soon, important crop-growing regions of 

the world can expect changes to rainfall patterns by 2040. In fact, some regions are already 

experiencing new climatic regimes compared with just a generation ago. The study, published March 

11 in Proceedings of the National Academy of Sciences, warns that up to 14 percent of land dedicated 

to wheat, maize, rice and soybean will be drier, while up to 31 percent will be wetter. 

The study uses four emissions scenarios from low to high to predict time of emergence (TOE) of 

permanent precipitation changes, meaning the year by which precipitation changes remain 

permanently outside their historical variation in a specific location. The research shows that quick 

action on emissions—in line with 2015's Paris Agreement—would push TOE projections deeper into 

the future or reduce the size of affected areas. 

 تغییرات اقلیمی: وعموض

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 11/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-03-rainfall-key-crops-greenhouse-gas.html
https://phys.org/tags/precipitation/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2019/rainfallchan.jpg
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 های خاک برای افزایش عملکرد محصول استفاده از میکرب

اند که در  هایی از خاک شده محققان موفق به جداسازی میکرب

های قارچی  ظت از آنها در برابر بیماریفااصالح گیاهان و مح

 . تواند کمک کند می

ایرلند ( TEAGASC)محققان اداره توسعه کشاورز ی و غذا 

تواند در خصوصیات  اند که می باکتری جدیدی را شناسایی کرده

 . ها  ایجاد کند گیاه تغییرات مفیدی مثل مقاومت در برابر بیماری

 Agrobacteriumباکتری . کنند این اولین بار نیست که محققان از باکتری برای ایجاد تغییرات ژنتیکی استفاده می

tumefaciens  شود هزاران سال است که برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در  نیز شناخته می« مهندس گیاه جهان»که بعنوان

در سطح جهانی ساالنه در بیش از . گیرد تراریخته مورد استفاده قرار میها قبل در گیاهان  گیاهان استفاده می شود و از سال

 . شود های کشاورزی  گیاهان اصالح شده توسط این باکتری  کاشته می میلیون هکتار از زمین 781

. ی تکنیکیها چالشهایی وجود دارد از جمله مالکیت معنوی و  از این باکتری در اصالح گیاهان محدودیت استفادهد در موراما 

  . های جایگزین هستند دنبال یافتن میکرب ها محققان به در تالش برای از بین بردن این محدودیت

  crop.html-microbes-soil-harnessing-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A recently isolated soil microbe could be used to modify crops and protect them against fungal 

diseases, researchers say. Researchers at the Agriculture and Food Development Authority 

(TEAGASC) have identified a novel bacterium which can modify plant characteristics and provide 

beneficial traits, such as resistance to diseases. 

This is not the first time scientists have used a bacteria to genetically modify plants. Agrobacterium 

tumefaciens, sometimes referred to as 'the world's plant engineer', has been genetically transforming 

plants for millennia, and has been harnessed for many years to generate genetically modified crops 

around the world. Over 180 million hectares of crops that have been modified using Agrobacteriumare 

grown around the world each year. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 28/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-03-harnessing-soil-microbes-crop.html
https://phys.org/tags/plants/
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 ارائه روشی جدید و کارآمد برای کاهش مصرف آب و بهبود رشد گیاه

، اسکاتلند، روش جدید و (Glasgow)دانشگاه گالسگو گروهی از محققان 

اکسیدکربن توسط گیاهان برای فتوسنتز  پایداری برای افزایش جذب دی

  . اند ضمن کاهش مصرف آب ارائه کرده

این محققان از .  منتشر شده است Scienceجزئیات این یافته در مجله 

های  های ویروس یک کانال یون فعال شده نوری که با استفاده پروتئین

اکسیدکربن مورد  دی. اند استفاده کرده( stomata)ها  های برگ لبک ساخته شده برای تسریع باز شدن روزنهگیاهی و ج

 . شود ها وارد گیاه می استفاده در فتوسنتز از طریق این روزنه

ین های قبلی انجام شده در دستکاری ا تالش. های اصلی از دست دادن آب در گیاهان هستند ها همچنین محل این روزنه

در نتیجه گیاهان طراحی شده با این روش جدید با . اکسیدکربن همراه بود روزنه برای کاهش مصرف آب با کاهش جذب دی

 . رشد بهتری نیز خواهند داشت ،وجود مصرف کمتر آب

  growth.html-efficient-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of scientists has revealed a new, sustainable way for plants to increase carbon dioxide (CO2) 

uptake for photosynthesis while reducing water usage. 

The breakthrough was led by a team of plant scientists at the University of Glasgow and is published 

today in the journal Science. The researchers used a new, synthetic light-activated ion channel, 

engineered from plant and algal virus proteins, to speed up the opening and closing of the stomata – 

pores in the leaves of plants—through which carbon dioxide (CO2) enters for photosynthesis. 

Stomata are also the main route for water loss by plants. Previous attempts to reduce water usage by 

manipulating these pores has generally come at a cost in CO2 uptake. 

Consequently, the plants engineered at Glasgow showed improved growth whilst conserving water 

use. 

 فیزیولوژی گیاهی: موضوع

 phys.org :منبع

 29/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-03-efficient-growth.html
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/carbon+dioxide/
https://phys.org/tags/water+usage/
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 های اقلیمی سازی محصوالت کشاورزی در مدل استفاده از مدل شبیه

شناسی  از مؤسسه ابزار اقیانوس( Jing Zou)بنا به نظر دکتر جینگ زو 

های پارمتری  های محصوالت کشاورزی برنامه ، مدل Qiluدانشگاه فناوری 

. شوند  سازی می هستند که در آنها روند رشد و تولید محصول شبیه

های  سازی مدل تواند توانایی شبیه های اقلیمی می گنجاندن آنها در مدل

 . اقلیمی را افزایش دهد

مؤسسه علوم جغرافیایی و تحقیقات منابع طبیعی و / این محقق و همکارانش از مؤسسه فیزیک اتمسفری، آکادمی علوم چین

اند که نتایج ارزیابی آن در مجله  اقلیم جدیدی را ارائه کرده -مؤسسه علوم هواشناسی چین مدل ترکیبی محصول

Advances of Atmospheric Sciences  است منتشر شده . 

. کردند حد از یک محصول را به یک مدل اقلیمی مرتبط میگوید، در بیشتر مطالعات قبلی مدلی وا دکتر زو درباره این مدل می

گیاهان در نظر گرفته شده شامل . است های کشت مختلف در نظر گرفته شده سه نوع گیاه از سیستماما در این مدل جدید، 

 . دهند های کشاورزی چین را پوشش می درصد زمین 87برنج، گندم و ذرت بودند که 

  climate.html-crop-inclusion-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Crop models are parameterization schemes that simulate the processes of crop development and 

production. Their inclusion in climate models can promote the simulation ability of climate models, 

according to Dr. Jing Zou at the Institute of Oceanographic Instrumentation, Qilu University of 

Technology. 

Dr. Jing Zou and his co-researchers from the Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of 

Sciences/Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of 

Sciences/Zhejiang Institute of Meteorological Sciences, developed a new crop-climate coupled model 

and published their results on its evaluation in Advances of Atmospheric Sciences. 

"Most previous studies coupled a single crop model into a climate model," explains Dr. Zou, "but we 

considered three crop types with different farming systems in this study. We chose rice, wheat and 

maize, which cover 81% of the cereal-crop planting area in China.  

 فناوری: موضوع

 phys.org :منبع

 26/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-03-inclusion-crop-climate.html
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 های جدید درباره تنوع زیستی در خاک دیدگاه

 Virginia Techالمللی تحقیقاتی شامل محققی از دانشگاه  یک تیم بین

 ها سال که طی میلیون های جدیدی را درباره الگوهای اکولوژیکی یافته

 .اند کرده کشف شوند،  می سبب تغییرات در تنوع زیستی خاک

 Proceedings of the Nationalای در مجله  صورت مقاله این یافته به

Academy of Sciences است و در آن  درباره عوامل کنترل منتشر شده 

ها و  ها، انگل ها، قارچ کننده تغییرات در تنوع زیستی خاک شامل باکتری

ها نشان می دهند که تغییرات در تنوع زیستی  این یافته. است های مهمی ارائه شده مهرگان در طول هزاران سال، دیدگاه بی

 .  دهند م رخ میشوند که پوشش گیاهی و اسیدیته خاک در طی توسعه  اکوسیست خاک ناشی از تغییراتی می

ها، قهرمانان خاموش محیط زیست هستند که خدمات  های بسیار ریز تا کرم ها و جانوران خاکی از باکتری میکرب

این موجودات در بقای کره زیستی و حیات انسان نقش بسیار مهمی . کنند اکوسیستمی به ارزش میلیاردها دالر فراهم می

 . دارند

  global.html-earth-biodiversity-soil-insights-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A Virginia Tech professor was part of an international team of researchers that discovered new 

advances about the major ecological patterns driving the changes in soil biodiversity that occur over 

millions of years. 

The study published in the journal for the Proceedings of the National Academy of Sciencesprovides 

critical insights on the factors that control changes in the biodiversity of soil bacteria, fungi, protists, 

and invertebrates over many millennia. The findings indicate that these changes in soil biodiversityare 

driven by changes in plant cover and soil acidification during ecosystem development. 

Soil microbes and animals, from tiny soil bacteria to earthworms, are unsung heroes in our 

environment, providing hundreds of billions of dollars in ecosystem services. These organisms are 

critical to maintaining the global biosphere and human existence.  
 تنوع زیستی: موضوع

 phys.org :منبع

 28/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-03-insights-soil-biodiversity-earth-global.html
https://phys.org/tags/soil+biodiversity/
https://phys.org/tags/ecosystem+services/
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 و عملکرد برنجنقش تعادل فسفر و نیتروژن در رشد 

اند که در  محققان موفق به کشف مکانیسم جدیدی در کنترل تغذیه گیاه شده

 . تواند در دستیابی به ارقام بهتر و پایدارتر کمک کند می آینده 

، آکادمی علوم چین در طی شناسی رشد محققان مؤسسه ژنتیک و زیست

کوپریوا از دانشگاه تحقیقات خود بر روی برنج با همکاری پروفسور استانیسالو 

از ( P)و فسفر ( N)تعادل بین نیتروژن . کلن موفق به کشف این مکانیسم شدند

تعامل بین این دو عنصر غذایی که هر دو توسط ریشه گیاهان از خاک جذب . عوامل تعیین کننده در عملکرد محصول است

منتشر  Nature Plantsدرباره این مکانیسم در مجله  جزئیات بیشتر. شد تر از آن است که قبال فکر می شوند، بسیار قوی می

  . است شده

. گوید، همه موجودات برای داشتن رشد بهینه و سالم نیاز به تعادل مناسبی از مواد معدنی دارند کوپریوا درباره این کشف می

مشاهده کردند که اضافه کردن همکاران او در پکن . اما درباره نحوه برقراری این تعادل در گیاهان شناخت کمی وجود دارد

 . زمانی بر رشد و عملکرد گیاه اثر مثبت دارد که نیتروژن به مقدار کافی در خاک وجود داشته باشد فسفر

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190326105607.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In the future, a newly discovered mechanism in control of plant nutrition could help to achieve higher 

harvests in a sustainable way. 

Scientists from the Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, 

Beijing (China) discovered this mechanism in their research on Asian rice in collaboration with 

Professor Dr Stanislav Kopriva from the University of Cologne's Botanical Institute and the Cluster of 

Excellence CEPLAS. The balance between nitrogen (N) and phosphorus (P) is decisive for crop yield. 

Both nutrients, which the plant absorbs from the soil through its roots, interact more strongly with each 

other than previously known. The study 'Nitrate-NRT1.1B-SPX4 cascade integrates nitrogen and 

phosphorus signalling networks in plants' has now appeared in the journal Nature Plants. 

 برنج: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 26/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190326105607.htm
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 های گرد یا نماتدها برای مدیریت کرمتالش محققان 

میلیارد  711های گرد در سطح جهانی ساالنه  خسارت ناشی از تغذیه گیاهان توسط کرم

های مشخصی در  اند که آنزیم محققان دانشگاه نیوهمپشایر دریافته. است دالر برآورد شده

ها با عملکرد  آنعملکرد  های گرد موسوم به نماتدها وجود دارد که نحوه  این کرم

طور بالقوه نقش کلیدی  های مشابه در انسان متفاوت است، اسیدهای آمینه آنها به آنزیم

 .باشد این کشف در مرحله ثبت اختراع می. دندر نوع عملکرد آنها دار

این کشف از .  منتشر شده است PLOS ONEجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

های جدید و سازگار با محیط زیست در مدیریت نماتدها  کش های علمی در تولید آفت شمهم است که به تال آن جهت

مهم از جمله ذرت، پنبه، گندم، رزی وتواند مؤثر باشد و در سطح جهانی سبب کاهش خسارات وارده به محصوالت کشا می

 . زمینی شود سویا، برنج و سیب

های  کش بنابراین تولید نماتد. شوند برای انسان بسیار سمی هستند های شیمیایی که در حال حاضر استفاده می نماتدکش

است که  در این تحقیق مشخص شده. د، شدیدا موردنیاز استنران کشاورزی باشید که فاقد اثرات سوء بر روی کارگجد

 .  توانند باشند تر و پایدارتر می های ایمن اهداف جدیدی برای توسعه و تولید نماتدکش phosphodiesteraseهای  آنزیم

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190327142119.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Roundworms that feed on plants cause approximately $100 billion in annual global crop damage. Now 

researchers at the University of New Hampshire have made a patent-pending discovery that certain enzymes in 

roundworms, called nematodes, behave differently than the same enzymes in humans, with amino acids 

potentially playing a key role. 

The findings, presented in the journal PLOS ONE, are important because they advance scientific efforts to 

develop new, more environmentally friendly pesticides to manage nematodes and reduce worldwide damage to 

agricultural crops such as corn, cotton, wheat, soybean, rice, and potato. 

"Current chemical nematicides are highly toxic to humans, hence the need for 'next-generation' nematicides that 

lack adverse effects on agricultural workers and the environment. Our work identified phosphodiesterase 

enzymes as novel targets for development of safer, more sustainable nematicides." 

 آفات گیاهی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 27/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190327142119.htm
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 بر روی تولید جهانی ذرت 2121شدید شرایط آب و هوایی در سال اثرات بینی  پیش

گرمایش زمین، بدترین خسارتی که تا   گراد در درجه سانتی 5/7حتی با افزایش فقط 

ای افزایش خواهد  طور فزاینده اند، احتماال به کنون تولیدکنندگان ذرت شاهد آن بوده

ترین محصول کشاورزی است که در سطح جهانی  در حال حاضر، ذرت گسترده. یافت

سریعی  های اخیر، تولید جهانی غالت روند افزایشی در سال. شود  میتولید 

تولید ذرت و گندم . است هغالت نیز کاهش یافت همچنین تنوع کشت. است داشته

 . افزایش داشتند و تولید غالت فرعی دیگر مثل جو کاهش یافتند

ل گذشته بیشترین میزان تولید ذرت را در جهان سا 75ترین تولید کننده ذرت در جهان است و در  ایاالت متحده امریکا مهم

کشور اتحادیه اروپا  28سال گذشته، در  71در . اتحادیه اروپا، پس از برزیل چهارمین تولید کننده ذرت است. است داشته

 .  است میلیون تن ذرت در سال تولید شده 65بطور متوسط 

گراد را بر روی تولید  درجه سانتی 2گراد و  درجه سانتی 5/7اثرات افزایش ( JRC)محققان مرکز تحقیقات مشترک اروپا 

درجه  5/7است که حتی با افزایش گرمای جهانی فقط به اندازه  نتایج مطالعه آنها نشان داده. اند سازی کرده جهانی ذرت شبیه

به طور مکرر  2121یل سال افتند تا اوا های هوای گرم و خشکسالی که در حال حاضر یک بار در هر ده سال اتفاق می نیز موج

 . روی خواهند داد

  norm-ewn-become-could-production-maize-hitting-extremes-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/climate-2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Even with an increase in global temperatures of just 1.5 °C, the worst production losses experienced by maize 

producers so far are likely to become increasingly frequent. Maize is currently the most widely produced crop in 

the world. In recent years, global cereal production has increased at a steady pace. It has also lost diversity as 

maize, wheat and rice production have boomed, leaving behind other minor crops such as barley. 

The United States is the most important maize producer in the world, and is the main driver of the increase in 

global maize production in the past 15 years. The European Union is the fourth largest producer, just after 

Brazil. In the past ten years, the EU-28 produced on average 65 million tonnes of maize per year. JRC scientists 

have simulated the effects of 1.5 °C and 2 °C temperature increases on global maize production. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 28/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/climate-extremes-hitting-maize-production-could-become-new-norm-2020
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/maize-losses-climate-extremes_marima_adobestock_25924532.jpeg?itok=adGSY3Jq
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 های مقاوم در برابر داروها ها در آب و خطر باکتری بیوتیک وجود آنتی

وری آ های جمع از داده( JRC)گزارش مرکز تحقیقات مشترک اروپا 

دهد که غلظت  بیوتیک در آب نشان می شده درباره میزان آنتی

  . های اصلی در اروپا کم است های وارد شده به آب بیوتیک آنتی

های مقاوم در برابر  تهدیدهای ناشی از تکامل میکرببا توجه به 

های موجود در  بیوتیک در نتیجه تماس این داروها با باکتری آنتی

وری شواهدی برای شناخت بهتر این آ دنبال جمع آب، محققان به

 . خطر بالقوه هستند

جزئی بوده و برای سالمتی انسان خطرآفرین  های آشامیدنی ها در آب بیوتیک دهند میزان بقایای آنتی های آنها نشان می داده

های کشاورزی و  های سطحی، هرزآب ها، آب در فاضالبها به میزان بیشتری  بیوتیک بقایای آنتیاما با این وجود، . نیستند

 . شوند یافت می( های آبی مزارع پرورش ماهی، صدف، جلبک و سایر گونه)پروری  های مورد استفاده در آبزی آب

 . ها در آب است بیوتیک های محققان این مرکز درباره بررسی پیامدهای آنتی رش بخشی از تالشاین گزا

  bacteria-resistant-gdru-risk-and-water-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/antibiotics:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A JRC report brings together data on antibiotic levels in water, showing that small concentrations have 

found their way into a range of Europe's waterbodies. 

Because of the threat of new drug-resistant bugs evolving when these antibiotics come into contact 

with bacteria present in the water, scientists are gathering evidence to better understand the potential 

risk. Their data confirms that the levels of antibiotic residues in drinking water are minute and do not 

represent a risk to human health. 

However, antibiotic residues can be found at higher levels in waste water, surface waters, agricultural 

runoff and water used for aquaculture (farms of fish, muscles, seaweed and other marine species). 

The report is part of JRC efforts dedicated to investigating the implications of antibiotics in water. 

 بیوتیكی مقاومت آنتی: موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 26/03/2019:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/antibiotics-water-and-risk-drug-resistant-bacteria
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/state-art-contribution-water-antimicrobial-resistance
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_236145085_copyright_bluedesign.jpeg?itok=y0c-9m4N
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

 نیتامیشده با و یغن ییطال برنج D   در بنگالدش در دسترس خواهد بود گریاه دم کیتا  

Golden Rice Available in Bangladesh in Months Time 

 ارائه شد ینیمونتاژ ژنوم پنبه توسط محققان چ نیتر کامل .  

Scientists Release Most Complete Genome Assemblies of Cotton 

 پاروا .2

 کردند ییکالله گندم را رمز گشا یچه ها گل یکیمحققان ساختار ژنت  

Scientists Decode the Genetic Basis of Floret Fertility in Wheat  

 افتندیزعفران دست  یکیشناسان به منشا ژنت ستیز  

Biologists Explain Genetic Origins of Saffron Crocus 

 مریکاا .9

  کایامر یکشاورز یخدمات خارج سیتوسط سرو نیدر چ یکشاورز یوتکنولوژیصنعت ب یابیارزگزارش انتشار  

USDA FAS-GAIN Evaluates China's 2018 Ag-Biotech Industry 

 کند کمک تواند یعملکرد م شیبه افزا یباستان یاهیگ یها ژنوم گونه  

Genome of Ancient Crop Could Help Raise Yields 

 قیقاتتح  .4

 یدر سطح جهان ختهیترار اهانیگ دیتول شیافزا  

Production of Transgenic Plants Increased as Expected, Study Shows 

 ستمیبر س یمبتن کیژنت یمهندس یکاربردها تیوضع  CRISPR-CAS9 یدر غذا و کشاورز  

The Current Status of CRISPR-CAS9 Applications in Food and Agri 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17300
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17328
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17298
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17310
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17319
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17293
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16814
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16814
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17322
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17307
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