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

تا مه ( 36آبان) 2171نوامبر از ماه  (Gulf portoft red winter, export price delivered at the US S) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 7931 یعنی اردیبهشت 2178

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)   7931 اردیبهشتیعنی  2178مه تا ( 36آبان) 2171

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 175.66 Nov 2017 

-1.80 % 172.49 Dec 2017 

3.39 % 178.34 Jan 2018 

6.85 % 190.56 Feb 2018 

4.36 % 198.86 Mar 2018 

-0.04 % 198.79 Apr 2018 

5.61 % 209.95 May 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- 402.00 Nov 2017 

1.00 % 406.00 Dec 2017 

8.87 % 442.00 Jan 2018 

-3.85 % 425.00 Feb 2018 

1.18 % 430.00 Mar 2018 

4.88 % 451.00 Apr 2018 

- 451.00 May 2018 
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 2171نوامبر از ماه سپتامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  7931 یعنی اردیبهشت 2178تا مه ( 36آبان)

 

مهر ) 2171از ماه اکتبر  ) 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 ) 7931یعنی فروردین  2178تا آوریل( 36

 

 (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

- 148.70 Nov 2017 

0.19 % 148.98 Dec 2017 

4.60 % 155.84 Jan 2018 

4.83 % 163.36 Feb 2018 

5.29 % 172.00 Mar 2018 

2.09 % 175.60 Apr 2018 

1.99  % 179.09 May 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- .33 Nov 2017 

-3.03 % .32 Dec 2017 

-3.12 % .31 Jan 2018 

-3.23 % .30 Feb 2018 

-6.67 % .28 Mar 2018 

-3.57 % .27 Apr 2018 

0.00 % .27  May 2018 

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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 درباره وضعیت خشکسالی و مدیریت آن در خاورنزدیک و شمال افریقاگزارش فائو انتشار 

زایی و خشکسالی، گزارش جدید فائو  به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان

در . دانشگاه نبراسکا منتشر گردید با همکاری مؤسسه جهانی آب برای غذا

، فائو خواستار تغییر جدی در روش شناخت و  مدیریت این گزارش

همچنین بر اتخاذ  خشکسالی در منطقه خاورنزدیک و شمال افریقا شده و 

تر و مبتنی بر اصول کاهش ریسک برای تقویت  رویکردی فعاالنه

 . است پذیری در مقابل خشکسالی تاکید کرده انعطاف

ید عمدتا بدلیل آ است، اما بنظر می ای شناخته شده در این منطقه بوده هدر طول چهار دهه گذشته، اگرچه خشکسالی پدید

این منطقه نه تنها در معرض خشکسالی شدید قرار دارد، . اند مکرر شدهتر و  تر، طوالنی ها گسترده تغییرات اقلیمی خشکسالی

 . چهارم از مساحت آن بیابان است آب جهان است، بطوریکه سه بلکه یکی از مناطق کم

ها برای بازنگری و  تواند مرجع خوبی برای دولت که می است در این گزارش کمبودهای مدیریتی خشکسالی ارزیابی شده

: کشور مورد بررسی در این گزارش عبارتند از 21. های آمادگی آنها برای مقابله با خشکسالی باشد ها و برنامه اصالح سیاست

 ،یقطر، عربستان سعود ن،یمراکش، عمان، فلسط ،یتانیمور ،یبیلبنان، ل ت،یاردن، کو ،رانیامصر، عراق،  ن،یبحر ر،یالجزا

 .منیو  یتونس، امارات متحده عرب ه،یسودان، سور

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1140291/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The UN Food and Agriculture Organization (FAO) has called for a fundamental shift in the way 

drought is perceived and managed in the Near East and North Africa region. The agency said in a 

new report issued today that a more pro-active approach based on the principles of risk reduction is 

needed to build greater resilience to droughts. 

Even though drought is a familiar phenomenon in the region, over the past four decades, droughts have 

become more widespread, prolonged and frequent - likely due to climate change. 

The region is not only highly prone to drought, but also one of the world's most water-scarce areas, 

with desert making up three quarters of its territory. 

 خشكسالی :موضوع

 (FAO)و فائ :منبع

 11/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1140291/icode/
http://www.fao.org/3/CA0034EN/ca0034en.pdf
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 های جهان های کشاورزی، تهدیدی جدی برای آب آالینده

ژوئن  22تا  73که از « 2178-2128، آب برای توسعه پایدار»المللی  در کنفرانس بین

المللی مدیریت آب  در تاجیکستان برگزار گردید، گزارش جدید فائو و مؤسسه بین

در این گزارش به . در رابطه با موضوع آلودگی آب ناشی از کشاورزی ارائه شد

های ناپایدار کشاورزی و اثرات  ها در نتیجه شیوه خطرات جدی ناشی از آلودگی آب

گزاران و  متی انسان و اکوسیستم و اینکه اغلب از طرف سیاستآن بر سال

 . است شود، توضیح داده شده کم گرفته می کشاورزان دست

های  های کشاورزی، مقادیر زیادی مواد شیمیایی، مواد آلی، رسوبات و امالح وارد آب بر اساس این گزارش، در نتیجه فعالیت

 . کنند ردها نفر تاثیر گذاشته و ساالنه بیش از میلیارد دالر هزینه ایجاد میها بر میلیا این آالینده. شوند سطحی می

با . ها بیشتر از انسان است ها توسط دام کشاورزی از نظر حجمی بزرگترین تولید کننده فاضالب است و میزان تولید آالینده

ها اگرچه میزان تولیدات  این نهاده. است ها نیز باال رفته ها،کودها و سایر نهاده کش افزایش تراکم کشاورزی مصرف آفت

  . کنند هارا نیز تهدید می اند، اما محیط زیست و همچنین سالمت انسان کشاورزی را افزایش داده

  http://www.fao.org/news/story/en/item/1141534/icode/:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Water pollution from unsustainable agricultural practices poses a serious risk to human health and the 

planet's ecosystems, a problem often underestimated by policymakers and farmers alike, cautions a 

new report. 

In many countries the biggest source of water pollution today is agriculture — not cities or industry — 

while worldwide, the most common chemical contaminant found in groundwater aquifers is nitrate 

from farming, according to More People, More Food, Worse Water? A Global Review of Water 

Pollution from Agriculture, launched by FAO and the International Water Management Institute at a 

conference in Tajikistan (19-22 June). 

Modern agriculture is responsible for the discharge of large quantities of agrochemicals, organic 

matter, sediments and saline trading into water bodies, the report says. 

This pollution affects billions of people and generates annual costs exceeding billions of dollars. 

 ها آلودگی آب :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1141534/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0146EN
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0146EN
https://wsdconf2018.org/
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 برقراری امکان دسترسی باز به همه انتشارات فائو

سیاست جدید فائو در ارتباط با برقراری امکان دسترسی آسان و 

 .   پذیر شد حداکثری به همه انتشارات این سازمان امکان

اقدام به انتشار اطالعات  7345از زمان تاسیس فائو در سال 

امکان دسترسی آنالین به این ذخائر  7338از سال . است کرده

مشی دسترسی باز نه تنها در زمینه امکان سهولت دسترسی برای کلیه  ن خطدر پیش گرفت. است اطالعاتی برقرار شده

کاربران در سطح جهان قدمی به جلو است بلکه چارچوبی برای تشویق کاربران برای بازتولید و انتشار اطالعات فراهم 

 . شود می

دهنده اهمیتی است که فائو برای حق جهانی  گفت این سیاست نشان Enrique Yevesمدیر دفتر ارتباطات شرکتی فائو ، 

دانش فائو یک کاالی عمومی جهانی است و نباید اجازه داده شود بویژه برای افرادی که . شود دسترسی به اطالعات قائل می

 . نیاز بیشتری دارند، موانع غیرمنطقی برای دسترسی به آن وجود داشته باشد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1141504/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As of today, FAO will implement an Open Access policy, enabling maximal reach and ease of use for 

FAO knowledge products. 

FAO has been disseminating knowledge since its foundation in 1945, and its publications have been 

freely accessible in the FAO online Document Repository since 1998. 

The new Open Access policy goes a step further; not only ensuring that FAO's wealth of knowledge 

remains easily accessible to users around the world, but actively encouraging and providing a 

framework for the broader use, reproduction and dissemination of this material. 

"This policy is a recognition of the importance that FAO places on the universal right of access to 

information.  FAO knowledge is a global public good, and it should be free of unreasonable barriers to 

access for those who need it most," said Enrique Yeves, Director of the Office of Corporate 

Communications. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1141504/icode/
http://www.fao.org/documents/search/en/
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 خوار ذرت در کشورهای جنوب صحرای افریقا گسترش کرم برگ

همچنان در کشورهای  خوار برگ  بر اساس گزارش جدید فائو، آفت کرم

یکی  وشود  تر می جنوب صحرای افریقا گسترش بیشتری یافته و مخرب

غیر از ذرت مثل سورگوم و  هاز دالیل آن تغذیه این آفت از محصوالتی ب

با توجه به امکان گسترش آن به افریقای شمالی، جنوب اروپا . ارزن است

و خاورنزدیک فائو ضمن دادن هشدار خواستار افزایش مبارزه فصلی 

هزار کشاورز در زمینه  511ن آفت از طریق دادن آموزش به بیش علیه ای

 . نوب صحرای افریقا شدمدارس مزرعه کشاورزی در جمدیریت آفات در 

است که  میلیون کیلومترمربع از مزارع ذرت و سورگوم را آلوده کرده 22کشور مساحتی بیش از  44تا کنون این آفت در 

ائو در افریقا، معاون مدیرکل فائو و نماینده ف. میلیون نفر از جمعیت آن منطقه شود 911تواند منجر به گرسنه ماندن  می

Bukar Tijani بار این آفت در کشورهایی است که از قبل دچار  که فائو نگران اثرات فاجعه در حاشیه یک نشست در رم گفت

 . بحران هستند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1142085/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Fall Armyworm keeps spreading to larger areas within countries in sub-Saharan Africa and becomes more 

destructive as it feeds on more crops and different parts of crops, increasingly growing an appetite for sorghum 

and millet, in addition to maize. The pest could spread to Northern Africa, Southern Europe and the Near East, 

warned the United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) today. The agency called for a massive 

scaling up of the Fall Armyworm campaign to train more than 500 000 farmers to manage the pest through 

Farmer Field Schools in sub-Saharan Africa.  

"Fall Armyworm could leave 300 million people hungry in sub-Saharan Africa, having already infested maize 

and sorghum fields across 44 countries in an area of more than 22 million square kilometres - the combined area 

of the European Union, Australia and the United States," said Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General 

and Regional Representative for Africa  on the sidelines of a resource partners' meeting in Rome. "We are 

particularly concerned about the disastrous impact the pest can have on countries already facing crises." 

 آفات :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1142085/icode/
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 ها برای حفاظت از جنگل UNHCRدستورالعمل جدید فائو و 

عالی سازمان ملل متحد در  دستورالعمل جدیدی توسط فائو و کمیساریای

کمک به  از انتشار این کتاب،  هدف. منتشر شد (UNHCR)امور پناهندگان 

ها در مناطقی است که تحت تاثیر جابجایی پناهندگان بوده  حفاظت از جنگل

های جنگلی در آنها وجود دارد و در نتیجه  و وابستگی شدیدی به سوخت

 . اند طر قرار گرفتههای جنگلی در معرض خ ها و سرزمین جنگل

میلیارد نفر یعنی حدود یک چهارم از  4/2طبق برآوردهای انجام شده، 

اند،  ئر مناطقی که آوارگان را پناه داده. جمعیت زمین برای تامین انرژی موردنیاز خود برای پخت و پز وابسته به جوب هستند

نفر از منابع  4نفر آواره شده،  5از هر . شدید شده استو از نطر منابع نیز در کمبود هستند، وابستگی به سوخت جنگلی ت

زدایی ناشی  در این مناطق، عامل اثلی تخریب جنگل و جنگل. چوبی برای تامین انرژی گرمایی و پخت و پز استفاده می کنند

 . از مسئله فوق است

های  است که راهنمایی را منتشر کردهاین کتاب راهنما  UNHCRدر همین رابطه برای کمک به چالش موجود، فائو با همکاری 

 . است در آن ارائه شده ها محافظت از جنگلو  عملی در مورد چگونگی تسریع و حمایت از بهبود، احیا

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1129730/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) and Refugee Agency (UNHCR) 

launched today a new handbook to help restore forests in displacement-affected areas, where heavy 

reliance on woodfuel puts forests and woodlands in jeopardy. 

An estimated 2.4 billion people - about a quarter of the global population - depend on wood as their 

main energy source for cooking. 

In areas hosting displaced populations, often with scant resources of their own, dependence on 

woodfuel is even more dramatic. More than four out of five forcibly displaced people worldwide use 

woodfuel for cooking and heating. This is the main driver of forest degradation and deforestation in 

these areas. 

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :بعمن

 20/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1129730/icode/
http://www.fao.org/3/I8309EN/i8309en.pdf
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 همکاری فائو و بنیاد راکفلر برای کاهش ضایعات غذایی در افریقا

توان  شوند می با مواد غذایی که پس از برداشت از زنجیره غذایی حذف می

. میلیون نفر را در کشورهای جنوب صحرای افریقا تامین کرد 4 غذای حدود 

ای توسط فائو، اتحادیه افریقا و بنیاد راکفلر با هدف کمک به کاهش  پروژه

ها و راهبردها تا سال  میزان تلفات پس از برداشت از طریق تقویت سیاست

 . است اندازی شده راه2191

با همکاری اتحادیه افریقا و گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو گفت این پروژه 

های کشاورز و کاهش فشار بر محیط  بنیاد راکفلر کارآمدی زنجیره عرضه غذایی را افزایش داده و به بهبود معیشت خانواده

 . مک خواهد کردهای مطرح در رسیدن به گرسنگی صفر هستند، ک زیست در افریقا که هر دو از دیدگاه

میزان اتالف مواد غذایی را تا  2191اند که تا سال  ها از سراسر جهان متعهد شده برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار دولت

درصدی تلفات پس از  51، کشورهای عضو اتحادیه افریقا کاهش 2174درصد کاهش دهند و در بیانیه ماالبو در سال  51

 . را بعنوان بخشی از اهداف خود تعیین کردند 2125برداشت محصول تا سال 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1141224/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Food that ‘disappears' from the food chain after harvest owing to spoilage could feed an estimated 48 

million people in Sub-Saharan Africa. A project by the UN Food and Agriculture Organization (FAO), 

the African Union and The Rockefeller Foundation aims to help countries drastically reduce these 

post-harvest losses by 2030 through strengthening policies and strategies.  

"Our work with The Rockefeller Foundation and the African Union to make food supply chains more 

efficient will benefit the livelihoods of family farmers in Africa and mean less pressure on the 

environment, which both contribute to our vision of a Zero Hunger world," said FAO Director-General 

Jose Graziano da Silva. 

Governments around the world have committed to halving food loss and waste by 2030 under 

the Sustainable Development Goals. Under the Malabo Declaration in 2014, African Union member 

countries set themselves the ambitious target of halving post-harvest losses by 2025.  

 ضایعات غذایی :عموضو

 (FAO)فائو  :منبع

 21/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1141224/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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 چاودار برای کنترل آفت شته روسی گندم –تالقی گندم 

 Mostafa El-Bouhssiniها،  های علمی فراتر از مرزها و نسل در یک نمونه عالی از همکاری

های  ، الین(ICARDA)المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک  شناس مرکز بین حشره

ای  را در برابر آلودگی گلخانه( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  ارقام گندم مرکز بین

یکی ( RWA)شته روسی گندم .  غربالگری کرد(Diuraphis Noxia)آفت شته روسی گندم 

های  حداقل یک رقم حاصل از تالقی گندم با گونه. هانی استاز آفات مهم گندم در سطح ج

 . است خانواده سطح باالیی از مقاومت را در برابر این آفت نشان داده علفی هم

 RWAتحقیقات خود را درباره منابع مقاومت در برابر  ،محققان سیمیت 7331ایل دهه اواز 

برای ایجاد مقاومت ای مشترک  از دانشگاه کالیفرنیا طی پروژه J. Lukaszewskiمحققان سیمیت با همکاری . اند شروع کرده

شد، به منابع خوبی  های گندم و چاودار ترکیب می های اصلی کروموزوم های گسترده که در آنها بخش از طریق تالقی در گندم

 . اند از چاودار دست یافته

Pavon  یک رقم گندم نیمه پاکوتاه است که توسطSanjaya Rajaram گندم سیمیت و برنده جایزه بق بخشمدیر سا 

 J. Lukaszewskiرقم پاون با رقم چاودار ،  Mostafa El-Bouhssini توسط در این تحقیق. است معرفی شده 2174جهانی 

 . است گندم سیمیت اضافه شده و به مجموعه ژنتیکی شده داده القیت

  aphid/-sucking-sap-deadly-for-control-provide-crosses-rye-https://www.cimmyt.org/wheat:لینک خبر

 :خالصه خبر 

In an excellent example of scientific collaboration spanning borders and generations, Mustapha El-Bouhssini, 

entomologist at the International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), screened wheat 

breeding lines from the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) under glasshouse 

infestations of Russian wheat aphid (Diuraphis noxia), a major global pest of wheat. At least one of the lines, 

which were developed through crosses of wheat with related crop and grass species, showed high levels of 

resistance. 

Scientists at CIMMYT began research on sources of RWA resistance for wheat in the early 1990s. Good 

sources of resistance from rye were accessed via wide crosses that combined major portions of both crop’s 

chromosomes, in collaborative work led by Adam J. Lukaszewski, University of California, Riverside. 

 گندم :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 22/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/wheat-rye-crosses-provide-control-for-deadly-sap-sucking-aphid/
http://www.icarda.org/
https://www.cimmyt.org/
https://repository.cimmyt.org/handle/10883/1165
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18470135
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 آلودگی نوری، یکی از دالیل کاهش جمعیت حشرات

ها و تغییرات کاربری زمین دالیل کافی برای کاهش  کش تغییرات اقلیمی، آفت

آلمان  Leibniz-Instituteمحققان مؤسسه  . جمعیت حشرات در آلمان نیستند

(IGB )اند که مناطقی که دچار کاهش شدید جمعیت حشرات  کشف کرده

در مطالعات قبلی انجام شده اثرات . اند اند آلودگی نوری باالیی نیز داشته شده

و به این نکته که در   منفی نور مصنوعی در شب بر حشرات مشخص شده

ه های دالیل کاهش جمعیت حشرات در آینده این فاکتور باید مورد توج بررسی

 . قرار گیرد، اشاره شده بود

درصد  15بیش از  حشرات در حال پرواز (بیوماس)نشان دادند که زیست توده  2171نتایج یک مطالعه انجام شده در سال 

در این مطالعه روند بیوماس . نیز عنوان شد 2171بر در سال بعنوان یک سر خط خاین رقم هشدار دهنده . کاهش یافته است

و به این نتیجه رسیده اند که   سال اخیر تجزیه شده 21پرواز در مناطق حفاظت شده منتخب در طی حشرات در حال 

ها از عوامل قطعی کاهش جمعیت حشرات هستند ولی تنها عوامل این میزان کاهش شدید  تغییرات اقلیمی و زیستگاه

 .توانند باشند نمی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122456.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Climate change, pesticides and land use changes alone cannot fully explain the decline in insect populations in 

Germany. Scientists from the Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) have now 

discovered that regions that have experienced a sharp decline in flying insects also have high levels of light 

pollution. Many studies already suggest that artificial light at night has negative impacts on insects, and 

scientists should pay greater attention to this factor when exploring the causes of insect population declines in 

the future. 

The biomass of flying insects has decreased by more than 75 per cent -- this alarming figure made front page 

news in autumn 2017. The study, published in 2017, analysed trends in biomass of flying insects in selected 

protected areas within agricultural landscapes over the last 27 years, and concluded that changes of climate and 

habitat are to blame for the decline in insect populations. At the same time, they pointed out that these impacts 

alone are unable to explain this drastic decline. 

 حشرات :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 19/06/2018 :تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180619122456.htm
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 های دفاعی گیاهان برای کاهش ضایعات محصوالت زراعی بازنویسی ژن

 Synthetic)شناسی سنتتیک  بر اساس یک تحقیق جدید انجام شده در زمینه زیست

Biology ) توان بطور ژنتیکی در برابر  دانشگاه وارویک، انگلستان گیاهان را می در

توجهی سبب کاهش ضایعات زراعی در  های مخرب مقاوم کرده و به میزان قابل بیماری

 . سراسر جهان شد

شناسی سنتتیک دانشگاه وارویک و دانشگاه یورک موفق به  دو محقق از مرکز زیست

های  شود که در برابر بیماری های دفاعی گیاهان را تقویت کرده و سبب می ند که واکنشا توسعه سیستم کنترل ژنتیکی شده

کنند عالوه بر استفاده از انرژی و مواد مغذی  ها به گیاهان حمله می هنگامی که پاتوژن. کشنده مقاومت کرده و سالم بمانند

 . پذیر شوند ز نظری دفاعی ضعیف شده و آسیبدهند تا ا آنها سیستم واکنش ایمنی گیاهان را نیز مورد هدف قرار می

امکان سازی کرده و  زا به گیاه آرابیدوپسیس را شبیه های آزمایشگاهی این دو محقق حمله پاتوژن بیماری بر اساس داده

این کارکرد . اند بازسازی شبکه ژنی گیاه و ایجاد یک سیستم کنترل بازخورد دفاعی برای مقابله با بیماری را فراهم کرده

هایی مثل باد یا  همانطورکه سیستم کنترل خودکار هواپیما، اختالل. سیستم بسیار شبیه پرواز خودکار یک هواپیما است

زا به  کند، این سیستم کنترل جدید نیز حمله عوامل بیماری نها را خنثی میثرات آهای هوایی را تشخیص داده و ا تالطم

 . شود دن گیاه از طرف آنها میگیاهان را شناسایی کرده و مانع آسیب دی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180620162427.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plants can be genetically rewired to resist the devastating effects of disease -- significantly reducing crop waste 

worldwide -- according to new research into synthetic biology by the University of Warwick. 

Led by Professor Declan Bates from the Warwick Integrative Synthetic Biology Centre (WISB) and Professor 

Katherine Denby from the University of York, who is also an Associate member of WISB, researchers have 

developed a genetic control system that would enable plants to strengthen their defense response against deadly 

pathogens -- so they could remain healthy and productive. 

When pathogens attack crop plants, they obtain energy and nutrients from the plant but also target the plant's 

immune response, weakening defense, and making the plants more vulnerable. 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 20/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180620162427.htm
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 نوع ویروس جدید زنبورها 21کشف شواهدی درباره 

نوع ویروس در زنبورها بدست  21المللی تحقیقاتی شواهدی درباره  یک تیم بین

تواند به محققان در طراحی  این یافته می. اند اند که تا کنون ناشناخته بوده آورده

زا در میان این  های بیماری راهبردهای جدید برای جلوگیری از گسترش پاتوژن

 . های مهم شود افشان گرده

ها به تشدید این  جمعیت زنبورها در سراسر جهان رو به کاهش است و ویروس

دار در مزارع کشاورزی و گیاهان وحشی و نیز تاثیر مهم  با توجه به اهمیت زنبورها برای گیاهان گل. کنند روند کمک می

های آنها  ها بر سالمتی زنبورها، بنا به اظهار یکی از محققان دانشگاه پنسیلوانیا، شناخت بسیار کمی درباره ویروس ویروس

 . وجود دارد

کشور جهان  3گونه زنبورعسل از  72از  RNAو  DNAهایی از  های زنبورها، نمونه در این تحقیق با هدف شناسایی ویروس

های قبال شناخته شده و  یابی محققان موفق به شناسایی ویروس و سپس با استفاده از تکنیک جدید توالی  آوری شده جمع

 Scientific جزئیات این تحقیق در مجله . اند خانواده جدید شده 6ل نوع ویروس جدید دیگر متعلق به حداق 21همچنین 

reports است منتشر شده . 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180620162415.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An international team of researchers has discovered evidence of 27 previously unknown viruses in bees. The 

finding could help scientists design strategies to prevent the spread of viral pathogens among these important 

pollinators. 

"Populations of bees around the world are declining, and viruses are known to contribute to these declines," said 

David Galbraith, research scientist at Bristol Myers Squibb and a recent Penn State graduate. "Despite the 

importance of bees as pollinators of flowering plants in agricultural and natural landscapes and the importance 

of viruses to bee health, our understanding of bee viruses is surprisingly limited." To investigate viruses in bees, 

the team collected samples of DNA and RNA, which is responsible for the synthesis of proteins, from 12 bee 

species in nine countries across the world. Next, they developed a novel high-throughput sequencing technique 

that efficiently detected both previously identified and 27 never-seen-before viruses belonging to at least six 

new families in a single experiment. The results appear in the June 11, 2018, issue of Scientific Reports. 

 زنبور :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 20/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180620162415.htm
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 های جدید درباره چگونگی اثرات گرما بر گندم یافته

در تالش برای شناخت درباره چگونگی اثرات امواج گرما  محققان استرالیایی

های علوم  آنها با ترکیب مطالعات میدانی خود با تکنیک. بر گندم هستند

توان درباره  اند که به کمک آنها می هایی شده کامپیوتر موفق به ایجاد مدل

 . نحوه واکنش گندم به گرما شناخت پیدا کرد

های مختلف  های اطراف آنها به روش یاهان، خاک، آب، هوا و میکروبگرما بر گ

چگونگی تاثیر همه این عوامل بر روی محصوالت کشاورزی به کشاورزان در حفظ محصوالت  درباره شناخت. گذارد اثر می

 خود در برابر گرما کمک خواهد کرد

تواند به یافتن راهکارهایی برای محدود  ازی میس شوند، مدل سبب کاهش محصول میدر مناطق کشت گندم، امواج گرما 

که برای کشاورزی ویکتوریای استرالیا کار  Nuttallبنا به گفته . ب و هوایی و تغییرات اقلیمی کمک کندآکردن اثرات شدید 

 . خواهد بود دهی و پر شدن دانه گندم بسیار مفید های حساس گل کند، این موضوع بخصوص در طی دوره می

  weathers.html-wheat-06-https://phys.org/news/2018:خبرلینک 

 :خالصه خبر 

Scientists in Australia are working to understand how heat waves impact wheat. They are mixing 

observational studies with techniques from computer science. This will allow them to create models to 

understand how wheat will respond in certain conditions. 

Heat can affect plants and the soil, water, air, and microbes around them in many different ways. 

Knowing how all of these factors affect crops could help farmers protect their plants against heat 

waves' effects. 

"Heat waves can greatly reduce wheat in growing regions and modeling could aid in finding strategies 

to limit the impact of extreme weather and climate change," says James Nuttall. Nuttall works for 

Australia's Agriculture Victoria, Department of Economic Development, Jobs, Transport and 

Resources. "This can specifically come in handy during the sensitive periods of crop flowering and the 

grain filling phase." 

 آب و هوا :موضوع

 phys.org :منبع

 20/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-06-wheat-weathers.html
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/crops/
https://phys.org/tags/climate+change/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/whetherwheat.jpg
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 زایی  اطلس جهانی بیابانانتشار 

 97) 2178ژوئن  27در روز ( JRC)مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 

این . زایی را منتشر کرد نسخه جدید اطلس جهانی بیابان( 7931خرداد 

برای بهبود  گیرندگان ابزار جدیدی باشد تواند برای تصمیم اطلس می

 اطلس اولیناین . واکنش در برابر از دست دادن خاک و تخریب زمین

ارزیابی جامع و مبتنی بر شواهد درباره تخریب زمین در سطح جهانی 

 .دهد ارائه می را ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات اصالحی

گفت، طی بیست سال پس از انتشار آخرین نسخه  Tiber Navracsics، (JRC)مسئول مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 

های  برای حفظ سیاره زمین برای نسل. است زایی، فشار بسیار زیادی بر روی زمین و خاک وارد آمده اطلس جهانی بیابان

گزاران  زایی به سیاست نسخه جدید اطلس جهانی بیابان. آینده نیاز به اقدام فوری وجود دارد تا این منابع گرانبها حفظ شوند

زایی و احیا  ای برای مقابله با بیابان های بالقوه حل تا راهکند  هایی جامع که به آسانی قابل دسترس است، ارائه می دیدگاه

 . های تخریب شده اتخاذ کنند زمین

 . درصد برسد 31تواند به بیش از  می 2151ها تخریب شده و این رقم تا سال  درصد از زمین 15تا کنون بیش از 

  pressure.html-unprecedented-desertification-atlas-world-06-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

On 21 June 2018, the Joint Research Centre of the European Commission published a new edition of the World 

Atlas of Desertification, offering a tool for decision makers to improve local responses to soil loss and land 

degradation. The Atlas provides the first comprehensive, evidence-based assessment of land degradation at a 

global level and highlights the urgency to adopt corrective measures. 

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, responsible for the Joint Research 

Centre (JRC), said: "Over the past twenty years, since the publication of the last edition of the World Atlas of 

Desertification, pressures on land and soil have increased dramatically. To preserve our planet for future 

generations, we urgently need to change the way we treat these precious resources. This new and much more 

advanced edition of the Atlas gives policymakers worldwide comprehensive and easily accessible insights into 

land degradation, its causes and potential remedies to tackle desertification and restoring degraded land." 

 زایی بیابان :موضوع

 phys.org :منبع

 21/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-06-world-atlas-desertification-unprecedented-pressure.html
https://phys.org/tags/degradation/
https://phys.org/tags/desertification/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/newworldatla.jpg
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 مصرف بیش از حد مواد شیمیایی کشاورزی در مزارع جین

دهد که کوچک  انجام شده در چین نشان می نتایج یک تحقیق مشترک

بودن مزارع در این کشور یکی از عوامل اصلی استفاده بیش از حد از مواد 

ر محیط زیست پایدار شود که از نظ شیمیایی کشاورزی است و سبب می

های ملبورن، ژجیانگ،  از دانشگاه یتیم تحقیقاتی شامل محققان. نباشند

 . است فودان، ووهان و استنفورد بوده

  . منتشر شده است Proceedings of the national academy of Sciences جزئیات نتایج این تحقیق در مجله 

های مالی و  هزینههای این تحقیق، عدم استفاده مناسب از مواد شیمیایی کشاورزی در اغلب مزارع کوچک  بر اساس یافته

ها که اغلب بصورت  تجمع مواد آلی در آب)ای و جهانی بدنبال دارد از جمله اوتریفیکاسیون  های جدی محلی، منطقه آلودگی

 .، آلودگی هوا و گرم شدن زمین(دنشو هرزآب وارد می

.  ی کشاورزی در جهان استمحقق دانشگاه ملبورن و ژجیانگ در این باره گفت، چین بزرگترین مصرف کننده مواد شیمیای

های زراعی جهان مصرف  درصد از زمین 3کش تولید شده در جهان را در تنها  درصد از کود و آفت 91بطوریکه بیش از 

 . کند می

  small.html-china-chemicals-agricultural-overuse-06-ews/2018https://phys.org/n:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The size of farms in China is a key contributor to the overuse of agricultural chemicals, and as a result they may 

be too small to be environmentally sustainable, a new study has found. 

The research – conducted by a team from the Universities of Melbourne, Zhejiang, Fudan, Wuhan and Stanford 

– is published today in the Proceedings of the National Academy of Sciences. 

The study found agricultural chemicals are often used inefficiently on small farms, leading to financial losses 

and serious local, regional and global pollution ranging from eutrophication (an excess of nutrients in bodies of 

water, often caused by run-off from the land) to particle pollution in the air and global warming. University of 

Melbourne and Zhejiang researcher Baojing Gu said: "China is the world's largest consumer of agricultural 

chemicals, using more than 30 per cent of global fertilisers and pesticides on only 9 per cent of the world's crop 

land. 

 محیط زیست :موضوع

 phys.org :منبع

 18/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-06-overuse-agricultural-chemicals-china-small.html
https://phys.org/tags/agricultural+chemicals/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/overuseofagr.jpg
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 بزودی میلیاردها نفر در جهان با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه خواهند شد

میلیاردها  المللی در اواسط قرن حاضر کنسرسیوم بینبر اساس گزارش جدیدی از یک 

های هوای گرم،  های مرتبط با اقلیم شامل موج نفر در هزاران شهر جهان در معرض ریسک

 . ها، کمبود مواد غذایی و خاموشی انرژی قرار خواهند گرفت ها، سیل خشکسالی

 :است که شدهبرآورد « خواهیم ایی که ما نمی آینده»در این گزارش تحت عنوان 

 6/7  کنند بطور منظم در معرض  دمای شدید هوا قرار خواهند گرفت شهر زندگی می 311میلیارد نفر که در بیش از . 

  پذیر خواهند شد های ساحلی آسیب ب دریا و سیالبآشهر در مقابل باال آمدن سطح  511میلیون نفر در  811بیش. 

 651  آب مواجه خواهند شد با کمبودشهر  511میلیون نفر در بیش از 

 5/2  با کمبود عرضه مواد غذایی در سطح ملی روبرو خواهند شدکنند  شهر زندگی می 7611میلیارد نفر که در بیش از. 

 پذیر خواهند شد شهر در نتیجه باال آمدن سطح آب دریا آسیب 291میلیون نفر در  411تامین برق برای  منابع. 

 275 کنند، با خطرات ناشی از  شهر زندگی می 431که در مناطق فقیرنشین در بیش از  میلیون نفر از شهرنشینان فقیر

 . تغییرات اقلیمی روبرو خواهند شد

  action.html-cities-peoplemany-billions-climate-06-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Billions of people in thousands of cities around the world will soon be at risk from climate-related heat waves, 

droughts, flooding, food shortages and energy blackouts by mid-century, but many cities are already taking 

action to blunt such effects, says a new report from a consortium of international organizations. 

 The report, called The Future We Don't Want, estimates that by 2050, 

 1.6 billion people living in more than 970 cities will be regularly exposed to extreme high temperatures. 

 Over 800 million living in 570 cities will be vulnerable to sea-level rise and coastal flooding. 

 650 million, in over 500 cities, will be at risk of water shortages. 

 2.5 billion people will be living in over 1,600 cities where national food supplies will be threatened. 

 The power supply to 470 million people, in over 230 cities, will be vulnerable to sea-level rise. 

 215 million poor urban residents living in slum areas in over 490 cities will face disproportionate climate 

risks. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 21/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-06-climate-billions-peoplemany-cities-action.html
https://www.c40.org/press_releases/the-future-we-don-t-want
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/67-climatechang.jpg
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 ها شوند ها و آبراه ها در تاالب افزایش جلبکتوانند سبب  نانوموادها می

ها و  کش سال گذشته استفاده از نانوموادها در تولید مواد شیمیایی مثل آفت 71در طی 

ها  هدف از این ایده، حفاظت بیشتر از گیاهان در برابر بیماری. است کودها افزایش یافته

های کشاورزی بوده  و افزایش عملکرد ضمن کاهش میزان اسپری مواد سمی در زمین

 . است

دهند که این نانوذرات با عناصر مغذی موجود در  د نشان مینتایج یک تحقیق جدی

های نانو عامل شیوع  کش مصرف آفت. شوند های سطحی مجاور می ها که منشا کودی دارند، ترکیب شده و وارد آب رواناب

 Ecological Applicationsجزئیات این تحقیق در مجله . شوند ها می ها و تاالب های جاری، دریاچه های سمی در آب جلبک

 . است منتشر شده

های قدرتمند قابل دیدن هستند،  قطری کمتر از  ذرات نانو مهندسی شده، ذرات بسیار کوچکی که فقط بوسیله میکروسکوپ

بعلت کوچک بودن بیش از حد، این ذرات خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه . تر از مو نانومتر دارند یعنی چندین برابر نازک 711

های مضر  تواند سبب تشدی شکوفایی جلبک این تعامال می. ها و تعامالت هستند ای سطح بیشتری برای واکنشاز جمله دار

 . ها شود در تاالب

  waterways.html-wetlands-outbreaks-algae-aterialsnanom-06-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The last 10 years have seen a surge in the use of tiny substances called nanomaterials in agrochemicals like 

pesticides and fungicides. The idea is to provide more disease protection and better yields for crops, while 

decreasing the amount of toxins sprayed on agricultural fields. 

But when combined with nutrient runoff from fertilized cropland and manure-filled pastures, these 

"nanopesticides" could also mean more toxic algae outbreaks for nearby streams, lakes and wetlands, a new 

study finds. The results appear June 25 in the journal Ecological Applications. 

Too small to see with all but the most powerful microscopes, engineered nanomaterials are substances 

manufactured to be less than 100 nanometers in diameter, many times smaller than a hair's breadth. 

Their nano-scale gives them different chemical and physical properties from their bulk counterparts, including 

more surface area for reactions and interactions. 

 محیط زیست :موضوع

 phys.org :منبع

 21/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-06-nanomaterials-algae-outbreaks-wetlands-waterways.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/1-nanomaterial.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  منتشر و قابل دانلود گردید« استراتژی مدیریت آفت کرم سرخ پنبه»کتاب. 

 "Pink Bollworm Management Strategy" Book now Available in Gujarati 

)http://www.sabc.asia/outreach.html  (  

 محققان موفق به کشف ژنی برای بهبود کمبود پتاسیم در برنج شدند.     

 Scientists Find Candidate Gene for Improving Potassium Deficiency Tolerance in Rice 

 روپاا .2

 در برابر پاتوژن ها اهانیگ یقدرت دفاع تیتقو یبرا کیکنترل ژنت ستمیتوسعه س 

 Plant Defense Genes Rewired To Reduce Crop Waste  

 کشف نوع جدیدی از فتوسنتز    

New Type of Photosynthesis Discovered  

 فریقاا  .9

 های هرز انگلیمعرفی واریته جدید ذرت با پروتئین باال و مقاوم در برابر علف 

 High-Protein Maize Shows Resistance to Parasitic Weed 

 قایدر افر  یذرت مقاوم در برابر آفات و خشک یساز یتجار یبرا ندایو مل لیب ادیبن یدالر ونیلیم 2446 یکمک مال      

 AATF Receives Multi-Million Grant for Bt Maize Commercialization in Africa 

 یقاتتحق 

 یدر گوجه فرنگ  یومیفوزار یمقاومت در برابر پژمردگ جادیژن ا ییشناسا     

 Researchers Find Potential Fusarium Wilt Resistance Gene in Tomato 

 ها در برنج با روش شناسایی ژن مسئول اندازه برگCRISPR   

 CRISPR Confirms Candidate Gene for Flag Leaf Size in Rice 

 بازگشت به فهرست
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