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  2018کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی 

واحد در ماه  8/168با متوسط  (FFPIشاخص قیمت مواد غذایی فائو )

درصد( و از ماه مشابه سال  7/3واحد ) 5/6نسبت به ماه قبل  2018جوالی 

تا کنون، برای  2017درصد( کمتر بود. از ماه دسامبر  7/3واحد ) 3/10قبل 

اولین بار این شاخص کاهش ماه به ماه قابل توجهی پیدا کرد که منعکس 

 های آن است. گیر ارزش زیرشاخصکننده کاهش چشم

واحد بود که  9/160توسط شاخص قیمت غالت فائو در ماه جوالی بطور م

درصد( از  8/0واحد ) 3/1درصد( از ماه قبل و همچنین  6/3واحد ) 6تقریباً 

دهد. علت این کاهش تضعیف ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می

های صادراتی گندم، ذرت و برنج بود. بطورکلی قیمت جهانی گندم شاخص

انداز موجود درباره چشمهای در نیمه اول این ماه کاهش داشت اما  نگرانی

تولید در اتحادیه اروپا و روسیه سبب افزایش این شاخص در اواخر ماه 

درشت، قیمت ذرت عمدتاً بدلیل تقاضای در بازارهای غالت دانهجوالی شد. 

انداز تولید خوب در امریکا روند کاهشی داشت. قیمت برنج ضعیف و چشم

ندیکا و معطر و همچنین تغییرات نیز در نتیجه تقاضای ضعیف برای ارقام ای

 در برخی از کشورهای مهم صادر کننده آن کاهش پیداارزی بوجود آمده 

 کرد. 

واحد در ماه جوالی  9/141های گیاهی فائو با متوسط شاخص قیمت روغن

درصد( کمتر شده و کاهش آن برای  9/2واحد ) 2/4از ماه قبل  2018

ترین سطح خود در دو و نیم سال ایینششمین ماه متوالی ادامه یافت و به پ

 های پالم وگذشته رسید. کاهش اخیر منعکس کننده تضعیف ارزش روغن

سویا است. قیمت جهانی روغن پالم تحت تاثیر کاهش تقاضا برای صادرات، 

افزایش ذخیره آن در کشورهای مهم تولید کننده و انتظار افزایش تولید در 

 های آینده کاهش یافت. هفته
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درصد( کاهش  9/1واحد ) 3/3واحد بود که نسبت به ماه قبل  7/170بطور متوسط  2018اخص قیمت گوشت فائو در ماه جوالی ش

داشت. افزایش سطح این شاخص در ماه ژوئن ناشی از افزایش ناگهانی قیمت گوشت گاو صادراتی از برزیل بود که علت آن 

 در این کشور است. کامیون اعتصاب طوالنی مدت رانندگان

درصد( کمتر شد. در این  6/6واحد ) 1/14واحد در ماه جوالی از ماه قبل  1/199شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

المللی همه اقالم درصد از ماه مشابه در سال قبل کمتر است. قیمت بین 8باالتر اما هنوز  2018درصد از سطح ژانویه  7/10سطح 

 این شاخص کاهش داشتند که بیشترین میزان کاهش مربوط به کره و پنیر بود. لبنی مؤثر در 

درصد( و از ماه مشابه سال  6واحد ) 7/10واحد بود که از ماه قبل  7/166شاخص قیمت شکر فائو در ماه جوالی بطور متوسط 

انداز تولید در کشورهای چشمدرصد کمتر شد. علت اصلی کاهش شدید این شاخص در ماه جوالی مربوط به بهبود  20قبل 

 باشد. می مهم تولید کننده آن بویژه هند و تایلند

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 168.8 points in July 2018, down as much as 6.5 points 

(3.7 percent) from June and 10.3 points (3.7 percent) from the corresponding period last year. The July 

fall marked the first significant month-on-month decline in the value of the FFPI since December 2017, 

reflecting notable drops in the values of all sub-indices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 160.9 points in July, down nearly 6 points (3.6 percent) from 

June and also 1.3 points (0.8 percent) below its level in the corresponding period last year. The decline 

in July was driven by weaker export quotations for wheat, maize and rice. International wheat prices 

were generally weaker during the first half of the month, but concerns over production prospects in the 

EU and the Russian Federation started to push export values higher towards the end of the month. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 02/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 انتشار گزارش دو ساالنه فائو درباره بازارهای جهانی غذا

رسانی و توسط بخش تجارت و بازار فائو تحت سیستم جهانی اطالع« غذاانداز چشم»

منتشر گردید. تمرکز این نشریه دوساالنه بر تحوالت  (GIEWSهشدار زودهنگام )

 تاثیرگذار بر بازار جهانی مواد غذایی و خوراک دام است. 

، برداری، تجارتمدت برای تولید، بهرههای کوتاهبینیدر هر گزارش، ارزیابی جامع و پیش

های مهم است. ها بر مبنای کاالها ارائه شده و شامل مقاالتی درباره موضوعذخایر و قیمت

اندار محصول و چشم»یعنی  GIEWSبا نشریه مهم دیگر « انداز غذاچشم»نشریه 

 مورد وضعیت غالت مشارکت نزدیکی دارد.  بویژه در«  وضعیت غذا

شود که متن کامل آن با استفاده از لینک زیر در این نشریه به زبان انگلیسی منتشر می

 دسترس است. 

http://www.fao.org/3/ca0239en/CA0239EN.pdf 

 

  http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0239EN:لینک خبر

 خالصه خبر :

Food Outlook is published by the Trade and Markets Division of FAO under Global Information and 

Early Warning System (GIEWS). It is a biannual publication focusing on developments affecting global 

food and feed markets. Each report provides comprehensive assessments and short term forecasts for 

production, utilization, trade, stocks and prices on a commodity by commodity basis and includes feature 

articles on topical issues. Food Outlook maintains a close synergy with another major GIEWS 

publication, Crop Prospects and Food Situation, especially with regard to the coverage of cereals. Food 

Outlook is available in English. The summary section is also available in Arabic, Chinese, French, 

Russian and Spanish. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 01/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 دوستانه در مناطق بحرانیهای اضطراری انسانهشدار فائو در مورد نیاز به کمک

های شدید در مورد برخی از بحران ،فائو توسطمنتشر شده  جدیدگزارش در 

است. این شدهجهانی که با مشکل منابع مالی کافی روبرو هستند، هشدار داده

های های انسانی و کمکهای جدید نیاز فوری به کمکوارد آمدن شوک امناطق ب

 هایکافی، چالش منابع مالیتامین اضطراری کشاورزی دارند که در صورت عدم 

توانند ها میهای نامساعد و یا ناآرامیخشکسالی، سیل و فصل شاملجدید 

منجر به گرسنگی حاد و ناامنی غذایی، و به خطر افتادن رفاه، آسایش و آینده  

های اضطراری بر اساس این گزارش مناطق نیارمند به کمکمیلیون نفر گردند. 

های موسمی شدید قرار ریه که با خشکسالی مواجه هستند، بنگالدش تحت تاثیر بارانعبارتند از: افغانستان، سودان و سو

های های شدید در هایئتی ، و فصلها در جمهوری افریقای مرکزی، فرا رسیدن زمان طوفاناست، بروز مجدد ناآرامیگرفته

 نامساعد تولید در عراق، میانمار و ساحل 

بسیار باال  2018شاورزی، احتمال افزایش گرسنگی و نیازهای انسانی در نیمه دوم سال بدون حمایت فوری از منابع معیشتی ک

 است. در برخی از این کشورها بودجه دریافت شده برای اقدامات بشردوستانه معیشتی با نیازهای آنها مطابقت ندارد. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1147116/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

A new FAO report sounds the alarm on some of the world's most severely underfunded crises, which in the wake 

of new shocks require an urgent humanitarian response and emergency agricultural assistance. Without adequate 

funding, new challenges such as droughts, floods, lean seasons or conflicts could push millions of people into 

acute hunger and food insecurity, jeopardizing their well-being, lives and future, the UN agency warned. These 

emergencies include: Afghanistan, Sudan and Syria hit by drought, Bangladesh affected by a severe monsoon 

season, a resurgence of violence in the Central African Republic, the upcoming hurricane season in Haiti, and 

lean seasons in Iraq, Myanmar and the Sahel. Without urgent support to the agriculture-based livelihoods, there 

is a real risk of the situation further deteriorating in these affected areas in the second half of 2018, with rising 

hunger and humanitarian needs. In some of these countries, funding received for livelihoods-based humanitarian 

action has not come close to matching needs. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 01/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 تولید محصوالت ژنتیکی در اروپا های جدید دراعمال محدودیت

رود تا پایان قرن حاضر تعداد جمعیت کنیم که انتظار میای زندگی میدر سیاره

سبب همزمان، گرم شده کره زمین  میلیارد نفر برسد.  11انسانی بر روی آن به بیش از 

است بطوریکه در برخی مناطق امکان تامین تغییرات چشمگیر آب و هوایی شده

است. تولید غذای کافی با درنظر غذای کافی برای جمعیت رو به رشد مختل شده

رفته های پیشمحیطی به توانایی انسان در استفاده از تکنیکگرفتن مالحظات زیست

 علمی و کنترل مسئوالنه آن بستگی دارد. 

مقاله منتشر شده در روزنامه گاردین تصمیم دیوان عدالت اروپا مبنی بر افزایش اعمال محدودیت در استفاده از تکنیک جدید 

تولید ارقامی که در برابر خشکسالی مقاوم و نیاز آنها ویرایش ژنتیکی را ناامید کننده دانسته است. براساس مطالب این مقاله،  

ر د و به حداقل رساندن نامالیماتفوق ها باشند در دستیابی به اهداف و مقاوم در برابر بیماری به مواد شیمیایی محدود بوده

های جدید تعریف شده در اروپا در مورد استفاده از تکنیک جدید ویرایش ژنتیکی، د. بنابر محدودیتنقش اساسی دار آینده

تامین نیاز غذایی آینده در معرض  ن اروپایی در تالش برایمحققا دید گیاهی بسیار مشکل خواهد شد و پیشرفتجتولید ارقام 

 تهدید قرار خواهد گرفت. 

  crops-editing-gene-on-ban-europe-on-view-ul/29/observerhttps://www.theguardian.com/commentisfree/2018/j:لینک خبر

 خالصه خبر :

We live on a planet where human numbers are expected to swell to more than 11 billion by the end of the century. 

At the same time, global warming is destined to alter our climate dramatically and, in many regions, erode our 

ability to feed the burgeoning population. Much will depend on our ability to use advanced scientific techniques, 

responsibly controlled, to produce the food we need while addressing environmental concerns. 

Crops that can survive droughts, which require limited amounts of pesticide and that can resist disease will be 

crucial to achieving these aims and minimising suffering. It was therefore dismaying to note the decision by the 

European court of justice to impose extra burdens on researchers. The court’s target was the new technology of 

gene editing. Its use should be strictly limited in Europe, the judges ruled. Thus the development of new plant 

breeds will become very much harder while the judgment also threatens to rob Europe of the lead its scientists 

could take in feeding the planet. 

 محصوالت تراریخته موضوع:

 (guardian) گاردین :منبع

 29/70/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://awnrc.com/
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 تحقیقات علمی برای یافتن موز مرغوب

برخی معتقدند که درخت موز در حال انقراض است. بیماری پاناما که بنام پژمردگی 

شود، در حال گسترش و از بین بردن درختانی است که نیز شناخته می فوزاریومی 

 تامین غذای و معیشت صدها میلیون انسان به آنها وابسته است. 

را اغراق آمیز دانسته و به فراوانی و  Bananageddonصحبت از قارچ ای نیز عده

کنند. با وجود گسترش مداوم سویه جدید قارچ ها استناد میارزانی موز در فروشگاه

درصد از  80در امریکای التین که حدود عامل بیماری پاناما برای سه دهه متوالی، تولید جهانی همچنان در حال افزایش است. 

 است. کند، این پاتوژن تا کنون تحت کنترل نگهداشته شدهادراتی جهان را تامین میموز ص

ها بوده و از گسترش آن توانند پیشروتر از قارچهای قارچی موز جدی است؟ آیا محققان  میپس تا چه حد مشکل بیماری

 400آید ، اما برای بیش از بشمار می جلوگیری کنند. در کشورهای غربی موز بعنوان یک ماده غذایی ارزان قیمت و مغذی

 موز از غذاهای اصلی بود و منبع ایجاد اشتغال برای صدها هزار نفر است.  میلیون نفر در افریقا، امریکای التین و آسیا

 است. های جدید پرداخته شدههای قارچی موز و میزان خطرناک بودن سویهدر مقاله روزنامه گاردین به سابقه بیماری

  editing-gene-gm-disease-panama-banana-super-a-for-search-https://www.theguardian.com/science/2018/aug/05/science:لینک خبر

 ه خبر :خالص

Some suggest the banana is on the brink of extinction. Panama disease, also known as fusarium wilt, is 

on the march, wiping out plantations that provide a staple food for hundreds of millions of people and a 

livelihood for hundreds of thousands more. 

Others say talk of Bananageddon is exaggerated. They point out bananas are as cheap and abundant as 

ever in our shops. The fungal strain that causes a new form of Panama disease has been spreading steadily 

for three decades, yet global production has continued to rise. Latin America – where some 80% of 

exported bananas are grown – has so far kept the pathogen at bay. 

So how seriously should we take the doom-mongers? Can banana growers stay one step ahead of their 

fungal foe, or is its further spread inevitable? What is the role of modern, large-scale monoculture 

farming in vulnerability to the disease? And how close are scientists to finding a solution? 

 موز موضوع:

 (guardian) گاردین :منبع

 05/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/science/2018/aug/05/science-search-for-a-super-banana-panama-disease-gm-gene-editing
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 نوآوری جوانان در مورد ذرت  نام برای جوایزفراخوان ثبت

المللی تحقیات کشاورزی( در مورد ذرت با )گروه مشورتی بین CGIARبرنامه تحقیقاتی 

های غذایی مبتنی بر ذرت، جوایزی را برای در سیستم هدف ترویج مشارکت جوانان 

است. این جوایز به زنان و مردان جوان در نظر گرفته 2018در سال نوآوران جوانان آسیایی 

سال تعلق خواهد گرفت که در مورد ذرت بر روی موضوعاتی شامل تحقیقات برای  35زیر 

 کنند. های بذر، کسب و کار کشاورزی و پایداری تالش میتوسعه، سیستم

ای برای به ارتباط شبکه برقراری ران جوان از سراسر دنیا امکانفرمی است که به نوآوپلت ایجاداز اهداف دیگر این رقابت، 

در  2018اکتبر  12تا  8شرکت در سیزدهمین کنفرانس آسیایی ذرت در  ضمن ها فراهم کند. برندگانتجربهاشتراک گذاری 

 اکتبر طی مراسمی دریافت خواهند کرد.  10را در خود هند جوایز 

 های زیر استفاده نمایید:توانید از لینکرایط و نحوه شرکت در این رقابت میجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد ش

http://maize.org/download/call-for-nominees-for-the-2018-maize-asia-youth-innovators-awards/ 

http://maize.org/download/nomination-guidelines-for-2018-maize-asia-youth-innovators-awards/ 

http://maize.org/download/2018-maize-asia-youth-innovators-award-application/ 

  awards/-innovators-youth-asia-maize-2018-the-for-nominees-for-https://maize.org/call:لینک خبر

 خالصه خبر :

Nominations are open for the 2018 Maize-Asia Youth Innovators Awards. These awards are part of the efforts 

that the CGIAR Research Program on Maize (MAIZE) is undertaking to promote youth participation in maize-

based agri-food systems. These awards recognize the contributions of young women and men below 35 years of 

age who are implementing innovations in Asian maize-based agri-food systems, including research-for-

development, seed systems, agribusiness, and sustainable intensification. 

The awards aim to identify young innovators who can serve to inspire other young people to get involved in 

maize-based agri-food systems. This is also aimed at creating a platform to allow young innovators from around 

the world to network and share their experiences. The award recipients will be given the opportunity to attend the 

13th Asian Maize Conference in Ludhiana, India (October 8-12, 2018) where they will receive the awards in a 

ceremony on 10th October, and will be given the chance to present their work.  

 ذرت موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 18/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://maize.org/download/call-for-nominees-for-the-2018-maize-asia-youth-innovators-awards/
http://maize.org/download/nomination-guidelines-for-2018-maize-asia-youth-innovators-awards/
http://maize.org/download/2018-maize-asia-youth-innovators-award-application/
https://maize.org/call-for-nominees-for-the-2018-maize-asia-youth-innovators-awards/
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 تواند منجر به افزایش عدم امنیت غذایی شودر کشاورزی میدهای اقلیمی مالیات پیامد

ی المللی تحلیل کاربردنتایج تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه بین

دهند که بکارگیری یک طرح کاهش نشان می( IIASAها )سیستم

نهایی تها بهتغییرات اقلیمی بعنوان مثال مالیات بر کربن در همه بخش

تواند تاثیر جدی بر روی کشاورزی داشته و در مقایسه با اثرات می

تواند منجر به شدیدتر شدن عدم امنیت مستقیم تغییرات اقلیمی  می

 موردنیاز است.  تر و هوشمندترهای جامعگزاریارائه سیاست بنابراین غذایی و گسترش بیشتر گرسنگی شود

المللی است. این تحقیق در نوع خود اولین مطالعه بینمنتشر شده  Nature Climate Changeجزئیات این تحقیق در مجله 

کاهش آن است که بر روی عواقب های ها و اثرات سیاستهزینههای اثرات تغییرات اقلیمی بر کشاورزی و بر روی مقایسه مدل

 است. بعدی آن بر امنیت غذایی و خطر گرسنگی نیز بررسی شده

 Tomoko( و NIESمحیط زیست ژاپن ) ملی مطالعات و مؤسسهمحقق   Tomoko Hasegawaاین تحقیق به رهبری 

Hasegawa  مدل جهانی کشاورزی برای تجزیه و تحلیل سناریوهای  8محقق و استادیار دانشگاه کیوتو انجام و در آن از

 است. استفاده شده 2050مختلف جهانی تا سال 

  releases/2018/07/180730120348.htmhttps://www.sciencedaily.com/:لینک خبر

 خالصه خبر :
New IIASA-led research has found that a single climate mitigation scheme applied to all sectors, such as a global 

carbon tax, could have a serious impact on agriculture and result in far more widespread hunger and food 

insecurity than the direct impacts of climate change. Smarter, inclusive policies are necessary instead. 

This research, published in Nature Climate Change, is the first international study to compare across models the 

effects of climate change on agriculture with the costs and effects of mitigation policies, and look at subsequent 

effects on food security and the risk of hunger. 

The researchers, led by Tomoko Hasegawa, a researcher at IIASA and Japan's National Institute for Environment 

Studies (NIES), and Shinichiro Fujimori, a IIASA researcher and associate professor at Kyoto University, 

summarized outputs of eight global agricultural models to analyze various different scenarios to 2050.  

 امنیت غذایی موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 30/70/2018 :خبر تاریخ

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180730120348.htm
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 خاک در کشاورزی پایدار مفیدهای نقش کلیدی میکرب

ها در بهبود و تولید ارقامی که قادر به جذب تحقیق جدید انجام شده به اگرونومیست

 های مفید برای رشد هستند، کمک خواهد کرد. میکرب

ه نتیج تواند منجر به اتفاقات زیبا شود.های مفید در اطراف گیاهان میمیکربوجود 

نشان  Acmispon stiogus یک تحقیق انجام شده بر روی گیاهی از خانواده نخود بنام 

ریشه گیاه با باکتری مؤثر در تثبیت نیتروژن بنام  زیستیدهد که هممی

bradyrhizobium  کند. ن کمک میبرابر به افزایش رشد آ 13تا 

های مفید برای افزایش رشد، موضوعی آشنا برای توانایی گیاهان در استفاده از میکرب

هایی که باالترین کارآیی را در همزیستی های میکربمتخصصان کشاورزی است. برخی از محققان معتقدند که شناخت ویژگی

 با گیاهان دارند، از نکات کلیدی برای آینده کشاورزی پایدار است. 

ی الزم، هاوانع موجود در این زمینه پیچیدگی عوامل ژنتیکی و محیطی کنترل کننده رشد گیاهان است. بدون مراقبتیکی از م

های مفید و بدون اثر هستند. های مفید وجود ندارد بلکه گیاهان در محاصره ترکیبی از میکربدر اطراف گیاهان همیشه میکرب

های مفید تا حد زیادی با موفقیت همراه جمعیت میکربی خاک با تلقیح سویهبسیاری از تحقیقات انجام شده برای مدیریت 

 است. نبوده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807131748.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

Beautiful things can happen when plants surround themselves with the right microbes. A study on Acmispon 

strigosus, a plant in the pea family, showed a 13-fold growth increase in plants that partnered with a highly 

effective strain of the nitrogen-fixing bacteria Bradyrhizobium. The ability of plants to use beneficial microbes to 

boost their growth is not lost on agronomists. Some breeders think understanding the traits that enable crops to 

recruit top-performing microbes is key to the future of sustainable agriculture. 

A roadblock in capitalizing on the beneficial work of microbes is the complex genetic and environmental factors 

that govern their role in plant growth. Left unattended, plants don't always recruit beneficial microbes, instead 

surrounding themselves with a mix of both helpful and ineffective bacteria. Attempts to manage the microbial 

populations plants encounter in the soil -- by inoculating with beneficial strains -- have largely failed. 

 کشاورزی پایدار موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 07/08/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807131748.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه اول مرداد ماه 

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

11 

 

 ها استرقم ذرتی که قادر به جذب عناصر مغذی از باکتری

است، آیا امکان رشد  بدون نیاز به کودهای تجاری که تولید آنها با مصرف باالی انرژی همراه 

منتشر   PLOSدر مجله  2018اوت  7محصوالت غالت وجود دارد؟ در تحقیق جدیدی که در شماره 

اند که نیتروژن موردنیاز خود را از طریق تغذیه معرفی کردهذرت جدیدی  است، محققان رقمشده

 ب شده از هوا را در اختیارها نیز در مقابل نیتروژن جذباکتریکند. ها با قند خود تامین میباکتری

دهند. برای اولین بار این رقم توسط یکی از مدیران ارشد کشاورزی مؤسسه مارس گیاه قرار می

ای فقیر از نظر نیتروژن در در مزرعه  Howard-Yana Shapiroوابسته به دانشگاه کالیفرنیا بنام 

مؤسسه مارس با  2000ه واسط دهنزدیکی اواساکا، مکزیک مشاهده شد. با ظهور متاژنومیکس در ا

 . کندمیهای مربوط به ذرت همکاری جوامع بومی در بررسی

درصد از نیتروژن موردنیاز خود را بجای  82تا  29در این مطالعه آنها موفق به شناسایی یک رقم غیرمعمولی ذرت شدند که 

های هوایی روی سطح زمین تراوش کند. این رقم قادر به تولید ماده چسبناک قندی است که از ریشهکود از هوا دریافت می

کند. اگر این صفت  به ارقام معمولی ذرت انتقال داده شود، وژن هستند را جذب میهایی که تثبیت کننده نیترشده و باکتری

 های ضعیف شود. تواند نیاز به کود اضافی را حذف و سبب افزایش عملکرد ذرت در خاکمی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807144941.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

Is it possible to grow cereal crops without having to rely on energy-requiring commercial fertilizers? In a new 

study publishing August 7 in the open-access journal PLOS Biology, researchers describe a newly identified corn 

variety which acquires nitrogen -- an essential nutrient for plants -- by feeding its sugars to beneficial bacteria, 

which can in turn take up nitrogen from the air and pass it back to the plant in a usable form. The variety of corn 

was initially observed in the 1980s by Howard-Yana Shapiro, now Chief Agricultural Officer at Mars, 

Incorporated, in a nitrogen-poor field near Oaxaca, Mexico. With the emergence of metagenomics in the mid-

2000s, Mars, Incorporated and the University of California, Davis, partnered with the local indigenous community 

to investigate the corn. The research team was led by Alan Bennett and Allen van Deynze at UC Davis. The study 

describes the unusual corn variety, which obtains 29 to 82 percent of its nitrogen from the air, rather than through 

fertilizers.  

 ذرت موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 07/08/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180807144941.htm
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 های کشاورزی و شهری بر روی جمعیت پرندگان در درازمدتاثر زیستگاه

های ها است، عالوه بر این، بسیاری از گونهتغییرات کاربری زمین یکی از عوامل اصلی کاهش گونه

از مجبور به استفاده هایی که بهترین سازگاری با آن را دارند زیستگاهبجای پرندگان 

. مطالعه اندشدههای کشاورزی و شهری برای ادامه حیات خود های جایگزین مانند زمینزیستگاه

با استناد به تغییرات  The Condor: Applications Ornithologicalید انجام شده  توسط جد

به  مدتها در طوالنیدهد که عاقبت گونهمربوط به یک قرن کاربری زمین در ایلینویز  نشان می

 دارد. بستگی های جدید در دسترس بودن و مناسب بودن این زیستگاه

 هایشناس از سراسر ایالت ایلینویز بازدید کرده و یک رکورد منحصر بفرد از زیستگاهپرنده ، دو1909تا  1906های بین سال

های کشاورزی را ثبت کردند. تیم تحقیقاتی دیگری از دانشگاه ایلینویز این پرندگان در میان علفزارها، جنگل، شهرها و زمین

ها بدست آمده برای ایجاد یک مدل ریاضی از ه و از دادهتکرار کرد 2008تا  2006تحقیق را مجدداً در فاصله زمانی بین 

ول قرن بیستم را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند تغییرات بوجود آمده در طهای پرندگان استفاده کردند و گاهسکونت

گونه مورد تجزیه و تحلیل  40 است:های اولیه دچار تغییر شدههای جایگزین بیشتر از زیستگاهکه استفاده پرندگان از زیستگاه

های کشاورزی بعنوان گونه که از زیستگاه 26در حالیکه اند های جایگزین استفاده کردههای شهری  بعنوان زیستگاهاز زیستگاه

های شهری بعلت داشتن پوشش گیاهی رشد یافته و اند. در قرن گذشته زیستگاهجایگزین استفاده کرده بودند، کاهش یافته

 اند.  یش تغذیه پرندگان بیشتر مناسب پرندگان بودهافزا

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180726090141.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

Land use changes are a major driver of species declines, but in addition to the habitat to which they're best adapted, many 

bird species use "alternative" habitats such as urban and agricultural land. A new study from The Condor: Ornithological 

Applications documents a century of land use change in Illinois and shows that species' long-term fate can depend on the 

availability and suitability of these alternative habitats. 

Between 1906 and 1909, a pair of ornithologists crisscrossed the state of Illinois, creating a unique record of its avian 

inhabitants across grassland, forest, urban, and agricultural habitats. The University of Illinois Urbana-Champaign's Michael 

Ward and his colleagues recreated this survey as closely as possible between 2006 and 2008 and used the data to create 

mathematical models of bird occupancy, assessing how things had changed over the course of the twentieth century.  

 محیط زیست  موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 26/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180726090141.htm


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه اول مرداد ماه 

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

13 

 

 شوندمیکروبیوم گیاه در محافظت از گیاه در برابر بیماری میکودها سبب تخریب توانایی 

دهد نشان می هاتحقیق جدید انجام شده درباره نقش جوامع میکربی روی برگ

پذیری گیاهان در برابر بیماری که کوددهی ممکن است سبب افزایش آسیب

 شود. 

فرنگی با گوجههای اند که اسپری بوتهشناسان دانشگاه کالیفرنیا دریافتهزیست

های های سالم از آنها در برابر باکتریفرنگیگوجه بدست آمده از هایمیکرب

ها را از کند، اما کودهی قبل از آن اثر محافظتی میکربزا محافظت میبیماری

 شود. ها میزا بر روی برگهای بیماریبین برده و منجر به افزایش جمعیت میکرب

یق شود یا نه. اما تحقها سبب بروز بیماری میهای مضر بر روی برگست که آیا تعداد باالی باکتریهنوز برای محققان روشن نی

تواند بطور بالقوه امکان نفوذ عوامل زند که میدهد که کوددهی تعادل جمعیت میکربی را بهم میآنها به وضوح نشان می

 کند. را زیاد  زا به گیاهبیماری

 است. به چاپ رسیده Current Biology اوت مجله 6ره جزئیات این تحقیق در شما

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180726162736.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

A new study of the role microbial communities play on the leaves of plants suggests that fertilizing crops 

may make them more susceptible to disease. 

University of California, Berkeley, biologists found that spraying tomatoes with microbes from healthy 

tomatoes protected them from disease-causing bacteria, but that fertilizing the tomatoes beforehand 

negated the protection, leading to an increase in the population of pathogenic microbes on the plants' 

leaves. 

While the researchers don't yet know whether the increased number of bad bacteria on the leaves actually 

makes the tomatoes sick, the study clearly shows that fertilizer throws the community of microbes on 

the leaves off-balance. That potentially could allow disease-causing organisms to enter the plant. 

 کود موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 26/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جنگلی گرمسیری دانهبرای بقای سه استراتژی 

سال  30،000پس از بیش از اند ای که بر روی زمین یافت شدهترین بذرهای زندهقدیمی

اند. اما در نواحی گرمسیری مرطوب های قطب شمال جوانه زدهدوره استراحت، در خاک

د نیک بذر حداکثر تنها تا چدر مناطق استوایی آورند. ها برای مدت طوالنی دوام نمیبذر

ان دن درختتواند زنده بماند. این مدت شاید بنظر طوالنی نیاید، اما برای بوجود آمدهه می

ها بسیار حیاتی است. در این مینان از بقای گونهو کسب اط زداییجدید پس از جنگل

از مؤسسه تحقیقات استوایی  Camilo Zalameaای توسط خصوص مقاله

Smithsonian  در پاناما در مجلهEcology است. منتشر شده  

سوزی دوام آورده و جنگل را دوباره بذرهای درختان گرمسیری که بتوانند پس از قطع شدن در اثر سیل، خشکسالی و یا آتش

( زنده ماندن تا زمانی که 1ها مواجه است: هایی برای غلبه بر دو چالشی دارند که هر بذری با آنکنند، نیاز به استراتژیزنده

این ها خاک تجزیه نشوند. ( توسط حیوانات شکارگر خورده نشده و توسط میکرب2اد شود؛ شرایط مناسب برای رشد گیاه ایج

از  که یکی هاییهای درختان پیشگام در بانک بذر وجود دارد. گونهگوید، در کل سه استراتژی برای زنده مانده گونهمحقق می

های . برای مثال برخی دارای پوششباشندمیمشترک « عی بذراسندروم دف»ها یا ویژگیسه استراتژی فوق را دارند، دارای 

شود، برخی نیز نه بوسیله خصوصیات سخت هستند، برخی دارای ترکیبات شیمیایی خاص هستند که مانع خورده شدن آنها می

 شوند. های خاص خاک محافظت میفیزیکی و یا شیمیایی خود بلکه توسط میکرب

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180803103342.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

The oldest living seeds found on Earth germinated after resting more than 30,000 years in Arctic soils. But in the humid 

tropics, seeds do not last. "A long-lived seed in the tropics is probably only a few decades old. This may not seem like much 

time, but it is critical to reestablish trees after deforestation and ensure species' survival," said Camilo Zalamea, post-doctoral 

fellow and lead author of a new paper in Ecology from the Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama.  

Seeds of tropical pioneers, trees that reestablish a forest after logging, flood, drought or fire, need strategies to overcome the 

two challenges every seed faces: 1) stay alive until the right conditions to grow into a plant occur, and 2) avoid being eaten 

by predators and decayed by soil microbes. 

 اکولوژی موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 03/08/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های قلبی عروقی برای پیشگیری از ابتال به بیماری« هیوال»مصرف تربچه 

ترین کشف محققان بین سبزیجات مفید یک نوع تربچه بسیار بزرگ ژاپنی، جدید

برای داشتن قلبی سالم است. ترکیبات یافت شده در این نوع تربچه بنام 

Sakurajima Daikon  شود در محافظت از عروق کرونر شناخته می« هیوال»که بنام

شف تواند منجر به کو جلوگیری از بیماری قلبی و سکته  مؤثر هستند. این یافته می

مواد مشابه در سایر سبزیجات . شاید منجر به داروهای درمانی جدید شود. گزارشی 

 ACS' Journal of Agricultural and Foodدرباره این تربچه در مجله 

Chemistry   .منتشر شده است 

از چندین قرن قبل شناخته شده و یکی از بزرگترین سبزیجات در روی زمین است. در سال  Sakurajima Daikonتربچه نوع 

بزرگترین تربچه دنیا  کیلوگرم( بعنوان 31پوند )حدود  69ای از این نوع به وزن ، در کتاب رکوردهای جهانی گینس، تربچه2003

ا ر توانند میزان فشار خون باال، خطر لخته شدن خونها هستند که میاکسیدانها منبع خوبی از آنتیاست. تربچهثبت شده

 Sakurajimaشوند. اما تا کنون بر روی مزایای مستقیم تربچه کاهش دهند، دو فاکتوری که سبب حمله قلبی و سکته می

Daikon ها صورت نگرفته است. قبل و مقایسه آن با سایر انواع تربچه بر روی سالمت 

  disease.html-cardiovascular-radish-monster-compounds-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خبر :خالصه 

Step aside carrots, onions and broccoli. The newest heart-healthy vegetable could be a gigantic, record-setting 

radish. In a study appearing in ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry, scientists report that compounds 

found in the Sakurajima Daikon, or "monster," radish could help protect coronary blood vessels and potentially 

prevent heart disease and stroke. The finding could lead to the discovery of similar substances in other vegetables 

and perhaps lead to new drug treatments. 

Grown for centuries in Japan, the Sakurajima Daikon is one of the Earth's most massive vegetables. In 2003, the 

Guinness Book of World Records certified a Sakurajima weighing nearly 69 pounds as the world's heaviest radish. 

Radishes are good sources of antioxidants and reportedly can reduce high blood pressure and the threat of clots, 

a pair of risk factors for heart attack and stroke. But to date, no studies have directly compared the heart-health 

benefits of the Sakurajima Daikon to other radishes.  

 تغذیه موضوع:

 phys.org :منبع

 08/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 hothouseیا « خانهزمین گرم»کره زمین در آستانه تبدیل شدن به 

گراد ممکن است درجه سانتی 2ال  5/1گویند کنترل گرمایش زمین در حد محققان می

ی از الملل. نتیجه تحقیق یک تیم بیناست، باشدشدهقباًل ارزیابی آنچه  دشوارتر از

 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)در که محققان 

دهد که خطر رسیدن کره زمین به شرایطی که دانشمندان است نشان میمنتشر شده

ده در نامند، حتی اگر میزان کاهش کربن به حد تعریف شمی« خانهزمین گرم»آن را 

   توافق پاریس برسد، وجود دارد. 

درجه سانتیگراد از میانگین دمای دوران قبل از صنعتی  5ال  4در بلندمدت میانگین دمای زمین « خانهزمین گرم»در شرایط 

شتاب در اکنون کنند که همگیری میمتر باالتر از امروز خواهد شد. این محققان نتیجه 60تا  10شدن بیشتر و سطح آب دریاها 

 ای ضروری است. حرکت به سوی اقتصاد جهانی عاری از انتشار گازهای گلخانه

درجه  2گرمایش جهانی دهند که نیست. مطالعات نشان می تعیین کنندهای انسان تنها عامل در انتشار گازهای گلخانه

 توانند گرمایششوند و میشود که اغلب بازخورد نامیده میهای زمین میگراد منجر به فرایندهایی در سایر سیستمسانتی

 ای شود. زمین را تشدید کنند، حتی اگر انسان موفق به توقف انتشار گازهای گلخانه

  state.html-earth-hothouse-planet-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Keeping global warming to within 1.5-2 degrees C may be more difficult than previously assessed, 

according to researchers. An international team of scientists has published a study in the Proceedings of 

the National Academy of Sciences (PNAS) showing that even if the carbon emission reductions called 

for in the Paris Agreement are met, there is a risk of Earth entering what the scientists call "Hothouse 

Earth" conditions. 

A "Hothouse Earth" climate will, in the long term, stabilize at a global average of 4-5 degrees C higher 

than pre-industrial temperatures with sea level 10 to 60 meters higher than today, the paper says. The 

authors conclude it is now urgent to greatly accelerate the transition toward an emission-free world 

economy. 

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 phys.org :منبع

 06/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تواند زنبورها را نجات دهد؟خورشیدی میآیا انرژی 

(، در DOEوابسته به وزارت انرژی امریکا )  Argonneمحققان آزمایشگاه ملی 

های افشان مثل زنبورهای وحشی و پروانهرابطه با کاهش جمعیت حشرات گرده

 یهای( در حال بررسی و تحقیق برای یافتن راهmonarch butterfliesشهریار )

 ها هستند. افشانده از انرژی خورشیدی به نفع گردهبرای استفا

ها در صنایع ملی و جهانی کشاورزی دارند، افشانبا توجه به نقش مهمی که گرده

-ها از کاهش جمعیت گردهافشانهای گردهاین محققان امیدوارند با مطالعه بر روی تسهیالت انرژی خورشیدی در زیستگاه

ها و تغذیه را در سطح ، هزینهتتواند تولید محصوالافشان میشرات گردههای حبین رفتن گونهاز ها جلوگیری کنند. افشان

درصد از محصوالت مورد مصرف  75افشانی حدود جهانی نابود کند.  با وجود کوچک بودن، اما حشرات حداقل بخشی از گرده

 روزانه انسان را در سراسر جهان بعهده دارند. 

ها در کشاورزی در افشانهای مجهز به انرژی خورشیدی گردهبر روی اثرات زیستگاهتحقیق انجام شده  جزئیات بیشتر درباره

 منتشر شده است.  Environmental Science & Technologyمجله 

  bees.html-energy-solar-08-https://phys.org/news/2018h:لینک خبر

 خالصه خبر :
In response to the population decline of pollinating insects, such as wild bees and monarch butterflies, 

researchers at the U.S. Department of Energy's (DOE) Argonne National Laboratory are investigating 

ways to use "pollinator-friendly solar power." 

By studying solar energy facilities with pollinator habitats on site, researchers hope to rehabilitate 

pollinator populations that play a crucial role in the national and global agricultural industries. Loss of 

such species could devastate crop production, costs and nutrition on a global scale. 

Though small, insects are at least partially responsible for pollinating nearly 75 percent of all crops 

world-wide consumed by humans in their daily diet. As man-made environmental stressors – including 

pesticides and land development – have increased, insect pollinators have lost habitats and species have 

declined significantly. 

 ورهازنب موضوع:

 phys.org :منبع

 06/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های غذایی جهان در حفاظت از کره زمینتاثیر تغییر سیستم

بدهکار شدن به زمین وضعیت خطرناکی است. در صورت تمام شدن ذخیره 

آب، زمین و هوای پاک، سیاره دومی برای جایگزین کردن کره زمین وجود 

 ندارد. اما دقیقا  زمین در این جهت رو به حرکت است. 

روز جهانی اضافه برداشت »، اول ماه اوت بعنوان رویداد ساالنه 2018در سال 

عالم شد. بدین معنی که در این تاریخ میزان مصرف منابع طبیعی ا« از زمین

-برای آن سال، بیش از ظرفیت زمین برای بازسازی منابع در آن سال شده

 بود. های قبل اعالم شدهسالهایی است که برای زودتر از تاریخ 2018تاریخ تعیین شده برای سال است. 

ای هها شیوههای غذایی هستند. این سیستمهایش، سیستمسیدن به محدودیتیکی از بزرگترین عوامل فشار به زمین در ر

های مورد استفاده  بر تغییرات گیرد. در حال حاضر، شیوهانسان در پرورش، تولید، حمل و نقل و مصرف مواد غذایی بکار می

 وند. شبسرعت سبب کاهش تنوع زیستی می ذخائر آب شیرین را به خطر انداخته وزدایی تاثیر منفی دارند. آنها اقلیمی و جنگل

  planet.html-food-world-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

Going into debt with nature is a dangerous thing. When our stocks of water, land and clean air are spent 

– we don't have a second planet to borrow from. But that's exactly the way that Earth is heading. 1 

August 2018 marks an annual event, "Earth Overshoot Day": the day on which the natural resources 

the planet can regenerate within one year are exhausted. This is the earliest date on which Earth 

Overshoot Day has ever been reached. 

One of the greatest pressure points pushing the planet to its limits is our food system. This is the way 

that humans grow, produce, transport and consume food. As these systems currently operate, they're 

contributing negatively to climate change and deforestration; they're compromising freshwater stocks 

and rapidly reducing biodiversity. 

 های غذاییسیستم موضوع:

 phys.org :منبع

 01/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-08-world-food-planet.html
https://www.theguardian.com/environment/2018/jul/23/earths-resources-consumed-in-ever-greater-destructive-volumes
https://www.footprintnetwork.org/
https://ccafs.cgiar.org/blog/agriculture-destabilizing-earth-system-according-recent-study#.W0yeSdhKh0u
https://phys.org/tags/food/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/howchangingt.jpg


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه اول مرداد ماه 

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

19 

 

 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

  کرد یرا الزام ختهیمحصوالت ترار یزدن برچسب بر رو رانیا یاداره غذا و دارو 

 Iran Starts Labeling GM Food  

  یوتکنولوژیمحصوالت به کمک ب یسازیغن یو اقتصاد یدرباره اثرات اجتماع یقیتحق   

Experts Review Social and Economic Impacts of Biofortification through Biotech 

 انتشار ژنوم جدید سویای چینی 

New Genome of Chinese Soybean Now Available 

 روپاا .2

 اهانیگ یدفاع سمیمکان یمحققان موفق به کشف چگونگ     

Researchers Discover How Plants Respond to Attacks 

  نوع رقم تراریخته ذرت و چغندرقند صادر کرد 5کمیسیون اتحادیه اروپا مجوز برای 

European Commission Authorizes Five GM Crops 

 مریکاا  .3

 توسط محققان دانشگاه پوردو اهانیرشد در گ سمیدرباره مکان دیجد یها افتهی   

Purdue Study Finds Key to Plant Growth Mechanism 

 یدر گوجه فرنگ هایماریمقاومت در برابر ب جادیا دیژن جد ییشناسا  

Researchers Find New Candidate Genes for Disease Resistance in Tomato 

 تحقیقات 

 شناسایی ژن مرتبط با میزان باالی روغن در پالم  

Researchers Find Gene Related to High-Oil Content in Oil Palm 

  

 بازگشت به فهرست
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