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 0011ا مهرتروردین فو شکر از  تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت

تا ماه ( 0011روردین ف) 0313 وریلآاز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :شرح زیر بود هب( 0011 هرم )  3130 کتبرا

 

 

 

 

 

 

 3130 وریلآماه از  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی تغییرات قیمت 

 : شرح زیر بود هب ( 0011 هرم )  3130 کتبراتا ماه ( 0011روردین ف)

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 239.94 Apr 2021 

16.05 % 278.45 May 2021 

-14.25 % 238.77 Jun 2021 

2.04 %  243.63  Jul 2021 

12.83 % 274.88 Aug 2021 

-1.87 % 269.73 Sep 2021 

9.01 % 294.04 Oct 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 495.00 Apr 2021 

-0.40 % 493.00 May 2021 

-5.48 % 466.00 Jun 2021 

-11.16 %  414.00  Jul 2021 

-2.66 %  403.00 Aug 2021 

-0.74 % 400.00 Sep 2021 

0.25 % 401.00 Oct 2021 
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 کتبراتا ماه ( 0011روردین ف) 3130 وریلآماه از  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتغییرات قیمت منحنی و جدول ت

 :زیر بود شرح هب ( 0011 هرم )  3130

 

 

 

 

 وریلآماه از  )Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :زیر بود  شرح هب  ( 0011 هرم )  3130 کتبراتا ماه ( 0011روردین ف) 3130

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 268.23 Apr 2021 

13.82 % 305.31 May 2021 

-4.18 % 292.56 Jun 2021 

-4.83 % 278.43 Jul 2021 

-7.84 % 256.61 Aug 2021 

-8.18 % 235.62 Sep 2021 

1.71 % 239.65 Oct 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .36 Apr 2021 

5.56 % .38 May 2021 

0.00 % .38 Jun 2021 

2.63 %  .39  Jul 2021 

10.26 % .43 Aug 2021 

0.00 % .43 Sep 2021 

-2.33  % .42 Oct 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 فائو در مورد بازارهای جهانی غذا شش ماههانتشار گزارش 

روی بازار جهانی  با تمرکز بر( نوامبر و ژوئن)د غذایی سالی دو بار اانداز مو گزارش چشم

عنوان بخش از سیستم جهانی  محصوالت غذایی توسط بخش بازار و تجارت فائو به

 . شود فائو منتشر می( GIEWS)رسانی و هشدار زودهنگام  اطالع

با وجود بر اساس این گزارش . منتشر گردید 3130گزارش شش ماهه دوم در ماه نوامبر 

المللی اکثر محصوالت غذایی با توجه به  بین  قیمت، انداز مساعد برای عرضه مواد غذایی چشم

های  افزایش واردات و هزینهرود با  انتظار می. باال بودن تقاضا همچنان روند افزایشی دارد

تریلیون دالر برسد که  71/0به  3130ارزش تجاری واردات مواد غذایی در سال حمل ونقل، 

درصد از گزارش قبلی در ماه  03و  3131نسبت به سال ( میلیارد دالر 303)درصد  00

 . افزایش دارد 3130ژوئن 

، و برای مشاهده آخرین تحوالت در بازار هر اینجابرای دسترسی به متن کامل کتاب 

 :محصول بر روی آن کلیک نماید

 ها شاخص قیمت نهاده  ، ماهی    ، محصوالت لبنی     ،گوشت  ، شکر  ، های روغنی دانه   ، برنج    ،غالت دانه درشت    ،گندم

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       مواد غذایی   اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 (Codex)برگزاری چهل و چهارمین جلسه کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس 

چهل و چهارمین نشست کمیسیون استانداردهای مواد غذایی سازمان ملل متحد، 

 03، و 07، 01، 08تا  3س به صورت مجازی در روزهای کدکس آلیمنتاریو

ردهای جدید برای ایمنی و کیفیت مواد ابه منظور تصویب استاند 3130نوامبر 

 . غذایی برگزار گردید

 0118که در سال ( Codex Alimentaius)کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس 

ن اجرای نندگان و تضمیک رد مسئولیت حفاظت از سالمت مصرفکار ک شروع به

این کمیسیون متشکل . های عادالنه در تجارت مواد غذایی را بر عهده دارد شیوه

http://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_wheat.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_wheat.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_grains.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_rice.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_oilcrops.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_sugar.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_meat.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_milk.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_fish.pdf
https://www.fao.org/3/cb7491en/cb7491en_special_feature.pdf
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7491en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7491en
http://www.fao.org/home/en/
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سازمان ناظر است که ساالنه برای بررسی و تصویب استانداردهای جدید در رابطه با ایمنی و کیفیت مواد غذایی و ارائه  301عضو و  031از 

 . دهد ها تشکیل جلسه می های مرتبط با آن توصیه

 : گرد هم آمدندای از استانداردهای جدید پیشنهاد شده به شرح زیر  برای تکمیل کار بر روی مجموعه3130 در سال

 ها و گیاهان مورد مصرف در آشپزی ادویه 

 های مواد غذایی آالینده 

 برداری های آنالیز و نمونه روش 

 های بازرسی و صدور گواهی واردات و صادرات مواد غذایی سیستم 

 داروهای دامی در مواد غذایی های باقیمانده 

 ها کش های آفت باقیمانده 

 های غذایی افزودنی 

 گذاری مواد غذایی برچسب 

 مقاومت ضدمیکربی 

 کلیک نمایید اینجاردهای تصویب شده در چهل و چهارمین جلسه کدکس اجهت کسب اطالعات بیشتر درباره استاند

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       لیمنتاریوسکدکس آ   ستاندارد مواد غذایی ا: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 01-گیری کووید های از همه درس: 0100انتشار گزارش وضعیت غذا و کشاورزی سال 

پذیری  ایجاد انعطاف»تحت عنوان ( SOFA) 3130گزارش وضعیت غذا و کشاورزی در سال 

در . توسط فائو منتشر گردید« ها سترسها و ا های غذا و کشاورزی در برابر شوک بیشتر در سیستم

ها و  کشاورزی در واکنش و یا بازیابی سریع در برابر شوک-های ملی غذا گزارش توانایی سیستم این

 . زا مورد ارزیابی قرار گرفته است عوامل استرس

کشاورزی خود را در برابر -های غذا پذیری سیستم بر اساس این گزارش، کشورها باید انعطاف 

. مشاهده شد 01-گیری بیماری کووید های ناگهانی افرایش دهند مانند آنچه در طول همه شوک

ترین عامل آخرین افزایش گرسنگی مشاهده شده در  به عنوان اصلی 01-شوک ناشی از کووید

بینی همچنان  های غیرقابل پیش سازی مناسب، شوک بدون آماده. شناخته شده استجهان سطح 

 . کشاورزی خواهند شد-ی غذاها موجب تضعیف سیستم

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CAC&session=44
https://www.fao.org/newsroom/detail/live-updates-on-adopted-standards/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/live-updates-on-adopted-standards/en
http://www.fao.org/home/en/
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در اثر شوک وارده بر اساس برآورد ارائه شده در این گزارش، اگر . میلیارد نفر به رژیم غذایی سالم دسترسی ندارند 8در حال حاضر، حدود 

در خطوط  لز اختالعالوه براین، در صورت برو.  ها اضافه خواهند شد وم کاهش پیدا کند، یک میلیارد نفر دیگر به آندرآمدها تا یک س

انحرافات »عنوان  تحت «  شوک»در این گزارش  . میلیون نفر با افزایش هزینه مواد غذایی روبرو خواهند شد 301حمل و نقل مواد حیاتی، 

نایی ها، ایمنی و توا ها، معیشت تم، وضعیت رفاهی مردم، داراییسکوتاه مدت از روند دراز مدت که اثرات منفی قابل توجهی بر روی سی

ها و  توان از رویدادهای حدی آب و هوایی و افزایش بیماری برای مثال می. تعریف شده است« گذارند می های آتی مقاومت در برابر شوک

 . آفات گیاهی و حیوانی نام برد

 . اییدکلیک نم اینجابرای دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

   وضعیت جهانی غذا و کشاورزی : کلمات کلیدی

 

 شت به فهرستبازگ

 

 (AMR) طرح جدید فائو برای مقابله با مقاومت ضد میکربی

 30تا  03)مناسبت هفته جهانی آگاهی درباره مقاومت ضدمیکربی به 

ساله جدید فائو  1نگ یو، مدیرکل فائو در مراسم ارائه طرح دا، کو (نوامبر

برای کمک به کشورهای عضو در مقابله با این چالش گفت، مقاومت 

شدت بر بخش کشاورزی تاثیر  میکربی، تهدید خاموش جهانی است که بهضد

 . گذارد می

او در سخنرانی خود در برنامه افتتاحیه یک وبینار اطالعاتی در مورد مقاومت 

تواند منجر به ضررهای اقتصادی، کاهش  می AMRضدمیکربی گفت، اثرات 

 .درآمد  شود های کمویژه در کشور تغذیه به تولید دام، فقر و گرسنگی و سوء

ها استفاده  که برای از بین بردن آن بیوتیک و سایر داروهای ضدمیکربی ها در صورت مواجهه مکرر با آنتی ها و سایر میکرب ها، قارچ باکتری

طبق . دهند می را افزایش( superbugs)« های اَبَرمیکرب»کنند، و امکان بروز  اثر می شوند، پس از مدتی مقاوم شده و داروها را بی می

دهند و اگر اقدامی برای کاهش  نفر در نتیجه مقاومت ضدمیکربی جان خود را از دست می 711.111برآوردهای انجام شده ساالنه حدود 

 . میلیون نفر برسد 01به   3111این خطر انجام نشود، این تعداد ممکن است تا سال 

استفاده نادرست و یا . بخش دام مصرف کننده اصلی مواد ضدمیکربی است .خاص برای بخش کشاورزی است یمقاومت ضدمیکربی تهدید

ویژه در برنج و  از مواد ضدمیکربی در محصوالت کشاورزی به. شود استفاده بیش از میزان الزم باعث ایجاد مقاومت ضدمیکربی می

 . شود برای جلوگیری از کاهش تولید استفاده مینیز پروری  فرنگی و در آبزی گوجه

http://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/en
http://www.fao.org/home/en/
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کنترل مؤثر . بخش در بخش تولید دام و محصول ضروری است یرکل فائو همچنین گفت، در دسترس بودن داروهای مؤثر و نجاتمد

AMR  های غذا کشاورزی است گذاران در سراسر سیستم گذاران و سیاست مسئولیت مشترک تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سرمایه . 

 . کلیک نمایید اینجارای مقابله با مقاومت ضدمیکربی برای مشاهده متن کامل طرح جدید فائو ب

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 اندازی ابزار پیشرفته برای نظارت بر جنگل و زمین راه

 SEPALنام  ها و زمین به فرم نظارت بر جنگل ترین پلت مرحله جدید از پیشرفته

های درست و مناسب  فرم تولید داده فاده از این پلتبا است.  اندازی شد توسط فائو راه

 . های زمین تسهیل خواهد شد ها و کاربری در مورد جنگل

های رصد زمین، پردازش و تجزیه و  یا سیستم دسترسی به داده SEPALفاز دوم 

طور مستقیم به کشورهای عضو فائو در  تواند به ها برای پایش زمین می تحلیل داده

ایی و تخریب زمین و تسریع دز ها برای کاهش جنگل این نوع داده. سازگار کمک کندهای مکانی شفاف، دقیق و  برای دادههای خود  تالش

تواند در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و محافظت از بسیاری از خدمات  همچنین می. بازسازی بسیار اهمیت دارند

 11کشور که بیش از  001بیش از  COP26گوید، در  مت ویلکی، مدیر بخش جنگل فائو می.  یز مؤثر باشدجنگل به انسان و طبیعت ن

 سکو متعهد شدند که با همکاری یکدیگر در زمینه متوقف نمودن والهای جهان را در اختیار دارند، تحت بیانیه رهبران در گ درصد از جنگل

 . با یکدیگر همکاری کنند 3181ا سال زدایی و تخریب زمین ت معکوس کردن روند جنگل

 . کلیک نمایید اینجا SEPALفرم  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پلت

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       نظارت و پایش    جنگل : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.fao.org/3/cb5545en/cb5545en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-new-plan-to-counter-antimicrobial-resistance/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-new-plan-to-counter-antimicrobial-resistance/en
http://www.fao.org/home/en/
https://sepal.io/
https://www.fao.org/newsroom/detail/a-revamped-state-of-the-art-forest-and-land-monitoring-tool-to-reverse-forest-loss-and-combat-climate-change/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/a-revamped-state-of-the-art-forest-and-land-monitoring-tool-to-reverse-forest-loss-and-combat-climate-change/en
http://www.fao.org/home/en/
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 ر افغانستانالمللی برای جلوگیری از فاجعه گرسنگی د های فوری بین نیاز به کمک

مردم افغانستان با خشکسالی گسترده، فروپاشی معیشت روستایی و آشفتگی گسترده 

های اضطراری خود به کشاورزان و دامداران  فائو عالوه بر کمک. اقتصادی روبرو هستند

های فوری برای حفاظت از تولیدات  های بیشتر و حمایت افغانستان، خواستار ارائه کمک

  .  المللی شد  های بین ر از طرف سازمانکشاورزی این کشو

میلیون نفر با وضعیت حاد ناامنی غذایی روبرو  3/3در حال حاضر، در افغانستان حداقل 

شود تا پایان سال  بینی می هستند، یعنی قادر به تهیه غذای روزانه خود نیستند و پیش

ز کشاورزان با در اختیار گذاشتن بذر، کود، پول نقد و حمایت معیشتی برای فائو ا. میلیون نفر افزایش یابد 3/33تعداد این افراد به  3130

  . کند حمایت می در چندین منطقه افغانستان ادامه تولید محصوالت کشاورزی

شت نشوند، این ها از بین بروند و مزارع ک اگر دام. ر در افغانستان در لبه فاجعه قرار دارندها نف گوید، میلیون دیرکل فائو میکو دانگ یو، م

 . های اضطراری بر روی تولیدات کشاورزی و دام موردنیاز است گذاری سرمایه. فاجعه اتفاق خواهد افتاد

مقایسه با هزینه  کند، اما در یک خانواده را قادر به تولید غالت موردنیاز یک سال خود می ،دالری فائو برای کشت گندم 017بسته کمک 

در حال حاضر تعداد بسیار کمی از . فاصله داردبسیار الزم برای تامین نیاز غذایی یک خانواده معمولی است  حداقل هزینهدالری که  0131

 . مردم قادر به تامین این مقدار هزینه هستند

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

     عدم امنیت غذایی     افغانستان    خشکسالی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 زدایی شده جنگل طرح اتحادیه اروپا برای ممنوع کردن واردات مواد غذایی از مناطق

د جدید ارائه شده، اتحادیه اروپا قصد دارد با هدف استفاده از قدرت بر اساس پیشنها

تجاری خود برای ایجاد پایداری، واردات مواد غذایی و چوب از مناطقی که تخریب 

 . جنگل صورت گرفته است را ممنوع کند

 37آور برای همه  را تبدیل به قوانین الزام  خواهد آن  نویس قانونی که بروکسل می پیش

را ملزم به ارائه گواهی مبنی بر عدم واردات  ها ، شرکتدر اتحادیه اروپا کنکشو

چون سویا، گوشت گاو، روغن پالم، کاکائو و قهوه از مناطق تخریب شده محصوالتی 

 . کند جنگلی می

https://www.fao.org/newsroom/detail/afghanistan--agricultural-assistance-farmers-drought/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/afghanistan--agricultural-assistance-farmers-drought/en
http://www.fao.org/home/en/
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 .    شده استگرفته  3181زدایی تا سال  مبنی بر پایان دادن به جنگل COP26المللی نشست  این تصمیم به دنبال تعهد بین

ای گفت، این یک  در یک کنفرانس رسانه  Virginijus Sinkeviciusکمیسر اتحادیه اروپا برای اقدام به مقابله با تغییرات اقلیمی،  

 .  دهد زدایی برای توسعه کشاورزی را نیز مورد هدف قرار می زدایی غیرقانونی بلکه جنگل پیشنهاد واقعا پیشگامانه است که نه تنها جنگل

های  تولید شده باشند و در زمینکاالها باید مطابق با قوانین کشور مبدا : بر اساس این طرح اتحادیه اروپا رعایت دو معیار الزم است

 . تولید نشده باشند 3130یا تخریب شده از ابتدای سال زدایی شده  جنگل

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

     زدایی  جنگل    تغییرات اقلیمی    تحادیه اروپا ا: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 توسط گیاهان CO2یافته جدید علمی برای افزایش جذب 

بیشتری از اتمسفر  CO2اگر گیاهانی بتوان تولید کرد که قابلیت جذب 

باشند، به حل مشکل مقابله با تغییرات اقلیمی کمک را داشته زمین 

اهان مطلوب از هزاران سال پیش، با هدف انتخاب و پرورش گی. هدکردخوا

 . افزایش تولید و تضمین ادامه حیات شروع شده است

ترین فرایند حیاتی روی زمین یعنی فتوسنتز تا عصر  ترین و اساسی اما مهم

های انسانی کره زمین را  ای ناشی از فعالیت های گلخانه حاضر که انتشار گاز

با . گیاهان نقشی نداشته استکند، در انتخاب یا پرورش  تهدید می

های پیشرفته کنونی، محققان در سطح جهانی در تالش هستند هر  فناوری

 . چه بیشتر فرایند داخلی که منجر به انجام فتوسنتز می شود را بیشتر بشناسند

نام  به های برگ لولهای س اند که گروهی از پروتئین محققان بخش علوم گیاهی و محیط زیست دانشگاه کپنهاگ اخیرا کشف کرده

CURT1 شد ها فکر می نسبت به آنچه قبال درباره آن دتری در فتوسنتز دارن نقش بسیار مهم . 

ها  گوید، آن می Mathias Pribilنویسنده اصلی مقاله ، پروفسور . منتشر شده است PNASجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

بنابراین تاثیر بسیار زیادی بر چگونگی   .کنند ها را از مرحله اولیه رشد بذر کنترل می برگ رشد CURT1های  اند که پروتئین دریافته

 . عملکرد مؤثر فتوسنتز دارند

های خود را بر روی گیاه  اند یافته محققان توانسته. کند ترین واکنش بیوشیمیایی روی زمین ارائه می تری از مهم یافته جدید دیدگاه عمیق

 . دست آورند امتحان کرده و به نتیجه مطلوب برسند و امیدوارند بر روی گیاهان دیگر نیز نتیجه خوبی به( thale cress)شاهی 

https://phys.org/news/2021-11-eu-food-imports-deforested-areas.html
https://phys.org/news/2021-11-eu-food-imports-deforested-areas.html
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 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       CO2   فیزیولوژی گیاهی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 برآورد جدید از هزینه اجتماعی انتشار اکسید نیتروژن

المللی  گیری جدید انجام شده توسط یک تیم بین بر اساس ارزیابی و نتیجه

ر ایای اکسید نیتروژن بس قاتی بر روی هزینه اجتماعی انتشار گاز گلخانهتحقی

گاز نیتروژن بزرگترین . شد ون تصور میبیشتر از آن چیزی است که تا کن

کار برده شده در انجام  محاسبات جدید  دقت به. تهدید برای الیه ازن است

تواند  کند بلکه می ائه میتری از تاثیر تغییرات اقلیمی ار نه تنها تصویر دقیق

 . داشته باشندتری با آن  برخوردی جدی کند کهرا ترغیب  ها ملت

 Nature Climate Changeه این مطالعه در مجله جزئیات بیشتر دربار 

 . منتشر شده است

. برد درصد باال می 31گاز را انشتار از ناشی بر اساس محاسبه جدید محققان، افزایش اثر اکسید نیتروژن بر الیه ازن، هزینه اجتماعی فعلی 

شود که پیامدهای شدیدی بر سالمت انسان و گیاهان و  یتخریب الیه ازن منجر به افزایش رسیدن پرتوهای مضر فرابنفش به سطح زمین م

 . حیوانات دارد

 . های دولتی تاثیر بگذارد محققان امیدوارند بازنگری محاسبات و رسیدن به نتایج جدید درباره هزینه اجتماعی گاز اکسید نیتروژن بر فعالیت

و ( PBL)اه دیویس کالیفرنیا، آژانس ارزیابی زیست محیطی هلند کانادا، دانشگ( Guelph)دانشگاه گوئلف در تهیه مقاله محققانی از  

   . اند دانشکده خدمات عمومی واگنر دانشگاه نیویورک همکاری داشته

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       اکسید نیتروژن    ای زهای گلخانهگا : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2021-11-knowledge-carbon-dioxide-uptake.html
https://phys.org/news/2021-11-knowledge-carbon-dioxide-uptake.html
https://phys.org/news/2021-11-social-nitrous-oxide-understated-current.html
https://phys.org/news/2021-11-social-nitrous-oxide-understated-current.html
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 ها ای شدن برگ های مسئول قهوه شناسایی ژن

سورگوم یکی از غالت باستانی است که تا کنون از درجه اهمیت کمتری 

به  تدریج برخوردار بود، اما از آنجائیکه سرشار از مواد مغذی و فاقد گلوتن است به

عنوان یک  شربت سورگوم به. شود العاده شناخته می عنوان یک ماده غذایی فوق

اربرد زیادی دارد و همچنین م در تهیه مالس در صنایع غذایی کجایگزین سال

عالوه بر این، سورگوم معموال . شود برای تهیه آرد بدون گلوتن از آن استفاده می

شود و همچنین منبع تجدیدپذیر  یای با کیفیت در تغذیه دام شناخته م علوفه

بهبود کیفیت سورگوم برای . برای تولید سوخت زیستی و مواد شیمیایی است

اما سورگوم نیز همانند بسیاری از محصوالت دیگر دارای . برداری بیشتر از مزایای آن برای باال بردن ارزش اقتصادی آن ضروری است بهره

ها  کش ارگانوفسفات یکی از این صفات نامطلوب حساسیت آن در برابر آفت. شود آن می صفات نامطلوبی است که سبب کاهش عملکرد

 . شوند ولی و پژمردگی میلها، مرگ س ای شدن برگ ها در سورگوم باعث قهوه ارگانوفسفات. است

شود،  می( OPS)نوفسفات ژاپن، بر روی مکانیسم سلولی که سبب ایجاد حساسیت در برابر ارگا( Okayame)محققان دانشگاه اوکایاما 

-NBهای مسئول کدگذاری پروتئین  ها دریافتند که ژن آن. اند منتشر کرده Scientific Reportsهای خود در مجله  مطالعه کرده و یافته

LRR فات در مکانیسم آسیب ناشی از ارگانوفس عالوه بر این، محققان دریافتند که. عامل حساسیت سورگوم در برابر ارگانوفسفات هستند

  .  کند زا به گیاهان آسیب وارد می سورگوم مشابه مکانیسمی است که در زمان آلودگی به عوامل بیماری

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       ها  ای شدن برگ قهوه   ژنتیک گیاهی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 یافته جدید در مورد کیفیت برنج

به دیابت  ار افراد مبتالبر اساس اعالم برنامه ابتکاری چین سالم، آم

درصد است و  3/03میلیون نفر یعنی حدود  011حدود در چین 

 041( dyslipidemia)لیپیدمی  ابتال به بیماری دیس میزان

برنج معمولی دارای درصد نسبتا . درصد است 4/03میلیون نفر یا 

باالیی از نشاسته قابل هضم است و به همین دلیل ماده غذایی با 

تولید ارقام جدید . شود ناخته میباال ش( GI)شاخص گلیسمی 

تواند به مشکل  میبرنج غنی از نشاسته مقاوم یا نشاسته دیر هضم 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-98908-7
https://phys.org/news/2021-11-green-genes-responsible-leaf-browning.html
https://phys.org/news/2021-11-green-genes-responsible-leaf-browning.html
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 . بیماران دیابتی و چاق کمک کند و همچنین در تغذیه سالم مردم نیز مؤثر باشد

 Foglianoو پروفسور از کالج کشاورزی دانشگاه ژیجیانگ   WU Dianxingپروفسور  Food & Functionاکتبر مجله  33در شماره 

Vincenzo های برنج با میزان باالی  واریته»ای تحت عنوان  از دانشگاه واگنینگن مقالهendosperm lipid  که نشاسته با قابلیت هضم

 .منتشر کردندرا « با قابلیت دسترسی زیستی دارند γ-oryzanolکمتر و میزان باالی 

لیپیدها نقش بازدارنده در هضم نشاسته دارند، اما . شوند و دلیل خوش طعم شدن برنج پخته می گذارند لیپیدها بر طعم و مزه برنج تاثیر می

عالوه بر . ای هستند و معموال میزان نوع اول بیشتر است ای و غیرنشاسته لیپیدها در برنج دو نوع نشاسته. مکانیسم این عمل ناشناخته است

یک مهارکننده مالنوژنز  γ-oryzanol. میزان آن در برنج بیشتر از سایر غالت استیک ترکیب فعال زیستی است که  γ-oryzanolاین، 

(melanogenesis )این ترکیب معموال در . مواد مهم تشکیل دهنده محصوالت مراقبت از پوست است سلولی مبتنی بر گیاه بوده و از

ده شده است، زیرا برنج معمولی مقدار چربی خیلی کمی در درت در برنج سفید مشاهای یا سبوس برنج یافت می شود اما به ن برنج قهوه

اند که نسب به ارقام والد میزان  محققان در این تحقیق با استفاده از روش تابش گاما، موفق به ایجاد جهشی در برنج شده. آندوسپرم دارد

 . نشاسته مقاوم و لیپیدهای آندوسپرم بیشتری دارند

 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       برنج    ژنتیک گیاهی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 روشی جدید برای تشخیص زودهنگام آلودگی باکتریایی در گیاهان

ها  و همکاران آن MITسنگاپور و محققان اتحادیه تحقیقات و فناوری 

موفق به ارائه روشی ( Temasek)در آزمایشگاه علوم زیستی تماسک 

برای ( Raman spectroscopy)سنجی رامان  سریع مبتنی بر طیف

تشخیص و تعیین کمیت عفونت باکتریایی اولیه در محصوالت زراعی 

های  مطیفی رامان و الگوریت( biomarker)نشانگرهای زیستی . شدند

تشخیصی امکان تشخیص زودهنگام و غیر تهاجمی عفونت باکتریایی 

 . وری کشاورزی مؤثر باشد های گیاهی و بهره تواند در پیشرفت مدیریت بیماری کند و می را در گیاهان زراعی فراهم می

وری  های کشاورزی و افزایش بهره تموری سیس با توجه به افزایش تقاضا برای عرضه و ایمنی مواد غذایی در سطح جهانی، بهبود بهره

های باکتریایی در گیاهان زراعی یکی  در سطح جهانی، آلودگی های ناشی از پاتوژن. محصوالت زراعی برای غلبه بر این چالش ضروری است

های  بیماریتغییرات اقلیمی نیز با شتاب بخشیدن به سرعت گسترش . از عوامل اصلی وارد کننده خسارت به عملکرد محصوالت است

https://phys.org/news/2021-11-rice-varieties-high-endosperm-lipid.html
https://phys.org/news/2021-11-rice-varieties-high-endosperm-lipid.html
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به هایی برای تشخیص زودهنگام و سریع محصوالت آلوده  به همین دلیل، توسعه روش. افزاید گیاهی بر مشکالت غلبه بر این چالش می

 . های گیاهی و کاهش تلفات بسیار اهمیت دارد یت بیماریزا در بهبود مدیر عوامل بیماری

 . منتشر شده است Frontiers in Plant Scienceان در مجله جزئیات بیشتر درباره روش ارائه شده توسط این محقق

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

   های گیاهی  بیماری: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های بازیافتی واکنش مصرف کنندگان به محصوالت تولید شده از آب

طی مطالعه جدیدی تمایل مصرف کنندگان  Delwareمحققان دانشگاه 

اند را  های بازیافتی تولید شده با استفاده از آب به خرید محصوالتی که

 . اند مورد بررسی قرار داده

در برخی از . آب، یکی از گرانبهاترین منابع روی زمین رو به کاهش است

بل احساس امناطق امریکا مثل حوضه رودخانه کلرادو این مشکل کامال ق

تا سال  ایالت 11ایالت از  01گستره مشکل بزرگ است بطوریکه . است

 . احتماال با مشکل آب روبرو خواهند شد 3130

میلیارد نفر،  3با افزایش تقاضا برای مواد غذایی در نتیجه افزایش جمعیت به بیش از . بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است

 . رسد درصد کل آب مصرفی می 31میزان مصرف آب توسط این بخش در برخی مناطق به 

بازیافت آب برای اهداف کشاورزی یک راه حل . گوید، خوشبختانه این مشکل قابل حل است می Kent Messerاه، محقق این دانشگ

 . مقرون به صرفه، پایدار و ایمن است

اما فناوری بازیافت . گذاری بر روی تاسیسات تصفیه فاضالب شروع شده است در برخی از کشورها مثل اسرائیل از چند دهه قبل سرمایه

. اند ب زمانی به نتیجه موردنظر خواهد رسید که مصرف کنندگان تمایل به خرید محصوالتی پیدا کنند که با این آب تولید شدهفاضال

بنابراین اصالح نگرش مصرف . بسیاری از مصرف کنندگان واکنش منفی و یا همراه با احساس خطر نسبت این نوع محصوالت دارند

 . ته برای موفقیت آن استکنندگان به این فناوری مهمترین نک

گوید، از نظر روان شناختی هر چه محصول در جایی تولید شده باشد که احتمال تماس با آالینده کمتر است، احساس  این محقق می

اما از . و تغییر آن کار مشکلی است. در مورد فاضالب بازیافتی واکنش مصرف کنندگان طبیعی است. کند می ایجاد امنیت بیشتری

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.746586/full
https://phys.org/news/2021-11-method-early-bacterial-infection-crops.html
https://phys.org/news/2021-11-method-early-bacterial-infection-crops.html
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از بین بردن بنابراین یکی از اهداف اولیه محققان تالش برای . شود های دور از کود حیوانی برای رشد محصوالت کشاورزی استفاده می زمان

 . خطر بودن این نوع آب در میان مصرف کنندگان باید باشد اطمینان از سالم و بی این واکنش و ایجاد حس

عی عبور یبازیافتی بطور مستقیم برای مصرف استفاده نشوند و قبل از آن از یک مانع طب ایه  یک راه حل برای این مشکل این است که آب

 .  کنند برای مثال آب بازیافتی قبل از مصرف برای آبیاری به یک آبخوان اضافه گردد

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

   آب بازیافتی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های کوچکتر از دانه شن شناسایی فیتوپالنکتون

های کوچک دریایی با  اند که گونه محققان به کشف مکانیسمی نزدیک شده

واد شیمیایی های آلی موجود در آب را به م استفاده از این مکانیسم آالینده

 . کنند کمتر سمی تبدیل می

 .یک فنجان آب دریا دنیایی متشکل از هزاران موجود سلولی است

یک ها، مانند موجودات  های فتوسنتتیک میکروسکوپی یا پالنکتون میکرب

ها شناور هستند و کیفیت آب را افزایش  کالن شهر زیر دریایی در اقیانوس

های اصلی تشکیل دهنده اکوسیستم  هها از پای فیتوپالنکتون. دهند می

ها معادل جذب  اکسید کربن توسط آن میزان مصرف دی. اقیانوسی هستند

 . های آلی را به مواد شیمیایی کمتر سمی تبدیل کنند ها قادرند آالینده اما عالوه بر این کار، آن. ها است این گاز توسط جنگل

محیطی در سراسر جهان  های مهم زیست آمد، اکنون به یکی از نگرانی شمار می به ها که زمانی تهدیدی نامحسوس و خاموش آلودگی آب

 . تبدیل شده است

ها تن مواد آلی مصنوعی برای مصارف صنعتی، کشاورزی و خانگی  گوید، ساالنه میلیون می Giulia Cheloniنام  محقق محیط زیست به

. کنند رسند و کیفیت آب را کاهش داده و زندگی آبزیان را تهدید می ی آبی میها بخش بزرگی از این ترکیبات به محیط. شود استفاده می

ها  ها در برابر آلودگی گوید، فیتوپالنکتون دهد می انجام می PHYCOCYPنام  ای به این محقق که تحقیقات خود را در قالب پروژه

دهند که منجر به کاهش  های سلولی از خود نشان می واکنشوعی نگیرند  ها قرار می الیندهدفاع نیستند و زمانی که در معرض آ شیمیایی بی

 . شود سمیت این مواد می

هنگام مواجه با موادی را  Xenobioticنام  به یهای ها مولکول های فیتوپالنکتون سلول. شود نامیده می biotransformationاین فرایند 

 . بدن ارگانیسم دفع شونداز ها کمتر سمی شده و  شود آالینده م خاصی باعث میکنند که با فعال کرده آنزی ها متابولیزه می کش مانند آفت

https://phys.org/news/2021-11-consumers-response-food-products-grown.html
https://phys.org/news/2021-11-consumers-response-food-products-grown.html


 

 

 0011دوم آبان  نیمه –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    omwww.awnrc.c: وب سایت

01 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       ها آلودگی آب   فیتوپالنکتون  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تولید عایق از ضایعات ذرت

عایق بیرونی . ها به موضوعی مهم تبدیل شده است کاری ساختمان های اخیر، عایق در سال

دهد که به معنی کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن  های گرمایش را کاهش می خوب هزینه

ها مواد عایق طبیعی پایدار  های داخلی ساختمان بندی بخش در حال حاضر برای عایق. است

اما مفهوم پایداری این است که مواد باید سازگار با محیط زیست بود و از . در دسترس هستند

مواد اولیه تجدیدپذیر ساخته شده باشند و همچنین  از نظر گرمایش و حفاظت از ساختمان 

ر مفید قابل بازیافت سوزی نیز با کیفیت باشند و در آخر اینکه پس از پایان عم در برابر آتش

بندی  ها قبل مشغول مطالعه و کار بر روی فرایندی برای تولید مواد عایق یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه گوتینگن آلمان از مدت . باشند

از این فرایند و  در مورد استفاده تجاری Bachlدر حال حاضر دانشگاه با قرارداد مجوز با گروه . هستند( پاپ کورن)پایدار و کارآمد از ذرت 

 . تولید محصوالت عایق ساختمان موافقت کرده است

در . ها تعلق دارد درصد از این بازار به آن 11اند و حدود  بندی موجود در بازار از پالستیک یا الیاف معدنی ساخته شده مواد معمولی عایق

چندین سال این گروه تحقیقاتی بعد از . شود ها استفاده می کاری نمای بیرونی ساختمان واقع مواد پالستیکی حاصل از نفت برای عایق

توسعه فرایندی جدید در زمینه تولید مواد اولیه تجدیدپذیر با کیفیت از ذرت بوداده یا گرانوله با خاصیت  مطالعه و تجربه موفق به

 . اند ضدحرارتی و ضد آتش شده

رود  کار می گوید، فرایند جدید بر اساس آن چه که در صنعت پالستیک به پور، سرپرست این گروه تحقیقاتی می پروفسور علیرضا خرازی

محصول جدید ساخته شده از پاپ کورن خاصیت ضد آب هم دارد . در مقیاس صنعتی را فراهم کرده استعایق تخته امکان تولید صفحات 

 . تواند داشته باشد های بیشتری را برای کاربردهای دیگر نیز می و در نتیجه فرصت

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       ذرت    محصوالت جانبی  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-11-smaller-grain-sand-phytoplankton-key.html
https://phys.org/news/2021-11-smaller-grain-sand-phytoplankton-key.html
https://phys.org/news/2021-11-insulation-popcorn.html
https://phys.org/news/2021-11-insulation-popcorn.html
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