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 افزایش واردات مواد غذایی با وجود ثبات در بازارهای جهانی

مواد غذایی فائو، در نتیجه عرضه فراوان گندم و ذرت و ساالنه دو انداز  بر اساس چشم

های روغنی، بازارهای جهانی محصوالت غذایی متعادل  افزایش تولید محصوالت دانه

های حمل و نقل و حجم باالی واردات منجر به افزایش  افزایش هزینه اما. است شده

درصد افزایش  1/61با  سطح آن بطوریکه است، واردات مواد غذایی شده  های زینهه

 . است تریلیون دالر در سال جاری رسیده 9/6، به بیش از 2161نسبت به سال 

ی که با کمبود غذایی مواجه هستند و کشورهای درآمد میزان واردات مواد غذایی کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای کم

های روغنی افزایش بیشتری داشته  صحرای جنوبی افریقا بعلت باالتر بودن حجم واردات گوشت، شکر، محصوالت لبنی و دانه

بدلیل رشد تقاضا در بازارهای داخلی  پروری داخلی همراه است، های آبزی که با افزایش رشد بخش بغیر از ماهی . است

 . است های غذایی روند افزایشی داشته واردات مواد غذایی برای همه گروهبسیاری از کشورهای درحال توسعه 

رود در سطح  است، انتظار می که توسط فائو منتشر گردیده« خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت»بر اساس آخرین 

درصد افزایش در تولید ذرت در  4/6دا کند که تقریبا با پی درصد کاهش 2/2جهانی تولید گندم در مقایسه سال به سال 

درصد افزایش پیدا  7/1شود که تولید جهانی برنج  بینی می همچنین پیش. شود امریکای جنوبی و جنوب افریقا جبران می

 .کند

بر اساس  میلیون تن خواهد رسید و 2534درصد به  5/1طبق برآوردهای جدید، تولید جهانی غالت در مجموع با کاهش 

 2168میزان ذخیره جهانی غالت تا پایان فصل . است میلیون تن برآورد شده 2584غالت  یبینی جدید فائو مصرف جهان پیش

 . میلیون تن باقی خواهد ماند 719در حدود 

 /en/item/892516/icode/http://www.fao.org/news/story :خبر

 :خالصه خبر 
Global food commodity markets are well-balanced, buoyed by ample supplies of wheat and maize and 

rebounding production of oilseed products.  However, rising shipping costs and larger import volumes 

are set to lift the global food import bill to more than USD 1.3 trillion this year, a 10.6 percent increase 

from 2016, FAO said today in its biannual Food Outlook. The food import bills of least-developed 

countries, low-income food deficit countries and countries in sub-Saharan Africa are on course to rise 

even faster due to higher import volumes of meat, sugar, dairy and oilseed products. 

Rising import bills are forecast for all food categories except for fish, for which growing domestic 

market demand in many developing countries is being increasingly met by robust growth in their local 

aquaculture sectors. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/892516/icode/
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
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FAO's latest Cereal Supply and Demand Brief, also released today, anticipated a 2.2 percent 

contraction in worldwide wheat production year-on-year, nearly offset by a 1.4 percent expansion in 

global maize output - led by South America and Southern Africa - and a 0.7 percent increase in world 

rice production. While aggregate global cereal output is now forecast to decline by 0.5 percent to 2 594 

million tonnes, FAO also trimmed its May forecast for global cereal utilization to 2 584 million tonnes. 

With demand projected to fall short of production, cereal stocks are on course to stand at 703 million 

tonnes at the end of seasons in 2018, up marginally from the record high predicted for this year. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 2167افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه 

واحد  1/672با متوسط  2167در ماه مه ( FFPI)شاخص قیمت مولد غذایی فائو 

 61و نسبت به ماه مشابه در سال قبل ( درصد 2/2)واحد  7/9نسبت به ماه قبل 

بدین ترتیب پس از سه ماه کاهش متوالی، این . افزایش داشت( درصد 61)واحد 

بجز شکر، همه قیمت محصوالت مؤثر در محاسبه این . شاخص افزایش پیدا کرد

 . شاخص افزایش داشتند

 4/6)واحد  2واحد در ماه مه،  6/648شاخص قیمت غالت فائو، با متوسط 

( درصد 3/2)واحد  4/4، 2161از ماه قبل بیشتر شد اما نسبت به ماه مه ( درصد

های تجاری از عوامل  تحوالت آب و هوایی و تشدید فعالیت. کاهش داشت

باال بودن تقاضا برای برنج با کیفیت . اصلی افزایش قیمت صادرات گندم بودند

عرضه . ه متوالی شدایندیکا سبب افزایش قیمت جهانی آن برای ششمین ما

 . فراوان ذرت در سطح جهانی مانع افزایش قیمت صادرات آن گردید

 7/4)واحد  1/7واحد، پس از سه کاهش متوالی  7/618، با متوسط 2167های گیاهی فائو در ماه مه  شاخص قیمت روغن

افزایش قیمت روغن پالم است و معکوس شدن این روند در ماه مه عمدتا منعکس کننده . افزایش ماه به ماه داشت( درصد

در حالی که با وجود افزایش جهانی تقاضا برای واردات روغن پالم، شاخص آن ثابت باقی ماند ولی منجر به کاهش . سویا است

 . بدنبال انتظار باال رفتن میزان مصرف بویژه در امریکا، قیمت روغن سویا افزایش پیدا کرد. ذخیره جهانی آن شد

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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واحد در ماه مه، از ماه  639حصوالت لبنی فائو با متوسط شاخص قیمت م 

با . درصد بیشتر شد 56و از ماه مه سال قبل ( درصد 6/5)واحد  5/3قبل 

، 2161وجود این افزایش، سطح این شاخص هنوز از نقطه اوج آن در فوریه 

شاخص همه انواع محصوالت لبنی مؤثر در تعیین این . درصد کمتر است 91

 . یش داشتندشاخص افزا

واحد نسبت به  7/676، با متوسط 2167شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مه 

شاخص انواع . ادامه دادماه آوریل روند افزایشی مالیم خود از آغاز سال 

شاخص قیمت مرغ ثابت . گوشت شامل گاو، گوسفند و خوک افزایش داشتند

 . باقی ماند

در ماه مه، نسبت به ماه قبل واحد  3/227شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

ماه  69کاهش پیدا کرده و به کمترین حد خود در ( درصد 9/2)واحد  8/5

تولید بیش از انتظار شکر در مناطق مرکزی و جنوبی برزیل و همچنین کاهش ناگهانی ارزش پول این کشور، . گذشت رسید

 . است قیمت جهانی شکر را تحت تاثیر قرار داده

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 172.6 points in May 2017, up 3.7 points (2.2 percent) 

from April and nearly 16 points (10 percent) higher than its May 2016 level.  The rebound in the value 

of the Index followed three months of consecutive declines. With the exception of sugar, all other 

commodity indices used in the calculation of the FFPI increased in May. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 148.1 points in May, up 2 points (1.4 percent) from April, 

but still 4.4 points (2.9 percent) below its value of May 2016. Weather developments and stronger 

trade activity underpinned wheat export prices, while strong demand for higher quality Indica rice 

drove up international rice prices for the sixth-successive month.  Large global availabilities prevented 

strong gains in maize export prices. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 هشدار فائو درباره ویروس کُشنده ماهی تیالپیا

های تیالپیای پرورشی و وحشی در حال  یک نوع بیماری ویروسی بسیار مسری در میان ماهی

هایی است که مصرف  تیالپیا در سطح جهانی، یکی از مهمترین انواع ماهی. گسترش است

رسانی و هشدار زودهنگام فائو  سیستم جهانی اطالع بر اساس اعالم. خوراکی برای انسان دارد

(GIEW) باید این شیوع را جدی گرفته و اقدامات ، کشورهای وارد کننده این نوع ماهی

های سالمت، گسترش  مدیریت ریسک مناسب اتخاذ کنند اقداماتی از قبیل، تشدید آزمایشات تشخیصی، ارائه گواهی

 . های مناسب برای پیشگیری از وقایع احتمالی در آینده ای و توسعه برنامه اقدامات قرنطینه

در پنج کشور از سه قاره شامل کلمبیا، اکوادور، مصر، اسرائیل ( TiLV)تا کنون موارد مشاهده شده از ویروس دریاچه تیالپیا 

تواند  وده را بشدت میالمتی انسان ندارد اما جمعیت آبزیان آلگونه خطری برای س این ویروس هیچ. است و تایلندتایید شده

میلیون تن به ارزش تقریبی  4/1، مجموع تولید تیالپیای پرورشی و دریایی در سطح جهانی حدود 2165در سال . کاهش دهد

بر اساس هشدار فائو هنوز مشخص نیست که این بیماری آیا . میلیارد دالر است 8/6بوده که ارزش تجارت جهانی معادل  8/3

های  زنی تر از گمانه است که سطح توزیع آن گسترده اما احتمال داده شده. کند یا نه مد نیز سرایت میاز طریق محصوالت منج

 . آید فعلی باشد و تهدیدی بزرگ علیه پرورش این نوع ماهی در سطح بشمار می

 s/story/en/item/888884/icode/http://www.fao.org/new :خبر

 :خالصه خبر 
A highly contagious disease is spreading among farmed and wild tilapia, one of the world's most important fish 

for human consumption. The outbreak should be treated with concern and countries importing tilapias should 

take appropriate risk-management measures - intensifying diagnostics testing, enforcing health certificates, 

deploying quarantine measures and developing contingency plans - according to a Special Alert released today 

by FAO's Global Information and Early Warnings System. Tilapia Lake Virus (TiLV) has now been confirmed 

in five countries on three continents: Colombia, Ecuador, Egypt, Israel and Thailand. While the pathogen poses 

no public health concern, it can decimate infected populations. In 2015, world tilapia production, from both 

aquaculture and capture, amounted to 6.4 million tonnes, with an estimated value of USD 9.8 billion, and 

worldwide trade was valued at USD1.8 billion. The fish is a mainstay of global food security and nutrition, 

GIEWS said. 

 شیالت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 26/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/888884/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/3ce1da5b-1529-4e7c-8b88-7adfef8d138c/
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 زده های غذایی ملل متحد از سودان جنوبی قحطی بازدید رؤسای سازمان

در ( WFP)دیوید بیسلی، رئیس برنامه جهانی غذا و کل فائو داسیلو، مدیرگرازیانو 

های درگیر در  سابق در سودان جنوبی، از تمام گروه( unity)ایالت یونتی  بازدید خود از

جنگ خواستار توقف خشونت و همکاری با یکدیگر در حمایت از مردم برای پایان دادن 

میلیون  5/5ودان جنوبی حدود حال حاضر در سدر . به قحطی و گرسنگی شدید شدند

شدید مواجه هستند و با توجه به فصل  نفر یعنی تقریبا نیمی از جمعیت آن با گرسنگی

است که در ماه جوالی  برآورد شده. بدون محصول سال گذشته در مورد تامین غذای خود در آینده هیچ اطمینانی ندارند

 . یلیون نفر در آستانه قحطی قرار خواهند گرفتحدود یک م

. شوند به ایالت یونتی سابق می ی روبرو هستند مربوطگرسنگی و قحط میلیون نفری که در سودان جنوبی با 5/5نفر از  31،111

نین کاهش های بشردوستانه و همچ ها و موانع موجود در رساندن کمک سابقه کنونی منعکس کننده نتیجه خشونت وضعیت بی

 682ل ای معاد بر اساس برآوردهای انجام شده، فائو و برنامه جهانی غذا با کمبود بودجه. تولید محصوالت کشاورزی است

رؤسای این دو سازمان از جوامع . های بشردوستانه روبرو هستند میلیون دالر برای شش ماه آینده برای کمک به تالش

 . های بیشتر از سودان جنوبی شدند المللی خواستار حمایت بین

 /news/story/en/item/888811/icode/http://www.fao.org :خبر

 :خالصه خبر 
All parties to the conflict in South Sudan must cease violence and work together to ensure that food and other 

lifesaving support can reach people to end famine and severe hunger, the heads of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) and of the United Nations World Food Programme (WFP) said 

yesterday. FAO's José Graziano da Silva and WFP's David Beasley made their appeal during a visit to the 

former Unity State, one of the areas in South Sudan worst hit by the current hunger crisis. 

Around 5.5 million people in South Sudan, or almost half the population, face severe hunger, not knowing 

where their next meal is coming from ahead of the lean season, which peaks in July. Of these around one 

million people are on the brink of famine. 

Of those 5.5 million, more than 90,000 South Sudanese face starvation with famine declared in parts of former 

Unity State. This unprecedented situation reflects the impact of ongoing strife, obstacles to delivering 

humanitarian assistance and declining agricultural production. 

 قحطی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 74/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/888811/icode/
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 المللی توقف ماهیگیری غیرقانونی در اسلو  برگزاری اولین نشست معاهده بین

، یک PSMA (the Agreement on Port State Measures)المللی  معاهده بین

است برای جلوگیری، ممانعت و حذف ماهیگیری غیرقانونی، گزارش  المللی بین پیمان

نظم که بنا به نظر مدیرکل  با هدف توقف صیدهای بی( IUU)نشده و خارج از کنترل 

 . کند فائو، تمام ابزار الزم برای رسیدن به هدف فوق را فراهم می

فت، تعداد ردید گکه در اسلو، نروژ برگزار گ آقای داسیلوا در اولین نشست این پیمان

عضو  48نگرو در آینده نزدیک به  کشور اتحادیه اروپا نیز هست، با پیوستن ژاپن و مونته 28اعضا این پیمان که شامل تمامی 

 . خواهد رسید و اظهار امیدواری کرد که در آینده کشورهای بیشتری به آن ملحق شوند

وعه قوانین از جمله داشتن مجوز و اعالم شفاف تعداد و انواع این معاهده دسترسی به بنادر ماهیگیری بدون رعایت مجم

ها تالش دیپلماتیک برای مقابله با ماهیگیری غیرقانونی،  این معاهده نتیجه سال. کند های صید شده را محدود می گونه

 .شود دالر برآورد می میلیارد 29میلیون تن به ارزش مالی  21است که ساالنه بالغ بر ( IUU)گزارش نشده و خارج از کنترل 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/890013/icode :خبر

 :خالصه خبر 
The Agreement on Port State Measures (PSMA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) Fishing, an international treaty aimed at stopping rogue fishing practices, gives the world 

"all the instruments necessary to achieve our goal," FAO Director-General José Graziano da Silva said here. 

The PSMA will soon have 48 parties - counting all 28 members of the European Union as one - with Japan and 

Montenegro about to join after having deposited their instruments of adhesion. This gives the one-year-old 

treaty added heft, Graziano da Silva said Wednesday, adding that he was very confident more countries will join 

in the near future. He spoke at the first Meeting of the Parties, hosted by the Government of Norway to hammer 

out details regarding the implementation of the PSMA. 

The FAO-brokered treaty restricts port access to fishing vessels that fail to comply with a set of rules, including 

proof that they have proper operating licenses and transparent disclosure of the species and quantity of fish 

caught. The PSMA represents the capstone of years of diplomatic effort to combat the scourge of IIU fishing, 

which amounts to up to 26 million tonnes, worth some $23 billion a year, and represents a huge threat to all 

efforts to bolster sustainable fishing in the world's oceans. 

 شیالت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/16/7112: تاریخ خبر
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 های جدید با استفاده از ترکیبات معطر سازگار با محیط زیست کش آفت

ها و  گل  یک ترکیب طبیعی است که رایحه( methyl benzoate)متیل بنزوات 

گیاهانی . در محصوالتی مثل عطر، صابون و شامپو برای همه آشنا استهای آن  میوه

. کنند ل اطلسی برای جلب زنبورها متیل بنزوات تولید مین و گمثل گل میمو

اما همه حشرات این . کنند بسیاری از حشرات نیز بعنوان ماده جاذب آن را تولید می

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا کاربرد برای متیل . ترکیب را دوست ندارند

که آفتی  SWDیا  drosophilaار با محیط زیست آفاتی مثل مگس بعنوان یک کنترل کننده سازگ: اند بنزوات ارائه کرده

بسرعت در سراسر امریکا یفرنیا مشاهده شده و لبرای اولین بار در کا 2118این آفت در سال . مهاجم با منشا آسیایی است

های معدودی برای  در حال حاضر روش. است ها بخصوص به انواع توت وارد کرده خسارات قابل توجهی به میوه و منتشر شده

مدت در  کش زیستی جدید بویژه اگر از ماده شیمیایی ارزان با ماندگاری کوتاه تولید یک آفت. کنترل این آفت وجود دارد

های فاسد  اند که ترکیبات فرار در آب سیب، سیب و سایر میوه محققان این مرکز دریافته. طبیعت یک امکان ویژه خواهد بود

 No.19در میان ترکیبات متعددی که از مواد فوق استخراج شده، ترکیبی بنام . شوند می SWDله ها از جم سبب جذب مگس

 . اند این ترکیب را به متیل بنزوات تبدیل کنند شود و محققان توانسته می SWDسبب دفع و از بین بردن مگس 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jun/pesticide :خبر

 :خالصه خبر 
You probably know methyl benzoate when you smell it. The natural compound’s wintergreen-spicy, floral-

fruity aromas make it a popular ingredient in perfumes, soaps, and shampoos. Snapdragons and petunias emit 

methyl benzoate to attract bees for pollination. Many insects also produce it as an attractant. But not all insects 

like this compound. Chemist Aijun Zhang, with the Agricultural Research Service Invasive Insect Biocontrol 

and Behavior Laboratory in Beltsville, Maryland, has found a new use for methyl benzoate, namely as an 

environmentally friendly control for agricultural pests like the spotted wing drosophila fly (SWD), an invasive 

species from Asia. First found in California in 2008, SWD has quickly spread across the United States and can 

cause significant damage to fruit crops, especially berries. There are currently few choices for controlling SWD. 

The possibility of a new bio-based pesticide—especially one based on an inexpensive chemical whose residue 

lasts a relatively short time in the environment—is exciting. 

 کش آفت: موضوع
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 برای تولید الیاف پنبه ضدباکتری استفاده از ذرات نانو نقره

. شود صدها سال است که از نقره بعنوان یک ماده ضدمیکرب استفاده می

مواد امروزه نقره بصورت ذرات نانو در محصوالتی مثل ظروف پالستیکی 

یکی از مشکالت مربوط . شود غذایی، مواد بهداشتی، و البسه بکار برده می

یت ضدمیکربی در منسوجات حفظ آنها پس به استفاده از ذرات نانو با خاص

 . است از شستشو

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در نیواورلئان روشی برای حفظ 

تعداد بسیار کمی . تواند مانع جدا شدن ذرات از الیاف پس از شستشو گردد اند که می ذرات نانو نقره در میان الیاف پنبه یافته

بطور . کند این خاصیت استفاده از آنها را کارآمد و مقرون بصرفه می. ها کافی است ین بردن باکتریاز نانوذرات نقره برای از ب

در فناوری جدید ارائه شده، بکارگیری این ذرات در میان الیاف پنبه کاربرد . نانومتر است 611تا  6معمول قطر ذرات نانو نقره 

نوع باکتری از جمله  111به کشتن بیش از  قادرکه های نقره  یون. تاس تر کرده ضدمیکربی آنها را مؤثرتر و مقرون بصرفه

E.coli های  جزئیات بیشتر درباره این فناوری در مجله. شوند هستند، توسط این ذرات به آهستگی آزاد میScientific 

Reports-Nature   وAgResearch Magazine است منتشر شده . 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jun/fibers :خبر

 :خالصه خبر 
Silver has been used as an antimicrobial agent for more than 100 years. Today, silver in the form of 

nanoparticles is incorporated in such products as plastic food containers, medical materials, and clothing. In 

textiles, however, preventing the nanoparticles’ antimicrobial properties from washing away has always been a 

problem. But not anymore. Scientists at the Agricultural Research Service’s (ARS) Southern Regional Research 

Center (SRRC) in New Orleans, Louisiana, have developed a method to trap silver nanoparticles inside cotton 

fibers, where they remain wash after wash. The amount of silver nanoparticles required to kill bacteria is 

extremely small, which makes them efficient and cost effective to use.  Typically, silver nanoparticles—

particles that are 1 to 100 nanometers in diameter—are grown in a bulk chemical solution. In the new 

technology, the silver nanoparticles are produced within the cotton fibers, making their application more 

effective and affordable. Silver nanoparticles slowly release silver ions that can kill more than 600 kinds of 

bacteria, including E. coli, says Nam, who works in the SRRC Cotton Chemistry and Utilization Research Unit.  

 پنبه: موضوع
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 بر سالمتی انسان( ها میکروگرین)ها  اثرات مفید جوانه

ها، گیاهان تازه روئیده بذرهای برخی از گیاهان داروئی،  ها یا میکروگرین جوانه

هفته پس از جوانه زدن برداشت  جات و غالت هستند که در عرض دوسبزی

م، بافت، رنگ و ظاهر ها بخاطر طع جوانه. شوند شده و بصورت تازه مصرف می

نها در انواع سوپ، ساالد، ساندویچ و غذاهای اصلی استفاده شده و ظریف آ

طر کلم قرمز بخا. میزان عناصر مغذی آنها بیشتر از گیاه کامل آنها است

های قلبی و  های مزمن مانند بیماری خاصیت کمک به محافظت در برابر بیماری

حال اگرچه  با این Agricultural and Food Chemistry منتشر شده در مجله بنا به مقاله. عروقی مورد توجه ویژه است

ارزیابی اثرات آن در کاهش عوامل  ای برای هایی درباره خواص مفید جوانه کلم قرمز وجود دارد اما تا کنون مطالعه گزارش

 .است خطر بروز بیماری قلبی عروقی انجام نشده

موش آزمایشگاهی   11به منظور انجام ارزیابی فوق محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا اثرات مصرف این جوانه را بر روی 

های غذایی حاوی جوانه  است که رژیم دادهنتایج بدست آمده نشان . اند تحت شش نوع رژیم غذایی مورد بررسی قرار داده

 . اند بد مؤثر بوده  گلیسیرید، کاهش وزن، کاهش چربی کلم قرمز در کاهش سطح کلسترول و تری

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/jun/microgreen :خبر

 :صه خبر خال
“Microgreens” are tender young plants grown from the seed of certain herb, vegetable, and grain crops that can 

be clipped at the stem and eaten fresh within 2 weeks of germinating. 

Some chefs have touted the taste, texture, color, and delicate appearance of microgreens, adding them to soups, 

salads, sandwiches, and main dishes. Microgreens can also contain more nutrients than full-grown plants. Red 

cabbage microgreens, in particular, have garnered attention for their potential to help protect against chronic 

diseases like cardiovascular disease, a leading cause of death in the United States. 

“Although microgreens, such as those from red cabbage, have been reported to possess more nutrients [than 

mature plants] and are perceived to be ‘healthier,’ no known study has been conducted to evaluate whether 

consumption reduces cardiovascular disease risk factors,” according to Agricultural Research Service (ARS) 

chemist Thomas Wang and his co-authors in the December 2016 issue of the Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 

 تغذیه: موضوع
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 اثرات مثبت حفاظت از ذخایر دریایی در مقابله با تغییرات اقلیمی

فاظت از حدهد که  نتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه یورک، کانادا، نشان می

توانند به  این ذخایر می. کند ذخایر دریایی به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی کمک می

ها، باال آمدن سطح  اکوسیستم دریایی و مردم در ایجاد سازگاری با اسیدی شدن اقیانوس

وری و در دسترس  ها و کاهش بهره ها، تغییر در توزیع گونه آب دریاها، افزایش شدت طوفان

ای منتشره شده بویژه در  سازی کربن گازهای گلخانه ذخایر دریایی همچنین در جذب و ذخیره. ن نیز کمک کنندبودن اکسیژ

 . های ساحلی مؤثر هستند که به کاهش روند تغییرات اقلیمی منجر خواهد شد تاالب

نتایج است که در آن  منتشر شده Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئات این تحقیق در مجله 

در حال حاضر فقط . اند بدست آمده از مطالعات مهم انجام شده بر روی ذخایر دریایی در سطح جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته

برداری تحتت  کامل از نظر بهره در صد از آنها بطور 1/6که فقط  هستند  ها جزء مناطق حفاظت شده از اقیانوسدرصد  5/9

و نمایندگان اتحادیه  درصد برسد 61به  2121کنند این میزان تا سال  المللی تالش می های بین گروه. حفاظت قرار دارند

درصد  91به حداقل  2191توافق کردند که تا سال  2161المللی حفاظت از طبیعت در کنگره جهانی حفاظت از طبیعت  بین

 . برسد

 change/-climate-fight-reserves-https://www.earth.com/news/marine :خبر

 :خالصه خبر 
Creating highly protected marine reserves can help mitigate against the impacts of climate change, a new study 

found. Reserves can help marine ecosystems and people adapt to ocean acidification, sea-level rise, increased 

intensity of storms, shifts in species distribution, and decreased productivity and oxygen availability, according 

to the University of York study. 

Reserves also can promote uptake and long-term storage of carbon from greenhouse gas emissions, especially in 

coastal wetlands, which helps reduce the rate of climate change, the researchers said. The study, published in 

the Proceedings of the National Academy of Sciences, evaluated existing peer-reviewed studies on the impact of 

marine reserves around the world. Currently, only 3.5 per cent of the ocean has been set aside for protection, 

with just 1.6 per cent fully protected from exploitation. International groups are working to raise the total to 10 

per cent by 2020, while delegates to the International Union for the Conservation of Nature’s 2016 World 

Conservation Congress agreed that at least 30 per cent should be protected by 2030. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 www.earth.com :منبع
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 درباره غذا و محیط زیست  نوجوانانکودکان و معرفی یک مجله علمی برای 

 Science Jornal for)مجله علمی برای کودکان و نوجوانان درباره غذا و محیط زیست 

Kids )محیطی انجام  ای اختصاصی درباره به اشتراک گذاری آخرین تحقیقات زیست نشریه

 . ها است ن و معلمآموزا شده برای دانش

ای است در مورد اثرات  است، خالصه ای که لینک متن کامل آن در زیر آمده مقاله

شبکه تحقیقاتی درباره غذا  های غذایی و توسط اعضاء محیطی مرتبط با انتخاب رژیم زیست

هایی  ت که چه رژیمشده اس در این مقاله توضیح داده. است نوشته شده The Food Climate Research Network اقلیم

 :تحت عنوانای است  منبع اصلی این مقاله. محیطی سازگارترین هستند از نظر زیست  ترین و سالم

  The impacts of dietary change on greenhouse gas emissions, land use, water use, and health: a 

systematic review     

است که عمدتا برای  Food Source تحت عنوان ی درباره مواد غذایی و پایداری یادگیر/اگر عالقمند در زمینه تدریس

های مدنی و روزنگاران طراحی شده برای ذینفعان در صنایع غذایی و  دانشجویان، معلمان و استادان، پژوهشگران، سازمان

 .  گزاران نیز قابل استفاده است سیاست

 environment-affect-choices-food-our-do-how-kids-journal-library/science-http://www.fcrn.org.uk/research :خبر

 :خالصه خبر 
This particular brief is about the environmental impacts associated with our dietary choices and is written by a 

few FCRN members: Lukasz Aleksandrowicz, Edward Joy, Pete Smith and colleagues Rosemary Green, and 

Andy Haines. The brief helps explain which diets that are most healthy and environmentally sustainable and is 

based on the review study: The impacts of dietary change on greenhouse gas emissions, land use, water use, 

and health: a systematic review (summarised by the FCRN here). 

If you are looking for teaching/learning material on the topic of food and sustainability, we would also 

recommend that you take a look at our open online learning resource, Foodsource(link is external). While 

mainly aimed at university students, teachers and lecturers, researchers, civil society organisations and 

journalists, it is also suitable for use by industry representatives and policymakers.  

http://www.sciencejournalforkids.org/uploads/5/4/2/8/54289603/food-article.pdf 

 محیط زیست: موضوع

 www.fcrn.org.uk :منبع

 15/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.foodsource.org.uk/
http://www.fcrn.org.uk/research-library/science-journal-kids-how-do-our-food-choices-affect-environment
http://www.fcrn.org.uk/network/profiles/laleksandrowicz
http://www.fcrn.org.uk/network/profiles/edward-joy
http://www.fcrn.org.uk/network/profiles/petesmithabdnacuk
http://www.fcrn.org.uk/research-library/systematic-review-impacts-dietary-change-greenhouse-gas-emissions-land-use-water
http://www.foodsource.org.uk/
http://www.sciencejournalforkids.org/uploads/5/4/2/8/54289603/food-article.pdf


 آب و المللی کشاورزی یندادهای مهم بیو رو اخبار

 6931نیمه اول خرداد 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

13 

 

 های غیرخوراکی سرشار از عناصر مغذی برنج  بخش

است،   منتشر شده Riceبر اساس نتایج یک تحقیق جدید که در مجله 

سبوس یا پوسته بیرونی دانه برنج ارزش غذایی بسیار باالیی دارد و منبعی 

ویتامین هایی مثل  ربی، مواد معدنی و ریزمغذیغنی برای انواع پروتئین، چ

B آید بشمار می. 

اند که سبوس برنج که در طی  محققان دانشگاه ایالتی کلرادو  دریافته

فرایند شالیکوبی از دانه برنج جدا شده و بعنوان خوراک دام مصرف 

 . شدبا تواند داشته ای بسیار زیادی برای انسان می شود، اثرات سالمتی و تغذیه می

های  مهم روزانه یک شخص به ویتامیننیازهای ( گرم 28معادل ) مصرف سبوس برنجبنا بر اظهار یکی از محققان، یک وعده 

بطور سنتی سبوس برنج بعنوان یک منبع فیبر ارزان قیمت در نظر . کند را تامین می B6مهم مثل تیامین، نیاسین و ویتامین 

 . شود  استفاده می و خوراک دام های پخت و پز روغنردنیاز در تهیه برخی محصوالت مثل گرفته شده و فقط در تامین لیپید مو

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170601213241.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Rice bran, the outer covering of the rice grain, has high nutritional value and is a rich source of 

proteins, fats, minerals and micronutrients such as B vitamins, according to a study published in the 

open access journal Rice. Researchers at Colorado State University suggest that rice bran, which is 

removed from whole grain rice during processing and used as animal feed, could have benefits for 

human health and nutrition. 

Professor Elizabeth Ryan, the corresponding author said: "A single serving of rice bran -- 28 grams 

according to USDA -- delivers more than half of a person's daily requirements of important vitamins 

such as thiamine, niacin and vitamin B6. Traditionally, rice bran is thought to be a cheap fiber source 

and only considered useful as a source of lipids, for example as cooking oil. It has not been used much 

in human health and nutrition because it is considered an animal feed but its high nutritional value 

warrants greater public health attention." 

 برنج: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170601213241.htm
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 های جدید ها و نیاز به شیوه حفاظت از جنگلاهمیت 

اما از . است زدائی به قیمت توسعه جوامع انسانی تمام شده از جنبه تاریخی جنگل

دوره گذار جدیدی آغاز شد بطوریکه در مجموع در سطح جهانی  2165سال 

سرعت و کیفیت این دوره . است صورت گرفته( reforestation)احیای جنگل 

های  باقیمانده که دارای ارزش حفاظتی بسیار باالیی  در جنگل. گذار ساده نیست

انداز مرتبط با این موضوع  هایی نیز برای توسعه در چشم اما فرصت. افزایشی استزدائی  نیز هستند همچنان روند جنگل

در مناطق گرمسیری در حال توسعه واقع هستند که دارای نرخ رشد جمعیت باالیی نیز  ها عمدتا این جنگل. وجود دارد

شوند که نهایتا منجر به تغییرات در   ایی درگیر اقتصاد پولی می باشند و مردم وابسته به جنگل در این مناطق بطور فزاینده می

 . شود ها می وضعیت جنگل

زیستی و خدمات اکوسیستمی موردنیاز و  ها قادر به ارائه تنوع شود که جنگل توان نحوه این گذار طوری تنظیم اما آیا می

اول مقابله با : ها در پاسخ به این سوال دارند مطلوب جوامع انسانی باشد؟ متخصصان حفاظت دو روش برای حفاظت از جنگل

جنگل توسط افراد محلی و روش دوم مدیریت ( حفاظت کالسیک مبتنی بر تهدید)تغییرات و از بین بردن تهدیدها 

 .(داری مبتنی بر جوامع محلی جنگل)

 segregation.html-ideas-current-forests-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Deforestation has historically been the price of development, but the world is now going 

through a forest transition; since 2015, there has been net global reforestation. 

The pace and quality of this transition is mixed. In the world's remaining high conservation-

value forests, deforestation rates are high and poverty persists but development opportunities 

are within sight. These forests are mainly located in the tropical developing world and have 

growing human populations. Because as forest-dependent people are increasingly involved 

in cash economies , they use their forests to participate in markets. This will inevitably lead to 

changes in forests. 

But can these transitions be nurtured so that future forest landscapes deliver 

the biodiversity and ecosystem benefits that societies need or desire? 

 جنگل: موضوع

 phys.org :منبع

 17/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-06-forests-current-ideas-segregation.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X05000926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112715003394
https://phys.org/tags/development/
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1505/146554815814668981
http://anthropology.utoronto.ca/people/faculty/tania-li/lands-end-tania-murray-li-anthropology-indonesia-book-capitalist-relations-indigenous-frontier-sulawesi-duke-university-press/
https://phys.org/tags/biodiversity/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/toconservefo.jpg
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 های غنی از مواد آلی با ظرفیت نگهداری آب باال، رمز موفقیت کشاورزان خاک

قابل اعتماد با توجه به تغییر الگوهای بارش در نتیجه تغییرات اقلیمی و غیر

بودن این الگوها، موفقیت کشاورزان در طوالنی مدت در گرو چگونگی 

  . مراقبت آنها از خاک است

ها بسیار متنوع است، بطوریکه از یک مزرعه به  های مراقبت از خاک شیوه

خاک رسی با قابلیت . مزرعه دیگر ممکن است با هم فرق داشته باشند

ها به حالت اشباع رسیده و  اما در اثر بارش زیاد، رس. تواند یک مزیت بزرگ باشد می های شنی برابر خاک 4نگهداری آب 

 .شوند آالت کشاورزی فشرده می های رسی در اثر عبور ماشین از طرف دیگر خاک. شوند سبب غرقاب شدن محصوالت می

کشاورزان باید بیشترین توجه را به شود، اما در هر ترکیبی  اگرچه خاکی با ترکیب مناسب از ذرات مختلف ترجیح داده می

حتی در گیاهان .این نکته داشته باشند که آنها بویژه برای گیاهان یکساله نیاز به افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک دارند

 wilting)دائمی نیز زمانی که نیمی از ظرفیت آب در دسترس مورد استفاده قرار گرفت امکان رسیدن به نقطه پژمردگی 

point )ترین میزان ماده آلی  مناسب. یکی دیگر از فاکتورهای مهم نگهداری آب در خاک میزان مواد آلی آن است. رود اال میب

 . آبی بیشتری دارند های غنی از مواد آلی تاب تحمل بی گیاهان در خاک. درصد یا بیشتر است 9

 who-thats-soils-holding-water-rich-organic-with-farmers-free-wilt-is-https://www.theguardian.com/news/2017/jun/06/who :خبر

 :خالصه خبر 
Long-term success for farmers depends on how they treat their soil, especially as climate change is making 

rainfall patterns more unreliable. The make-up of soils varies enormously, sometimes from one field to another. 

Clay, which holds four times as much water as coarse light sand, can be a big advantage, but with too much rain 

can become waterlogged, leading to drowned crops. Clay soils also compress under heavy farm machinery. 

A good mixture of soil particles is preferable but whatever the composition farmers have to care for their 

greatest single asset; they need to boost the capacity of soil to hold water, especially for annual crops, 

particularly in the dry east of England. Even established plants reach “wilting point” when half the available 

water in the soil is used up. 

An important factor for water retention is the soil’s organic matter. Over-cultivated, chemically fed, 

impoverished soils on some English farms now just have 0.5% of organic matter. The ideal is 3% or more. 

Crops with more organic matter in the soil thrive far longer without irrigation.  

 خاک: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/news/2017/jun/06/who-is-wilt-free-farmers-with-organic-rich-water-holding-soils-thats-who
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 های هرز تدخینی برای مبارزه با علف های ز سماستفاده ا

محققان دانشگاه فلوریدا روشی جدید با استفاده از ترکیبی از سموم تدخینی برای 

محققان مؤسسه غذا . اند شوند، ارائه کرده زی که مانع رشد گیاه میهای هر مبارزه با علف

توانند با کاربرد سموم  اند که کشاورزان می و علوم کشاورزی دانشگاه فلوریدا نشان داده

های دیگر که تمام سطح مزرعه را  های خاص بجای استفاده از شیوه تدخینی در مکان

برای مثال در این روش تزریق سموم . کنند های هرز را کنترل دهد، علف پوشش می

 ییک. توان جلوگیری کرد های هرز از رشد و افزایش آنها می زنی بذور علف تدخینی  در نقاط خاص مزرعه با ممانعت از جوانه

 . است از مزرعه های خاص دیگر از مزایای این روش استفاده از آن بطور همزمان برای کنترل و مدیریت آفات در مکان

خیز مزرعه یک شیوه رایج برای از بین بردن آفات و  ده از سموم تدخینی بصورت تزریقی بداخل خاک در نقاط آفتاستفا

یا « ای مدیریت ناحیه»در چند سال گذشته محققان این مؤسسه بر روی توسعه مفهوم . ها در بستر خاک است پاتوژن

مفهوم جدیدی است که بنا  ،این شیوه مدیریت. اند کرده هدر مزرعه مطالع ( management zones)های تحت مدیریت  ناحیه

 Crop Protectionجزئیات تحقیق در مجله . تواند کاربرد داشته باشد های هرز نیز می به نظر این محققان در کنترل علف

 . است منتشر شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605092404.htm :خبر

 :خالصه خبر 
By using a combination of fumigants, University of Florida scientists believe they can surgically strike out some 

weeds that otherwise get in the way of vegetable growth. 

Researchers with the UF Institute of Food and Agricultural Sciences have shown that farmers can place 

fumigants in specific zones, rather than using a single treatment for every situation. For example, fumigants 

applied to a specific area where weed seeds germinate can reduce the number of weeds that grow. Researchers 

say this will help growers as they try to manage pests in areas where they cause the most trouble. 

As a rule, growers manage pests by injecting fumigants into soil at the bottom of a raised bed to kill pests and 

pathogens in the bed of the soil. For the past several years, UF/IFAS researchers have worked to develop 

management zones. "The concept of management zones is novel for Florida but also for other regions across the 

United States," said Nathan Boyd, a UF/IFAS associate professor of weed science. "For weed control, we are 

suggesting that you apply it close to the surface where the weeds grow." 

 های هرز علف: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/16/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605092404.htm
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 های آن  گیاه کاملینا و ویژگی 

در دانشگاه ایالتی کانزاس تحقیق جدیدی بر روی چگونگی رشد سه رقم 

امریکا ( great plains)های بزرگ  گیاه کاملینا در دو منطقه مختلف ار دشت

هدف از این تحقیق یافتن بهترین منطقه یا شرایط محیطی . است انجام شده

 . یک از ارقام مورد آزمایش استبرای هر 

های مطرح برای آنها یافتن یک گیاه  بنا به نظر یکی از محققان، یکی از چالش

ارقام باید متناسب با نوع  عالوه بر این،. شدهای بزرگ با های روغنی است که سازگار با شرایط نیمه دشت دانه جایگزین

مدت، متحمل در برابر  فصل رشد کوتاه: ارای مزایای متعددی است از جملهگیاه کاملینا د. های موجود در منطقه باشند تناوب

روغن استخراج شده از این گیاه کاربردهای . سرما و سازگار با تجهیزات مورد استفاده در مزارع غالت و حبوبات این منطقه

نین منبع خوبی برای اسید چرب های زیستی تجدیدپذیر استفاده کرد و همچ وختتوان از آن برای تولید س زیادی دارد، می

linolenic عالوه بر مصرف خوراکی در . شود است که از اسیدهای چرب سالم و مفید برای سالمتی انسان و دام محسوب می

جزئیات . شود نیز استفاده می ها کننده ، آدامس، رزین و براق(covering)تولید سایر محصوالت از قبیل چسب، مواد محافظ 

 . است منتشر شده Agronomy Journalاین تحقیق در مجله  بیشتر درباره

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170524131115.htm :خبر

 :خالصه خبر 
A new study, led by Augustine Obour at Kansas State University, looks at how three varieties of camelina 

perform when grown in two different regions within the Great Plains. 

The end goal is to find the camelina variety that performs best in each location or environment. 

"It's actually a challenge to identify alternative crops that are well adapted to semi-arid areas of the Great 

Plains," says Obour. "Plus, these crops have to fit into existing crop rotations." 

That's where camelina excels. It's a short-season, cold-tolerant crop that grows well on marginal lands. It is also 

compatible with existing farm equipment used for grain crops. 

Oil extracted from camelina seeds has several uses. It can be used for biodiesel and renewable jet fuel 

production. It is also a good source of linolenic acid, a precursor for other healthy fatty acids essential for 

human and animal health. Together with camelina meal, the oil can also be used to manufacture adhesives, 

coatings, gums, resins, and varnishes. 

 های روغنی دانه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 74/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170524131115.htm
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 های مواد غذایی گیری عناصر مغذی موجود در ضایعات و هدررفت اندازه

گیری عناصر مغذی موجود در ضایعات غذایی  جدید با اندازهدر یک مطالعه 

مهمی که در اند که مقادیر بسیار باالیی از عناصر مغذی  روزانه در امریکا دریافته

حال حاضر در امریکا مردم دچار کمبود مصرف آنها هستند، در این ضایعات 

 . دنوجود دار

ای ضایعات  این مطالعه جزء اولین مطالعات از نوع خود بر روی ارزش تغذیه

پروتئین، دهند که تا چه مقدار  نتایج بدست آمده نشان می. کنندگان است فروشان و مصرف غذایی در امریکا در سطح خرده

های وزارت کشاورزی امریکا، ارزش غذایی  محققان با استفاده از داده. شوند فیبر و سایر عناصر مغذی ساالنه دور ریخته می

را  2162کننده  در سال  فروشی و مصرف نوع محصول در سطح خرده 269ضایعات مربوط به ( نوع عنصر غذایی 27شامل )

آیند اما ارزش غذایی این  درصد از مواد غذایی بصورت ضایعات درمی 41بلی، در امریکا طبق تحقیق ق. اند گیری کرده اندازه

: بدین شرح است 2162ارزش غذایی ضایعات تولید شده توسط هر نفر در روز در سال . بود گیری نشده ضایعات تا کنون اندازه

گرم  میلی 881گرم کلسیم،  میلی D ،281یتامین و کروگرممی 7/6گرم فیبر غذایی،  3/5گرم پروتئین،  99کالری،  6267

 .پتاسیم

 us-wasted-food-result-lost-nutrients-highlights-study-nutrients-wasted-food-stedlibrary/wa-http://www.fcrn.org.uk/research :خبر

 :خالصه خبر 
This paper shows that a huge amount of nutrients is wasted each day in the US food supply, and that 

much of this waste includes important nutrients that are currently under-consumed in the US. It is one 

of the first studies to calculate the nutritional value of food wasted in the US at the retail and consumer 

levels, shining a light on just how much protein, fibre and other important nutrients end up in the 

landfill in a single year. 

The researchers calculated the nutritional value (looking at 27 nutrients in all) of the retail- and 

consumer-level food waste of 213 commodities in 2012, using data from the USDA’s Loss-Adjusted 

Food Availability data series and the National Nutrient Database for Standard Reference.  

 ضایعات غذایی: موضوع

 www.fcrn.org.uk :منبع

 74/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fcrn.org.uk/research-library/wasted-food-wasted-nutrients-study-highlights-nutrients-lost-result-food-wasted-us
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 ژاپن، کشوری با ظرفیت تولید چغندرقند تراریخته 

Japan, A Potential Biotech Sugar Beet Country 

 ها درباره فناوری ویرایش ژنوم و کاربرد آن در اصالح محصوالت زراعی  آخرین پیشرفت 

Current Advances In Genome Editing Technology and Its Application in Crop Improvement 

 سازی کانوال را دریافت کرد دفتر تنظیم مقررات ژنی استرالیا مجوز تجاری 

Australia's OGTR Receives License Application for Commercial Release of GM DHA Canola 

 امریکا  .2

 ها در ریشه سویا کشف ژن مرتبط با توسعه گره  

Research Team Discovers Gene that Impacts Soybean Nodule Development 

  برنج مهندسی ژنتیک شده با سیستم ایمنی قابل تنظیم همزمان در برابر چند بیماری 

Engineered Rice With Adjustable Immune System Shows Resistance to Multiple Diseases at Once 

 اروپا .9

 درصد  29در اثر تغییرات اقلیمی  2151های دهه  بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، تولید محصوالت در سال

 کاهش خواهند داشت

Study Shows Climate Change to Cause 23% Decline in Crop Production by 2050s 

  زنی در بذر گیاهان شدند کنترل کننده جوانه« مغز»دانشمندان موفق به کشف 

Scientists Discover Plant 'Brain' Controlling Seed Development 

 تحقیقات .4

  محیطی بیوتکنولوژی  سال اثرات اقتصادی و زیست 21انتشار گزارش درباره 

Report Shows 20 Years of Economic and Environmental Benefits from Biotech/GM Crops 

  

 بازگشت به فهرست
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