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

تا ( 31تیر) 2178 جوالیاز ماه  (delivered at the US Gulf portoft red winter, export price S) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 7931دی یعنی   2173ژانویه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)   7931 یعنی دی  2173تا ژانویه ( 31تیر) 2178

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 218.26 Jul 2018 

8.42 % 236.63 Aug 2018 

-10.25 % 212.38 Sep 2018 

0.52 % 213.48 Oct 2018 

-4.65 % 203.56 Nov 2018 

3.79 % 211.28 Dec 2018 

-0.70 % 209.81 Jan  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 398.00 Jul 2018 

1.76 % 405.00 Aug 2018 

0.00 % 405.00 Sep 2018 

0.99 % 409.00 Oct 2018 

-1.96 % 401.00 Nov 2018 

0.75 % 404.00 Dec 2018 

1.49 % 410.00 Jan  2019 
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تا ( 31تیر) 2178جوالی از ماه ژوئن  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  7931یعنی دی   2173ژانویه 

 

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

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 7931 یعنی دی  2173تا ژانویه ( 31تیر)

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شكر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 156.46 Jul 2018 

3.78 % 162.37 Aug 2018 

-4.66 % 154.80 Sep 2018 

3.53 % 160.26 Oct 2018 

0.27 % 160.69 Nov 2018 

4.20 % 167.44 Dec 2018 

-0.42 % 166.74 Jan  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .26 Jul 2018 

-7.69 % .24 Aug 2018 

4.17 % .25 Sep 2018 

16 % .25 Oct 2018 

-3.45 % .28 Nov 2018 

0.00 % .28 Dec 2018 

0.00 % .28 Jan 2019 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 شیوع ملخ در شمال شرقی افریقا و عربستان سعودیهشدار فائو درباره 

سبب ظهور  اخیر ها و گردبادهای سنگین بر اساس هشدار فائو، باران

که به سرعت در سودان و اریتره شیوع یافته و از دو  های بیابانی شدند ملخ

 . هستندسمت  دریای سرخ در حال گسترش به سوی عربستان و مصر 

دیده خواستار اقدامات مراقبتی و کنترلی برای  فائو از تمام کشورهای آسیب

جلوگیری از آلودگی مخرب و محافظت از محصوالت در برابر یکی از 

 . خطرناکترین آفات مهاجر در جهان شد

ون و تولید دو نسل از های ساحلی دریای سرخ در اریتره و سودان، از ماه اکتبر تا کن های خوب در امتداد دشت دنبال بارش به

در اواسط ژانویه، حداقل یک توده . گردید آنها های مهاجم گیری توده این آفت منجر به افزایش قابل توجه جمعیت و شکل

های مهاجر دیگر  و یک هفته پس از آن نیز توده رسیدمهاجم از دریای سرخ عبور کرده و به ساحل شمالی عربستان سعودی 

 . شمال به سمت جنوب شرقی مصر رسیدماه نیز از  پایاندر . شکل گرفتند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1180586/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Heavy rains and cyclones have triggered a recent surge in Desert Locust populations, causing an 

outbreak to develop in Sudan and Eritrea that is rapidly spreading along both sides of the Red Sea to 

Saudi Arabia and Egypt, FAO warned today. 

The UN agency called on all the affected countries to step up vigilance and control measures to contain 

the destructive infestations and protect crops from the world's most dangerous migratory pest.   

Good rains along the Red Sea coastal plains in Eritrea and Sudan have allowed two generations of 

breeding since October, leading to a substantial increase in locust populations and the formation of 

highly mobile swarms. At least one swarm crossed the Red Sea to the northern coast of Saudi Arabia 

in mid-January, followed by additional migrations about one week later. Groups of mature winged 

adults and a few swarms also moved north along the coast to southeast Egypt at the end of the month. 

 ملخ: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180586/icode/
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 تاکید فائو بر حق دسترسی به غذای سالم 

بر  UCLAگرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در سخنرانی خود در دانشگاه 

وی گفت حق غذا نیاز . نیاز به رویکرد جدید در زمینه حق غذا تاکید کرد

 . به رویکرد جدیدی دارد و آن هم حق دسترسی به غذای سالم است

او همچنین اضافه کرد که سیستم غذایی فعلی باید در جهت تامین غذای 

بر اساس آخرین آمار موجود، سرعت افزایش . برای مردم تغییر یابد مغذی

حق . چاقی و اضافه وزن بیشتر از گرسنگی است و این یک اپیدمی است

 . دسترسی به غذای سالم از نکات کلیدی برای رسیدن به گرسنگی صفر و حق مردم در داشتن غذا است

ایید همه کشورهای جهان رسید، حق غذا در نظر گرفته شده و همچنین سال قبل به ت 11در اعالمیه حقوق بشر که بیش از  

تغذیه در جهان حاکی از  ولی با این وجود آمار سوء. است المللی و قوانین اساسی ملی تضمین شده در بسیاری از ابزارهای بین

  . آن است که بسیاری از مردم به غذای سالم دسترسی ندارند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1180729/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The right to food requires a new approach that encompasses a right to healthy diets, the UN Food and 

Agriculture Organization Director-General José Graziano da Silva has stressed during a lecture at 

UCLA Law School. 

"We need to reposition our food systems from feeding people to nourishing people," Graziano da Silva 

said during Friday's lecture. "According to our latest numbers, obesity and overweight are growing 

faster than hunger. It is an epidemic. The right to healthy food should be a key dimension for zero 

hunger and for the right to food itself," he said. 

The Right to Food is included in the Universal Declaration of Human Rights, which was endorsed by 

all countries more than 70 years ago. It is also guaranteed in numerous international instruments and 

national constitutions. However, global malnutrition numbers show that many people do not have 

regular access to a healthy diet. 

 تغذیه: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180729/icode/
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 تکنولوژیکی برای مبارزه با گرسنگی شدپاپ خواستار نوآوری 

( IFAD)کشاورزی  المللی توسعه چهل و دومین جلسه هیئت مدیره صندوق بین

پاپ فرانسیس در پیام خود برای . فوریه در مقر فائو در رم برگزار شد 74در روز 

مراسم افتتاحیه این نشست خواستار پیشرفت در زمینه نوآوری و کارآفرینی 

تغذیه شد و بر نیاز به  کن کردن سوء برای ایجاد تحول در جوامع روستایی و ریشه

 . ان جهان تاکید کردبرای کمک به فقرا و گرسنگ« علم با وجدان»

های محلی و دانش سنتی  های نوین نباید علیه فرهنگ فناوری. وی همچنین گفت، فناوری باید در خدمت مردم فقیر باشد

 .سو با آنها باشند باشند بلکه تکمیل کننده و هم

امروز بیش از هر  پاپ فرانسیس همچنین خواستار همکاری و مشارکت بیشتر جهانی در مبارزه علیه گرسنگی شد و گفت

های امروزی بسیار پیچیده و بغرنج  چالش. شود زمان دیگری نیاز به اتحاد نیروها و دستیابی به توافق همه جانبه احساس می

  . توان با آنها مقابله کرد های اضطراری و غیر دائم نمی هستند و با قطعنامه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1180536/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Pope Francis today called for advances in innovation and entrepreneurship to transform rural 

communities and eradicate malnutrition, stating that "science with conscience" was needed to help the 

world's poor and hungry.  

He made the call at the inaugural ceremony of the 42nd IFAD Governing Council which is being held 

at the UN Food and Agriculture Organization (FAO) headquarters today and tomorrow.   

The world must "place technology truly at the service of the poor," he said. "New technologies must 

not go against local cultures and traditional knowledge, but should be complementary and act in 

synergy with them". The pontiff also encouraged greater global collaboration in the fight against 

hunger.  "Today more than ever we have to join forces, achieve consensus, to strengthen our bonds. 

The current challenges are so intricate and complex that we cannot continue confronting them 

occasionally, with emergency resolutions," he said.  

 

 مبارزه با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180536/icode/
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 گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تداوم افزایش گرسنگی در افریقا

مروری بر امنیت غذایی و تغذیه »گزارش جدید سازمان ملل متحد تحت عنوان 

بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، پس از چند . منتشر گردید« در افریقا

است که تهدیدی  گرسنگی در افریقا روند افزایشی پیدا کرده ،سال روند کاهشی

کن کردن گرسنگی و رسیدن به اهداف  های در حال انجام برای ریشه برای تالش

در  . است 2191ه پایدار و دستورکار اهداف توسع 2125تصویب شده در ماالبو 

میلیون نفر در جنوب صحرای افریقا از کمبود تغذیه شدید و از  291حال حاضر 

 .برند دست دادن دستاوردهای بدست آمده در چند سال اخیر رنج می

( ECA)ای فائو در افریقا و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای افریقا  طور مشترک توسط دفتر منطقهاین گزارش ب

فوریه در آدیس آبابا در جلسه جانبی یک رویداد زیست محیطی توسط ماریا هلنا سمدو، معاون  اقلیم و منابع  79تهیه و در 

 . طبیعی  فائو ارائه گردید

درصد از مردم  21، 2171برند و در سال  دهد که مردم افریقا بیش از سایر مناطق دنیا از گرسنگی رنج می این گزارش نشان می

 . اند افریقا دچار سوءتغذیه بوده

  tem/1180443/icode/http://www.fao.org/news/story/en/i:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Hunger in Africa continues to rise after many years of decline, threatening the continent's hunger 

eradication efforts to meet the Malabo Goals 2025 and the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

particularly the Sustainable Development Goal 2 (SDG2). New data presented in the joint UN report, 

the Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition, released today, indicates that 237 

million people in sub-Saharan Africa are suffering from chronic undernutrition, derailing the gains 

made in the past years. 

The joint report by the Regional Office for Africa of the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) and the United Nations Economic Commission for Africa (ECA) was launched 

today in Addis Ababa at an event presided by FAO's Deputy Director-General Climate and Natural 

Resources, Maria Helena Semedo. 

 گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 131/02/2019 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180443/icode/
http://www.fao.org/3/CA2710EN/ca2710en.pdf
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 همکاری فائو و عربستان سعودی در زمینه توسعه پایدار روستایی

های تکنیکی طوالنی مدت و  فائو و عربستان سعودی در مورد تجدید همکاری

تالش مشترک در زمینه اجرای برنامه توسعه پایدار کشاورزی روستایی 

 . به توافق رسیدند( 2125-2175)

دالری که به امضاء دا سیلوا، مدیرکل فائو و میلیون  39هدف از این قرارداد 

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفادلی، وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی 

عربستان سعودی رسید، افزایش تولید، فرآوری و بازاریابی برای قهوه عربی، 

 .زنبورداری، میوه، ماهی و کشت محصوالت دیم در این کشور است

 . فائو و در مقام اول خاورمیانه قرار گرفتی در میان شرکای ارشد با این قرارداد عربستان سعود

های تکنیکی و  فائو در سطوح استراتژیک، مؤسساتی و فنی حمایت. سال است که با عربستان همکاری دارد 11فائو بیش از 

 . کند ای به این کشور ارائه می مشاوره

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1180506/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and Saudi Arabia today agreed to renew their long-standing technical cooperation and to 

redouble joint efforts to implement the country’s Sustainable Rural Agricultural Development 

Programme (2019-2025). 

A new $93 million agreement signed by FAO Director General José Graziano da Silva and Saudi 

Arabia’s Minister of Environment, Water and Agriculture, Abdulrahman bin Abdulmohsen Al-Fadley, 

aims at boosting production, processing and marketing of Arabic coffee, bee keeping, fruit, fish, 

livestock, and cultivation of rain-fed crops in the country. 

This new contribution by Saudi Arabia puts the country among FAO’s top resource partners, and 

number one in the Near East. 

 توسعه روستایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180506/icode/
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 المللی ایمنی غذا کنفرانس بیناولین برگزاری 

برگزارکنندگان . گردیدآبابا برگزار  المللی ایمنی غذا در آدیس اولین کنفرانس بین

( WHO)، سازمان جهانی بهداشت (FAO)، فائو (AU)این کنفرانس اتحادیه افریقا 

رهبران شرکت کننده در این کنفرانس در . بودند( WTO)و سازمان تجارت جهانی 

المللی در  بین های ، بر افزایش همکاری2173فوریه  72مراسم افتتاحیه آن در روز 

اد غذایی ناسالم عامل بیماری که مانع پیشرفت به سوی زمینه جلوگیری از مو

 . شوند، تاکید کردند توسعه پایدار می

آوریل به میزبانی سازمان تجارت  24تا  29المللی درباره ایمنی مواد غذایی و تجارت در  نشست بین متعاقب این رویداد،

ای باشند  رود این دو نشست انگیزه انتظار می. خواهد شدبرگزار با تمرکز بر ارتباط بین غذا و تجارت در ژنو ( WTO)جهانی 

 . برای حمایت و اقدام در زمینه های کلیدی مؤثر در ایمنی مواد غذایی در آینده

میلیون نفر  611ها، سموم و یا مواد شیمیایی سبب بیمار شدن  بیش از  ها، انگل ها، ویروس ساالنه مواد غذایی آلوده به باکتری

بط با مواد غذایی ناایمن بر سیستم بهداشت تاثیر گذاشته و به های مرت بیماری. شوند هزار نفر در جهان می 421و مرگ 

 . کنند اقتصاد، تجارت و گردشگری آسیب وارد می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1179952/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Greater international cooperation is needed to prevent unsafe food from causing ill health and hampering 

progress towards sustainable development, world leaders said at today’s opening session of the First 

International Food Safety Conference, in Addis Ababa, organized by the African Union (AU), the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Health Organization (WHO) and the World 

Trade Organization (WTO).  

A follow-up event, the International Forum on Food Safety and Trade, which will focus on interlinkages 

between food safety and trade, is scheduled to be hosted by WTO in Geneva (23-24 April). The two meetings 

are expected to galvanize support and lead to actions in the key areas that are strategic for the future of food 

safety. Food contaminated with bacteria, viruses, parasites, toxins or chemicals causes more than 600 million 

people to fall ill and 420 000 to die worldwide every year. Illness linked to unsafe food overloads healthcare 

systems and damages economies, trade and tourism.  

 ایمنی غذا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1179952/icode/
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 چگونگی تاثیر نیم درجه در افزایش گرمایش زمین 

های هوای گرم ناشی از گرمایش جهانی به کشورهای در حال توسعه  توده

 . ها را وارد خواهند کرد بیشترین آسیب

درجه سانتیگراد کنترل شود،  5/7اگر میزان افزایش گرمای زمین در حد 

های هوای گرم و اثرات اجتماعی اقتصادی آن هم برای کشورهای  خطرات توده

تمام نقاط زمین در . وسعه محدود خواهد شدتوسعه یافته و هم در حال ت

اما تاثیرات اجتماعی و . های هوای گرم قرار خواهند گرفت معرض توده

پذیری در برابر آنها و سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی در کشورهای  اقتصادی آن بسته به  شدت این خطرات و میزان آسیب

 . مختلف متفاوت خواهد بود

 2درجه و  5/7است محققان دو سناریوی افزایش  منتشر شده Science Communicationیرا در مجله ای که اخ در مقاله

ر سطح اجتماعی و اقتصادی با هم مقایسه شی از آن را در جوامع مختلف از نظدرجه سانتیگراد و اثرات موج گرمای نا

 . اند کرده

  difference-huge-make-can-degree-half-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Developing countries will be the worst hit by heatwaves caused by global warming. 

Heatwave risk and socioeconomic impacts will be significantly reduced for both developing and 

developed countries if global warming is limited to below 1.5°C. 

All parts of the world can be exposed to heatwaves. 

In the recent years, they have affected also countries with traditionally cool climates. 

However, the socioeconomic impact of heatwaves can be very different for different countries, 

depending on how exposed and vulnerable they are to this kind of hazards, and how well they are able 

to adapt to climate change. 

In an article published in Nature Communications, scientists compare two warming scenarios – with 

1.5°C and 2°C temperature increases – and the impacts of the resulting heatwaves on societies with 

either high or low level of socioeconomic development. 

 گرمایش زمین: موضوع

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 31/01/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-half-degree-can-make-huge-difference
https://www.nature.com/articles/s41467-018-08070-4
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_130451339.jpeg?itok=y6WfHkng
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 های داخلی نیاز به تالش بیشتر برای حفاظت از آب

تحقیقات مشترک اروپا بر اساس نتایج یک مطالعه جدید انجام شده توسط مرکز 

(JRC) های داخلی تحت پوشش مناطق حفاظت شده قرار  درصد از آب 75، حداقل

 . ارندد

در طرح ( Aichi Target 11)درصد هدف تعیین شده  71این رقم نزدیک به  

 . است( CBD)کنوانسیون تنوع زیستی  2177-2121استراتژیک تنوع زیستی 

درصد  45که مربوط به   درصد است 71از کشورهای جهان زیر درصد  59در   اظت شدههای داخلی حف با این وجود سطح آب

 . از مساحت کره زمین است

درصد مربوط به بخش عمده افریقا، بخشی از آسیا، کانادا و چند کشور کوچک دیگر  71ترین سطح حفاظت با کمتر از پایین

 .شودمی

درصد در اروپا، جنوب افریقا، مغولستان، ایران، استرالیا، نیوزیلند، پرو و دیگر کشورهای  91باالترین سطح حفاظت با بیش از 

 . کوچک است

  waters-inland-worlds-protect-needed-efforts-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/ramped:لینک خبر

 :خالصه خبر 
At least 15% of the world’s inland surface water areas are covered by protected areas, according to a new study 

from the JRC. 

This is close to the global target of 17% set out in Aichi Target 11 of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–

2020 of the Convention on Biological Diversity (CBD). 

However, surface water protection is very unevenly distributed globally, still falling well below 17% in over 

half of the world’s countries. 

Surface water protection is far below that target in 53% of countries. This represents 45% of the world’s land. 

The lowest surface water protection (<10%) is found in most of Africa, parts of Asia, Canada and several other 

smaller countries. 

The highest (>30%) is found in Europe, Southern Africa, Mongolia, Iran, Australia, New Zealand, Peru and 

other smaller countries. 

 های داخلی آب :موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 01/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/ramped-efforts-needed-protect-worlds-inland-waters
https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/inland-water-protection_adobestock_180802029_rusty_dodsen.jpeg?itok=39oR3mLS
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 اثرات باال آمدن سطح دریاها بر اقتصاد محلی

اما . اثرات تغییرات اقلیمی همیشه به آسانی قابل مشاهده و ملموس نیستند

برای بسیاری از کسب و کارهای محلی در جوامع ساحلی امریکا پیامدهای 

 . زودی محسوس خواهند شداند  و یا بهآثار شناخته شدهاین 

بر اساس نتایج یک . ها نیستاین آثار فقط به شکل وقوع مکرر سیالب

منتشر  Science Advancesفوریه مجله  75تحقیق جدید که در شماره 

بر نیز ب و کارهای محلی هزینهاثرات تغییرات اقلیمی برای کساست، شده

مرکز ایالت ،   Annapolisنش دریافتند که شهراو همکار Miyuki Hinoمحققان دانشگاه استنفورد بنام یکی از . اندشده

 712111تا  86111است که معادل درآمد مالی بین بازدید را از دست داده 9111آب و هوای  بدی به علت  2171مریلند در سال 

 . دالر است

گیری میزان اثرات سیل محققان موفق به شناخت با اندازه. بازدیدکنندگان استکسب و کارهای این منطقه کوچک وابسته به 

 . انداثرات باال آمدن سطح آب دریا بر روی کسب و کار و درآمدها شده

  economies.htm-local-mean-seas-rising-https://www.natureworldnews.com/articles/40108/20190216/what:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Impacts of climate change are not always easy to see. But for many local businesses in coastal 

communities across the United States, the evidence is right outside their doors - or in their parking lots. 

That evidence isn't just present in the form of more frequent flooding. According to a new study 

published Feb. 15 in the journal Science Advances, it is also revealed as a financial price for 

businesses. Stanford graduate student Miyuki Hino and her colleagues found that downtown 

Annapolis, Maryland's state capital, suffered a loss of 3,000 visits in 2017 due to high-tide flooding, 

which equates to a loss of somewhere between $86,000 and $172,000 in revenue. 

"Small businesses in downtown Annapolis rely on visitors. By measuring the extent of the impact of 

flooding, we can understand the business case - how sea level rise is already impacting businesses' 

experiences and profits," said Samanthe Belanger, a co-author and Stanford MBA student at the time 

of the study. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 www.natureworldnews.com :منبع

 16/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.natureworldnews.com/articles/40108/20190216/what-rising-seas-mean-local-economies.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه دوم بهمن ماه 

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

13 

 

 کنندتوانند سبزتر شده و نیاز غذایی مردم را نیز تامین مزارع اروپا می

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، اروپا همچنان قادر به تامین غذای جمعیت 

روزافزون خود خواهد بود حتی اگر بطور کامل از رویکردهای سازگار با محیط 

 . زیست مثل کشاورزی ارگانیک پیروی کند

داد در نتیجه مصرف یک هفته پس از انتشار نتایج تحقیقی که نشان می

است، جمعیت حشرات در سطح جهانی کاهش شدیدی پیدا کردهها کشآفت

های است که در اروپا با استفاده از روشاروپا نشان داده شده IDDRIدر نتیجه تحقیق دیگر انجام شده توسط مرکز فکر 

ای را کاهش داده و در عین مواد توان میزان مصرف مواد شیمیایی و همچنین انتشار گازهای گلخانهکشت اگرواکولوژیک می

 . غذایی موردنیاز جمعیت رو به رشد را تامین کرد

شود که منجر به های طبیعی همراه با استفاده از دانش بومی برای کشت محصوالت در نظر گرفته میدر اگرواکوژی اکوسیستم

سازی برای بررسی کاهش از مدل« وژیده سال اگرواکول»در این تحقیق تحت عنوان . شودافزایش پایداری کشاورزی می

 . تولید حاصل از رویکرد اگرواکولوژیک استفاده شده است

  population-feed-to-able-be-still-and-green-grow-could-farms-m/environment/2019/feb/20/europeanhttps://www.theguardian.co:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Europe would still be able to feed its growing population even if it switched entirely to 

environmentally friendly approaches such as organic farming, according to a scientific paper. 

A week after research revealed a steep decline in global insect populations that has been linked to the 

use of pesticides, the study from European thinktank IDDRI claims such chemicals can be phased out and 

greenhouse gas emissions radically reduced in Europe through agroecological farming, while still 

producing enough nutritious food for an increasing population. 

Agroecology takes into account natural ecosystems and uses local knowledge to plant crops that 

increase the sustainability of the farming system as a whole. The IDDRI study, entitled Ten Years for 

Agroecology, used modelling to examine the reduction in yields that would result from a transition to 

such an approach. 

  محیط زیست: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 20/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/20/european-farms-could-grow-green-and-still-be-able-to-feed-population
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918EN-tyfa.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201809-ST0918EN-tyfa.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/feb/10/plummeting-insect-numbers-threaten-collapse-of-nature
https://www.soilassociation.org/tyfa/
https://www.soilassociation.org/tyfa/
https://www.iddri.org/fr
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 تواند افزایش دهددرصد می 41یافته جدیدی که رشد گیاهان را تا 

توان این است که چگونه می 27های مطرح قرن یکی از مهمترین چالش

کاهش با مصرف آب و کود شیمیایی کمتر در واحد سطح کوچکتر بدون 

غذای ها و تغییرات اقلیمی  ت و بیماریآفاعملکرد و با وجود تهدیدهای 

 . تامین کردصورت پایدار موردنیاز جمعیت فزاینده جهان را به

شناسی گیاهی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا و استادیار زیست

، آکادمی ملی علوم برنده جایزه غذا و کشاورزی  و دانشگاه ایلینویز

Lisa Ainworth  گفت  ایده این نشست برجسته کردن تحقیقاتی است که « مرزهای متعالی علم»در نشستی تحت عنوان

سبب تعالی مرزهای علم و دانش شده و هدف نهایی آن بردن علم به فراتر از مرزهای جغرافیایی تا رسیدن به کشاورزان 

 . پای افریقا استخرده

حلی برای تامین کمبود درصد شود و راه 41تواند سبب افزایش رشد گیاه تا آمده که میدر این جلسه یافته جدید بدست 

منتشر شده  Scienceجزییات این یافته در مجله . احتمالی تولید محصوالت کشاورزی باشد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 (http://science.sciencemag.org/content/363/6422/eaat9077)است 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190216094518.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
One of the most significant challenges of the 21st Century is how to sustainably feed a growing and 

more affluent global population with less water and fertilizers on shrinking acreage, despite stagnating 

yields, threats of pests and disease, and a changing climate. 

"The meeting this year is about 'Science Transcending Boundaries' -- the idea for the session is to 

highlight research that is transcending scientific and knowledge boundaries, with the ultimate goal to 

transcend geographic boundaries and reach smallholder farmers in Africa," said Lisa Ainsworth, a 

scientist with the U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service (USDA-ARS) and an 

adjunct professor of plant biology at the University of Illinois. Recently, Ainsworth was awarded the 

2019 National Academy of Sciences Prize in Food and Agriculture Sciences. 

 غذا: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 16/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://science.sciencemag.org/content/363/6422/eaat9077
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190216094518.htm
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 در گیاهان ( vernalization)سازی های جدید درباره اثرات دما بر روی بهارهیافته

 ( vernalization)سازی بیشتری در مورد روند مهم بهاره محققان به شواهد

های تواند در جبران خسارتکه به کشاورزان می انددست یافتهدر گیاهان 

 . ناشی از نوسانات آب و هوایی کمک کند

است که طی آن گیاه برای رسیدن  فرایندی vernalizationسازی یا بهاره

ای در معرض هوای سرد مالحظهقابل دهی باید برای مدت زمانبه مرحله گل

برای چندین دهه این فرایند یکی از موضوعات کلیدی در تحقیقات . باشد

 . وری محصوالت کشاورزی بودمربوط به توسعه و بهره

همچنین برخی از . اما در مورد چگونگی عملکرد این فرایند تحت نوسانات دمایی موجود در مزارع شناخت کافی وجود ندارد

تحقیق جدید انجام شده توسط محققان مرکز تحقیقان جان . های مولکولی مؤثر در این فرایند نیز ناشناخته هستندرلکنت

های جدید خود درباره تاثیر شرایط هوای گرم و سرد بر روی این فرایند اینز با همکاری محققانی از مجارستان و فرانسه یافته

 ( http://dev.biologists.org/content/146/3/dev172684. )را منتشر کرده اند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190215082343.htm:لینک خبر

 :خبر خالصه 
Researchers have uncovered new evidence about the agriculturally important process of vernalization 

in a development that could help farmers deal with financially damaging weather fluctuations. 

Vernalization is the process by which plants require prolonged exposure to cold temperature before 

they transition from the vegetative state to flower. For decades it's been a key focus of research into 

plant development and crop productivity. 

But how vernalization might work under variable temperatures in the field has been unclear, as have 

some of the underlying molecular controls of the process. 

The research carried out by John Innes Centre scientists in collaboration with colleagues in Hungary 

and France shows that vernalization is influenced by warm conditions as well as cold, and a much 

wider temperature range than previously thought. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://dev.biologists.org/content/146/3/dev172684
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190215082343.htm
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 مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی بر روی بخش کشاورزی 

. استبخش کشاورزی تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان کربن شده

ای ناشی از تولید محصوالت درصد از کل انتشار گازهای گلخانه 25

 . های فسیلی در بخش کشاورزی استکشاورزی، دامداری و مصرف سوخت

میلیون نفر در جهان گرسنه هستند، دو میلیارد  811بیش از  ،در حال حاضر

درصد از مواد غذایی تولید  91نفر اضافه وزن داشته و چاق هستند، حدود 

 11، میزان تولید باید 2151میلیارد نفر جمعیت جهان تا سال  71رود و در عین حال برای تامین نیاز غذایی شده هدر می

 . درصد افزایش یابد

ای منتشر شده از بخش کشاورزی افزایش لخانهگکنونی ادامه یابد، میزان گازهای ید مواد غذایی به همین شیوه اگر تول

-درجه سانتی 2در حد افزایش دما  میانگین نامه پاریس یعنی کنترلشده در توافق برای رسیدن به هدف تعیین. خواهد یافت

درصد کاهش داده  91تا  21منتشر شده از بخش کشاورزی باید  گراد نسبت به دوران ماقبل صنعتی شدن، میزان گازهای

 . شود

  jobs.html-agriculture-climate-02-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agriculture has become a carbon-intensive endeavour. Crop, livestock and fossil fuel use in 

agriculture account for about 25 per cent of global greenhouse gas (GHG) emissions. 

At the same time, more than 800 million people around the world are hungry and two billion are 

overweight or obese. About 30 per cent of food is lost or wasted, and yet we need 70 per cent more 

food to feed 10 billion people by 2050. 

If we produce more food, in the same ways we have been, GHGs from agriculture will only rise. To 

introduce further complexity, the agriculture sector must reduce 20 to 30 per cent of its emissions to 

meet the Paris Agreement's goal of keeping the average increase in global temperature 2°C below the 

pre-industrial levels. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 11/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-02-climate-agriculture-jobs.html
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/newsdetails/ru/c/429182/
http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/newsdetails/ru/c/429182/
http://www.fao.org/save-food/en/
http://www.fao.org/nr/solaw/main-messages/en/
http://www.fao.org/nr/solaw/main-messages/en/
https://phys.org/tags/agriculture+sector/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2019/howtofightcl.jpg
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 استشیمیایی فرارسیدهزمان پایان دادن به مصرف مواد 

های شهری  گاه ترین اجزاء حیات وحش هستند که اغلب در زیست حشرات از مهم

ها،  برای از بین بردن حشرات خانگی مثل سوسک. شوند می  نادیده گرفته

 . شود کش استفاده می های حشره ها اغلب از اسپری ها و پشه مورچه

ای از آنها به حفظ سالمتی شهرها  اما همه حشرات آفت نیستند و طیف گسترده

کنند، و در  کنند، از آفات تغذیه می افشانی می برای مثال گرده. کنند کمک می

متاسفانه، مانند بسیاری از جانداران دیگر در معرض . حشرات در سالمتی ما نقش حیاتی دارند. بازیافت زباله مؤثر هستند

های حشرات در جهان در خطر انقراض قرار داشته و با  درصد از گونه 41مطالعات اخیر نشان می دهند که . ستندخطر ه

تهدیداتی مثل تغییرات اقلیمی، از دست دادن زیستگاه و از بین رفتن در نتیجه استفاده از مواد شیمیایی توسط انسان روبرو 

  . هستند

 Journal of Pest Scienceتازگی در مجله  ای که به در مقاله. های پایدارتری بود حل اهبرای مقابله با آفات باید به دنبال ر

 . است ها ارائه شده حل منتشر شده است چند نمونه از این راه

  warfare.html-chemical-bugs-02-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Insects are important wildlife often overlooked in urban habitats. What we do notice are the 

cockroaches, ants and mosquitoes in and around our homes. All too often we reach for the insect spray. 

But not all insects are pests – a wide variety of them help keep our cities healthy. They pollinate 

plants, feed other wildlife, recycle our rubbish, and eat other insect pests. Insects are vital to our well-

being. Unfortunately, like many other wild animals, insects are under threat. A recent study warned 

that 40% of the world's insect species face the prospect of extinction, amid threats such as climate 

change, habitat loss, and humanity's overenthusiastic use of synthetic chemicals. 

Australians use large amounts of pesticides to tackle creepy crawlies in their homes and gardens. But 

our fondness for fly spray has potentially serious impacts on urban ecosystems and public health. 

We need a more sustainable way to deal with urban insect pests. Our recently published article in 

the Journal of Pest Science outlines some of the ways to do it. 

 محیط زیست: موضوع

 phys.org :منبع

 18/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://www.nature.com/articles/srep40970
https://www.nature.com/articles/srep40970
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https://phys.org/tags/climate+change/
https://phys.org/tags/climate+change/
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 های بومی با تغییرات محیطی درصورت عدم سازگاری گونههای مهاجم گونهاحتمال افزایش 

های انسانی به  هستند که در نتیجه فعالیت یهای های مهاجم، گونه گونه

های بومی شده و برای  توانند جایگزین گونه می مناطق جدید منتقل شده و 

ات آزمایشگاهی نشان تحقیق. ها و کشاورزی خطرآفرین باشند جنگل

در شرایط های جایگزین شده  گونهاحتمال تهاجمی شدن دهند که  می

های بومی با تغییرات سازگار نشوند،  اگر گونه. متغیر محیطی زیاد است

 . شود جدید بیشتر میهای  میزان ریسک تهاجمی شدن گونه

. بر است های مختلف زمان های طبیعی بسیار مشکل است، زیرا سازگاری با محیط ها در جمعیت مطالعه و بررسی سازگاری گونه

های آزمایشی  عنوان گونه ها به ، فنالند برای تحقیق بر روی این موضوع از باکتری Jyväskyläهمین دلیلی محققان دانشگاه  به

 . اند هاستفاده کرد

 .  منتشر شده است BMC Evolutionary Biologyجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

  climate.html-species-invasive-02-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Invasive species are those that spread to new areas as a result of human activity and can displace local 

species and present threats to forestry and agriculture. Laboratory experiments indicate that alien 

species are most likely to invade under varying environmental conditions. The risk of invasions will 

increase further if the local species community has not adapted to the variation. 

"It is very difficult to study and test species adaptation in natural populations, because adapting to 

different environments takes time. This is why we decided to use bacteria as a test species. Conditions 

during invasion are easily manipulated, and we can also create strains of bacteria that have or have not 

adapted to environmental conditions. This versatility of the system gives us possibility to study 

different sorts of theoretical scenarios of invasions very efficiently. In the wild, such phenomena are 

nearly impossible to study in detail," says academy research fellow Tarmo Ketola from the University 

of Jyväskylä. 

 اقتصاد: موضوع

 phys.org :منبع

 19/02/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

 کمک خواهد کرد نیو هند به سبزتر شدن زم نیدر چ یکاشت درخت و کشاورز: ناسا 

Nasa: Tree Planting and Agri in China and India Make Earth Greener 

 پاروا .2

 نگنیتوسط دانشگاه واگن یکشاورز یناجه یها استیس یا سهیمقا لیو تحل هیانتشار گزارش تجز  

Wageningen Economic Research Conducts Comparative Analysis of Global Agricultural Policies for 

the EU  

 زنگ زرد بیماری مقاومت در برابر  جادیل اعام یها ژن ییشناسا  

Genes that Resist White Rust Pathogen Found 

 مریکاا .9

 تواند کمک کند یم  ریپذ ارقام انعطاف جادیبه ا( کیوراژنت) کیژنت یاپ قاتیتحق  

Epigenetics Research Could Lead to More Resilient Crops 

 ذرت مقاوم در برابر  تیریو مد بیدرباره توسعه، تصو کایامر یاقتصاد کشاورز قاتیبخش تحق انتشار گزارش

  یخشک

ERS Publishes Report on Development, Adoption, and Management of Drought Tolerant Corn in The 

United States 

 تحقیقات  .4

 شدند( رنونکیا)گندم تک دانه  کیبار موفق به انتقال ژنت نیاول یمحققان برا  

Scientists Report First Genetic Transformation of Einkorn 

 ختهیمحصوالت ترار یطیمح ستیز یمنیجامع از ا یانتشار گزارش (Bt)  

A Comprehensive Review of the Environmental Safety of Bt Crops Now Published 
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