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 انتشار آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت

که توسط فائو منتشر « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»در آخرین 

 2610به  2018تولید غالت در سال است میزان جهانی بینی شدهگردید، پیش

میلیون تن افزایش خواهد یافت. این رقم از باالترین رقم ثبت شده که مربوط 

 دهد. درصد کاهش نشان می 5/1به سال قبل است، 

انداز مثبت در چندین کشور بزرگ دلیل چشمبینی فائو، بهبر اساس پیش 

ینی بنسبت به پیشتولید کننده، میزان جهانی تولید گندم برای سال جاری 

درصد کاهش  2/3است با بینی شدهبیشتر خواهد بود. برای تولید غالت دانه درشت نیز پیش میلیون تن 1/754سال قبل 

سودآور توسط کشاورزان و شرایط آب و هوایی خشک  توالکشت محص، میلیون تن برسد 1345به  ،نسبت به رکورد سال قبل

به رکورد  2017درصد افزایش نسبت به سال  3/1میزان جهانی تولید برنج با در برخی از کشورها، از دالیل این کاهش است. 

 انداز تولید آن در هند است. میلیون تن خواهد رسید که منعکس کننده بهبود چشم 3/511جدید 

رود در سال آتی میزان مصرف و تجارت های اعالم شده در آخرین گزارش فائو حاکی از آن است که انتظار مینیبیآخرین پیش

 غالت به باالترین رکورد برسد. 

درصد افزایش نسبت گزارش قبلی در  5با  2019طبق برآوردهای انجام شده، میزان ذخیره غالت در پایان فصل زراعی در سال 

سابقه ذخیره ذرت در چین باشد. اما با وجود افزایش ماه تواند میزان بیدلیل عمده آن میمیلیون تن برسد. که  772ماه مه، به 

 درصد کمتر است.  4/5از سطح خود نسبت به آغاز سال به ماه، ذخیره جهانی غالت هنوز 

درصدی خواهد داشت که نسبت فصل  5/28بر اساس تخمین جدید، نسبت ذخیره به مصرف جهانی غالت افزایش نسبت باالی 

 کاهش جزئی دارد.  18/2017زراعی 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1138889/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

In the Cereal Supply and Demand Brief, also released today, FAO increased its forecast for the world 

cereal production in 2018 to 2 610 million tonnes, which if confirmed would represent a 1.5 percent 

annual drop from the high level of the previous year. 

FAO pegs this year's world wheat production at 754.1 million tonnes, up from the previous month's 

forecast on account of improved outlooks in several major producing countries, while predicting the 

production of coarse grains to stand at 1 345 million tonnes, down 3.2 percent from last year's record 

high due in part to farmers shifting to more profitable crops and to dry weather in some countries. 

http://awnrc.com/
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Worldwide rice output is expected to rise 1.3 percent from the 2017 level to set a new record of 511.3 

million tonnes, with the increase primarily reflecting improved prospects for India. 

The new FAO report offers the latest forecasts regarding cereal utilization and also trade - which is 

expected to reach a record high in the coming year. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 2018افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه 

بطور متوسط  2018( در ماه مه FFPIشاخص مواد غذایی فائو )

درصد( افزایش نسبت  2/1واحد ) 2/2واحد بود که با  2/176

تا کنون  2017به ماه قبل به باالترین سطح خود از ماه اکتبر 

رسید. عالوه بر افزایش مداوم قیمت لبنیات، قیمت غالت نیز 

ر دافزایش داشت البته با شدت کمتری نسبت به لبنیات. 

های گیاهی و شکر کاهش و ارزش گوشت وغنمقابل، قیمت ر

 تغییر جزئی داشت. 

درصد( بیشتر شد. این شاخص از ابتدای  4/2واحد ) 1/4واحد در ماه مه، از ماه آوریل  9/172شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

تا کنون  2015درصد از ماه مشابه سال قبل بیشتر و به باالترین سطح از ژانویه  17سال جاری  روند افزایشی داشته و در ماه مه 

در ماه مه علت افزایش قیمت  .توجهی افزایش داشتالمللی تمام انواع غالت به میزان قابلبین های اخیر قیمتدر ماهرسید. 

دلیل عمدتا بهانداز تولید در برخی از کشورهای صادر کننده بزرگ آن بود. های موجود در مورد چشمگندم ناشی از نگرانی

ارزش  پایین آمدن وجوددرشت نیز افزایش پیدا کرد. با ت دانهالمللی غالانتظار کاهش تولید در آرژانتین و برزیل، قیمت بین

در  آنعلت افزایش قابل توجه خرید توسط خریداران جنوب شرقی آسیا، قیمت خی از کشورهای صادر کننده برنج بهپول بر

 ماه مه رو به افزایش داشت.

درصد(  6/2واحد ) 4که در مقایسه ماه به ماه  بودواحد  6/150بطور متوسط  2018های گیاهی فائو در ماه مه شاخص قیمت روغن

ماه  27ترین سطح در هارمین ماه متوالی ادامه داشته و به پایینترتیب روند کاهشی این شاخص برای چکاهش داشت. بدین 

لزا کروغن پالم، سویا و آفتابگردان است در حالیکه قیمت روغن  کننده پایین آمدن ارزشگذشته رسید. این کاهش منعکس

http://awnrc.com/
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انداز کاهش تولید در جنوب شرقی آسیا، به پس از چند ماه کاهش روند افزایشی پیدا کرد. در مورد روغن پالم، علیرغم چشم

علت کمبود تقاضای واردات جهانی و باال بودن میزان ذخیره نسبت به سال گذشته قیمت آن کاهش یافت. قیمت روغن سویا 

نداز اهای موجود درباره چشمی آن بود. افزایش قیمت روغن کلزا منعکس کننده نگرانیتحت تاثیر عرضه فراوان و ذخیره باال

 نامساعد تولید آن در اروپا بعلت شرایط بد آب و هوا است. 

درصد( افزایش یافت. روند افزایشی  5/5واحد ) 11واحد در ماه مه نسبت به ماه قبل  2/215شاخص قیمت لبنیات فائو با متوسط 

درصد افزایش داشت اما از باالترین رکورد  5/11این شاخص  2017ماه متوالی ادامه داشت. نسبت به ماه مه  4رای این شاخص ب

توجه باال رفتن قیمت درصد کمتر است. افزایش ماه مه عمدتا ناشی از افزایش قابل 22است هنوز  2014خود که مربوط به فوریه 

 ه بود. قیمت پودر شیر کامل تقریبا بدون تغییر ماند. ( و کرSMPپنیر، پودر شیر خامه گرفته شده )

واحد بود که در مقایسه با ماه قبل کاهش جزئی داشت. این کاهش  6/169متوسط  2018شت فائو در ماه مه وشاخص قیمت گ

 و خوک است، در حالیکه قیمت مرغ کمی افزایش داشت. علت کاهش قیمت منعکس کننده پایین آمدن قیمت گوشت گوسفند

گوشت گوسفند و خوک، کم شدن واردات گوشت خوک از طرف چین و باال رفتن ارزش دالر دلیل افزایش قیت گوشت گوسفند 

 بود. 

دهد. درصد( نسبت به ماه قبل را نشان می 5/0واحد بود که کاهش جزئی ) 3/175شاخص قیمت شکر فائو در ماه مه متوسط 

انداز شرایط مطلوب تولید در ی شد. علت کاهش اخیر، منعکس کننده چشمروند کاهشی این شاخص وارد ششمین ماه متوال

 منطقه جنوب مرکزی برزیل، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده شکر در جهان است.  

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

The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 176.2 points in May 2018, up 2.2 points (1.2 percent) 

from April level and hitting its highest level since October 2017. The increase in May reflected a 

continued steep rise in dairy price quotations, while those of cereals also rose, albeit at a slower pace. 

By contrast, vegetable oil and sugar markets remained under downward pressure whereas meat values 

changed little. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اقدام برای ایجاد تحول در کشاورزی و غذا 20

گزاران و سایر نهادهای فعال در زمینه توسعه در فائو برای کمک به سیاست

های جهانی برای پایان دادن به گرسنگی و فقر راستای تسریع دستیابی به وعده

جهانی،  های و نشان دادن تاثیر کشاورزی پایدار در مبارزه با بزرگترین چالش

 ابل دارند را معرفی کرد. اقدام که با یکدیگر ارتباط متق 20ای از مجموعه

، یک «تحول در غذا و کشاورزی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار»کتاب 

کتاب راهنمای عملی برای کشورها درباره چگونگی تقویت امنیت غذایی، تولید 

مه موارد می است که هرشد اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلی اشتغال مناسب، رونق اقتصاد روستایی و

 برای توسعه پایدار هستند.  2030فوق بخشی از دستورکار 

ماریا هلنا سیمدو، معاون مدیرکل فائو در امور منابع طبیعی در نشست ساالنه هیات رئیسه فائو گفت، برای اولین بار است که 

دهد که ایجاد تحول کند و نشان میایی ارائه میهای غذای از ابزارهای مرتبط بهم را برای کمک به بهبود سیستمموعهئو مجفا

 ریشه در غذا و کشاورزی پایدار دارد. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

To help policy makers and other development actors accelerate progress towards global promises to end 

poverty and hunger, FAO has released a set of 20 inter-connected actions designed to show the impact 

sustainable agriculture can have on tackling the world's greatest challenges. 

Transforming food and agriculture to achieve the SDGs  offers a practical guide for countries on 

how to strengthen food security, generate decent employment, spur rural development and economic 

growth, conserve natural resources and respond to climate change - all part of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. 

"For the first time, FAO has put together a set of interconnected tools that can help fix our broken food 

systems, and show that from the roots of sustainable food and agriculture come the fruits of 

transformation," Maria Helena Semedo, FAO Deputy Director-General, Natural Resources, said at an 

event during FAO's annual governing Council meeting. 

 توسعه پایدار موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 «گرسنگی صفر»تبادل دانش، یک ابزار توانمند برای رسیدن به 

گزاران درباره مؤثر بودن در یکی از جلسات فائو بین کارشناسان و سیاست

 های انجام شده برای مبارزه باهای حاصل از فعالیتها و دانشتبادل تجربه

گرسنگی و کاهش فقر بین کشورهای در حال توسعه، در توسعه پایدار بحث 

 و گفتگو شد. 

دن گوستافسون در این نشست گفت، طبق دستورکار  معاون مدیرکل فائو،

، همه باید تالش کنند تا اراده سیاسی و منابع را در جهت 2030پایدار  هتوسع

و  یهای فنالمللی در ارائه همکاریفقرزدایی و مباره با گرسنگی بکار گیرند. نهادهای سازمان ملل متحد و سایر فعاالن بین

ها، تجربیات کشورها در برخورد با مشکالت های جدید، نوآوریها، ایدهتبادل بهترین شیوهنقش مهمی دارند.   مساعدتهاو ایده

 ها و مؤسسات در این راه تحول ایجاد خواهد کرد. و سیاست

جنوب در همکاری برای توسعه شرکت داشتند. -سی دقیق مدل جنوبرای برردر این نشست گروهی متشکل از تمام نقاط دنیا ب

   فرم تبادل دانش فائو در میان موضوعات مورد بحث جلسه بود.  تمطالعات موردی از چین، غنا، کنیا و سنگال با استفاده از پل

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1139142/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

Exchanges between developing countries of experiences and knowledge gained through their national hunger 

and poverty reduction efforts are proving to be a game changer for sustainable development, according to a 

roundtable discussion among experts and policymaker held at FAO. 

"Under the 2030 sustainable development agenda, we all have the obligation to work to translate our political 

will and the resources we have available into action on the ground that lead to the eradication of extreme 

poverty and hunger," said FAO Deputy-Director General Dan Gustafson during the discussions.   

But while UN organizations and other international actors have a role to play in providing technical cooperation, 

assistance, and ideas, "really it's the exchange of best practices, new ideas, innovations, experiences in how 

countries have addressed problems, and the policies and institutions they've used that will make a difference," 

he added. The event brought together a diverse group of participants from all world regions to take a close look 

at the South-South model of development cooperation. 

 توسعه پایدار موضوع:

 (FAOائو )ف :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/en/
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 های غذاییها و شرایط آب و هوایی، عوامل افزایش تعداد کشورهای نیازمند به کمکجنگ

اگرچه عرضه مواد غذایی در سطح جهانی همچنان رو به فراوانی است، اما  

ها ادامه دارد. طبق ها و ناامنیوضعیت عدم امنیت غذایی بعلت تشدید جنگ

انداز مواد غذایی و محصوالت ، شرایط آب و گزارش جدید فائو درباره چشم

مند به هوایی نامساعد نیز سبب شده است که به تعداد کشورهای نیاز

های خارجی برای غذا افزوده شود. در حال حاضر با اضافه شدن دو کمک

کشور کابو ورد و سنگال به آخرین فهرست اعالم شده در ماه مارس، تعداد 

 است. کشور رسیده 39کشورهای نیازمند به 

و ورد پس از یک دوره کاشت (، در کشور کابGIEWSرسانی و هشدار زودهنگام فائو )بر اساس گزارش ماهانه سیستم اطالع

درصد از جمعیت این کشور محتاج  35رود های تابستانی انتظار میو احتمال کاهش بیشتر محصول بعلت باران نامطلوب

نفر  750،000شود که تعداد افراد نیازمند به بینی میپیش های شمالی سنگالنین در بخشهمچهای غذایی خواهند شد. کمک

اد دکم نشدن تع برهای ناشی از شرایط نامساعد آب و هوایی ها و شوکبر چگونگی تاثیر ادامه جنگ در این گزارش برسد.

 کشور از آسیا و هائیتی در این فهرست قرار دارند.  7کشور از افریقا و  31است. در حال حاضر کشورهای نیازمند تاکید شده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1138920/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

Global food supply conditions remain broadly ample, but conflicts continue to acutely aggravate and prolong 

severe food insecurity. Adverse local weather conditions have also raised the number of countries requiring 

external assistance for food, according to FAO's new Crop Prospects and Food Situation report. 

That list now comprises 39 countries, up two countries from the last report in March, with the addition of Cabo 

Verde and Senegal. After a poor cropping season, 35 percent of the population of Cabo Verde are estimated to 

need food assistance, although this figures is expected to drop by more than half in the early summer with the 

onset of seasonal rainfall. Poor pastoral conditions in northern parts of Senegal are expected to push the number 

of people estimated to be in need of assistance there to 750,000, according to the quarterly report from FAO's 

Global Information and Early Warning System (GIEWS). 

Poor rains have hit cereal production prospects in South America and Southern Africa. Unfavourable weather 

conditions are also placing a heavy burden on pastoralists in West Africa, the report says. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1138920/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9666EN
http://www.fao.org/giews/en/
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 های چندملیتی بدون چهرهمسئول تغذیه جهان کیست؟ مردم واقعی یا شرکت

زودی یک شرکت بزرگ و به اگر اتفاق خاصی نیافتد،  نزدیک در آینده

تولید محصوالت کشاورزی جهان را در اختیار و  عمده بخش ،قدرتمند

زودی سلطه خود خواهد داشت. با توجه به اوضاع سیاسی جهان، به

میلیارد  66مونسانتو، دومین شرکت بزرگ تولید بذر در جهان به ارزش 

ها در کشالکیت دومین گروه بزرگ آفتمیلیارد پوند( به م 50دالر )

 جهان یعنی بایر در خواهد آمد. 

ها و های وابسته و تحقیقاتی آنها بطور غیر مستقیم بر روی همه مصرف کنندهادغام دو شرکت مونسانتو بایر از طریق شرکت

دود حشرکت حاصل از این ادغام شت. انگلستان، اتحادیه اورپا و امریکا تاثیر خواهد گذا در کشاورزاناغلب بطور مستقیم بر 

های مورد مصرف برای تولید محصول و بسیاری کشدرصد از مواد شیمیایی و آفت 70هان، در ج خصوصی بذردرصد از عرضه  60

های ژنتیکی محصوالت تراریخته در جهان و بسیاری از اطالعات مربوط به نوع ، مکان و میزان عملکرد محصوالت از ویژگی

 دنیا را در اختیار خواهد داشت.  کشاورزان

 های فوق بر نوع و چگونگی تولید مواد غذایی و همچنین قیمت و روش کشت و تهیه آنها مسلط خواهند شد. با داشتن توانایی

  bayer-monsanto-multinationals-faceless-people-real-world-the-https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/05/feed:لینک خبر

 خالصه خبر :

Unless there is a major hiccup in the next few days, an incredibly powerful company will shortly be given a 

licence to dominate world farming. Following a nod from Donald Trump, powerful lobbying in Europe and a lot 

of political arm-twisting on several continents, the path has been cleared for Monsanto, the world’s largest seed 

company, to be taken over by Bayer, the second-largest pesticide group, for an estimated $66bn (£50bn). 

The merger has been called both a “marriage made in hell” and “an important development for food security”. 

Through its many subsidiary companies and research arms, Bayer-Monsanto will have an indirect impact on every 

consumer and a direct one on most farmers in Britain, the EU and the US. It will effectively control nearly 60% 

of the world’s supply of proprietary seeds, 70% of the chemicals and pesticides used to grow food, and most of 

the world’s GM crop genetic traits, as well as much of the data about what farmers grow where, and the yields 

they get. 

 اقتصاد موضوع:

 (guardianگاردین ) :منبع

 05/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/05/feed-the-world-real-people-faceless-multinationals-monsanto-bayer
https://www.theguardian.com/business/monsanto
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-03-23/bayer-monsanto-analysis-eu-approval-is-about-competition
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-03-23/bayer-monsanto-analysis-eu-approval-is-about-competition
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 کشاورزی و  انسان در برابر محیط زیست

در در گاردین توسط کوین راشبی  2018مه مه  31ای که در روز در مقاله

منتشر شد یک مورد وضعیت محیط روستایی و اثرات کشاورزی بر آن 

سال پیش تا کنون در  25نکته اساسی در نظر گرفته نشده بود، اینکه از 

 است. انگستان کشاورزی افزایش نیافته

توجه مصرف کود و آفتآمار دولتی منتشر شده حاکی از کاهش قابل

اند. ها کاهش داشتهو تعداد دام کش است. انواع محصوالت مورد کشت

بنابراین انگشت اتهام به کشاورزی بعنوان عامل اصلی تخریب محیط زیست صحیح نیست بویژه اگر تغییرات دیگری که همزمان 

ها و تاثیر ها در حادهو افزایش تعداد ماشین های بیشتر سازی، احداث جادهبا آن در حال روی دادن است، مثل افزایش خانه

 باشد. نها بر محیط زیست در نظر گرفته نشدهآ

 است. همراه های آنها هماهنگ با حیات وحش بدون کاهش میزان تولیدکشاورزان انگلستان مدعی هستند که فعالیت

  environment-the-versus-humanity-and-https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/03/farming:لینک خبر

 خالصه خبر :

One fundamental point has been overlooked by Kevin Rushby in his article about the plight of the 

countryside due to agriculture (The killing fields, G2, 31 May). There has been no intensification of 

agriculture in the UK for 25 years. 

Government statistics show pesticide and fertiliser use has been significantly reduced. There are fewer 

crops grown and the numbers of pigs, sheep and cattle have fallen. So to point the finger at farming as 

the cause of environmental degradation through intensification makes no sense, especially when you 

consider the other changes that have taken place in that time – increased housebuilding, more roads, and 

more cars on those roads – and the impact they have had on the country’s landscape. 

As British farmers we are up for the challenge of improving the way we farm in harmony with wildlife 

while not decreasing food production.  

 محیط زیست موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/03/farming-and-humanity-versus-the-environment
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/31/herbicides-insecticides-save-british-countryside-meaows


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه اول خرداد ماه 

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

10 

 

 های زیرزمینی هند به اورانیومآلودگی گسترده آب

دهند که در نتایج یک تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه دوک نشان می

ای به اورانیم آلوده های زیرزمینی در سطح گستردهایالت هند آب 16

اورانیوم منشا طبیعی دارد اما عوامل انسانی مانند کاهش سطح  .هستند

ان شوند. محققآلودگی نیتراتی سبب تشدید مشکل میهای زیرزمینی و آب

در مطالعات متعدد دریافتند که ابتال به بیماری مزمن کلیه از عوارض قرار 

 گرفتن در معرض اورانیوم است. 

ش های آزمایسطح اورانیوم در تقریبا یک سوم از تمام چاهگوید، آونر ونگوش، استاد ژئوشیمی و کیفیت آب دانشگاه دوک می

ده در ایالت راجستان باالتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و سازمان محیط زیست امریکا است. تجزیه و تحلیل ش

خش در جنوب و جنوب ب 9بخش دیگر در شمال غربی و  26دهند در مطالعات قبلی انجام شده بر روی کیفیت آب نیز نشان می

 . شرقی هند سطح اورانیم باال است

های هند است که جزیئات بیشتر درباره آن در جدید برای اولین بار درباره شیوع گسترده آلودگی اورانیم در آب هاییافته

 است. منتشر شده Environment Science & Technology lettersمجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180607133720.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new Duke University-led study has found widespread uranium contamination in groundwater from aquifers in 

16 Indian states. 

The main source of the uranium contamination is natural, but human factors such as groundwater-table decline 

and nitrate pollution may be exacerbating the problem. 

Several studies have linked exposure to uranium in drinking water to chronic kidney disease. 

"Nearly a third of all water wells we tested in one state, Rajasthan, contained uranium levels that exceed the World 

Health Organization and U.S. Environmental Protection Agency's safe drinking water standards," said Avner 

Vengosh, a professor of geochemistry and water quality at Duke's Nicholas School of the Environment. 

"By analyzing previous water quality studies, we also identified aquifers contaminated with similarly high levels 

of uranium in 26 other districts in northwestern India and nine districts in southern or southeastern India," he said. 

 دگی آبآلو موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 07/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180607133720.htm
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 برندسال، روستاهای اوکراین هنوز از آثار چرنوبیل رنج می 30بعد از 

هایی در اوکراین میزان دهند که در بخشجدید نشان می تحقیقات

 سطح رادیواکتیو در شیر باالتر از سطح ایمن است. 

در دانشگاه اکستر و  Greenpeaceمحققان آزمایشگاه تحقیقاتی 

های مؤسسه رادیولوژی اوکراین از شیر گاو مزارع خصوصی و خانه

ای اه هستهوگرکیلومتری محل انفجار نی 200در  Rivne منطقه

شهرک از  6برداری کرده و دریافتند در نمونه 1986چرنوبیل در سال 

و برای  (Bq/Lبکرول در لیتر ) 100مورد مطالعه سطح سزیم رادیو اکتیو باالتر از سطح ایمن است. حد مجاز برای بزرگساالن   14

برابر بیشتر از حد مجاز برای بزرگساالن  5یتر یعنی بکرول در ل 500بکرول در لیتر است. باالترین سطح مشاهده شده  40کودکان 

 است. برابر از حد مجاز برای کودکان بوده 12و 

سال از فاجعه چرنوبیل هنوز مردم  30گفت، پس از گذشت بیش از  Greenpeaceایبینا البونسکا از آزمایشگاه تحقیقاتی دکتر 

 ادیواکتیو قرار دارند. از طریق مصرف غذاهای محلی از جمله شیر در معرض سزیم ر

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180608093639.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :

Milk in parts of Ukraine has radioactivity levels up to five times over the country's official safe limit, new research 

shows. 

Scientists from the Greenpeace Research Laboratories at the University of Exeter and the Ukrainian Institute of 

Agricultural Radiology sampled cow's milk from private farms and homes in the Rivne region, about 200km from 

the site of the Chernobyl Nuclear Power Plant explosion in 1986. They found levels of radioactive caesium in 

milk above Ukraine's safe limit for adults of 100 Becquerel per litre (Bq/L) at six of 14 settlements studied, and 

above the children's limit of 40 Bq/L at eight sites. 

The highest levels found were about 500 Bq/L -- five times over the limit for adults and more than 12 times that 

for children. 

"More than 30 years after the Chernobyl disaster, people are still routinely exposed to radioactive caesium when 

consuming locally produced staple foods, including milk, in Chernobyl-affected areas of Ukraine," said Dr Iryna 

Labunska, of Greenpeace Research Laboratories at the University of Exeter. 

 محیط زیست موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 08/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180608093639.htm
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 ای نقش انتخاب مواد غذایی مصرفی بر روی انتشار گازهای گلخانه

های کاهش انتشار کربن از حلهای غذایی بعنوان یکی از راهیمدر رژتغییر 

اما تعداد تحقیقات انجام شده  شود. های غذایی پیشنهاد میطریق سیستم

کربن و سنجی انتخاب غذاهای کمدر مورد مقرون بصرفه بودن و امکان

 کم است.  ها بر تغییرات اقلیمیچگونگی تاثیر این انتخاب

 های انجام شدهترین ارزیابیجدیدترین و جامع ازنتایج یک مطالعه جدید که 

از مصرف مواد غذایی در امریکا  ای ناشیدرباره میزان انتشار گازهای گلخانه

ازهای تواند به کاهش انتشاز گهای دیگر حیوانی به سایر مواد غذایی میکه تغییر تغذیه از گوشت و پروتئیندهد است، نشان می

 ای در امریکا کمک کند. گلخانه

درصد از  16 اشد به این دلیل کهای بتغییر مواد غذایی مصرفی میتواند یک نکته کلیدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

های است. در مقایسه میزان گازهای منتشر شده ناشی فعالیتناشی از آنها بوده 2013ازهای منتشره در امریکا در سال گ

 Food است . جزئیات بیشتر درباره این مطالعه در مجلهدرصد برآورد شده 21های صنعتی درصد و فعالیت 12تجاری/مسکونی 

Policy است. تشر شدهمن 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

Changes in diet have been proposed as a way to reduce carbon emissions from the food system. But there has 

been little research on the affordability and feasibility of low-carbon food choices in the U.S. and how these 

choices could affect diet and climate change. 

A new study that provides the latest, most comprehensive estimate of greenhouse gas emissions generated by U.S. 

consumer food purchases suggests that, if Americans directed their food purchases away from meats and other 

animal proteins, they could help reduce greenhouse gas emissions. 

Altering food consumption could be a key area for reducing greenhouse gas emissions, as food purchases 

accounted for 16 percent of U.S. greenhouse gas emissions in 2013, according to the study. By comparison, 

commercial/residential activity accounted for 12 percent and industrial activity accounted for 21 percent of the 

nation's greenhouse gas emissions. 

 ایگازهای گلخانه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 08/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode/
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 برزیل، بزرگترین تولید کننده برنج خارج از آسیا

با  شود. برزیلخارج از آسیا، در هیچ کشوری به اندازه برزیل برنج تولید نمی

میلیون تن در سال نهمین تولید کننده بزرگ برنج در جهان  15متوسط تولید 

است. تولید برنج در برزیل یک صنعت چند میلیاردی است که صدها هزار 

 نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در آن دخالت دارند.  

وجه به اهمیت کشت برنج، محققان این کشور در تالش برای تولید ارقام با ت

بهتر هستند تا رضایت کشاورزان، صنایع و مصرف کنندگان را بدست آورند. 

های مؤسسه تحقیقاتی امبرپا پیشرفت رانجام شده د در مطالعه جدید 

 است. بدست آمده در تحقیقات برنج توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته

های توسعه ارقام جدید و اثرات آنها در رسیدن به اهداف موردنظر بررسی شده های استفاده شده در برنامهدر این تحقیق روش

سال،  45است. در طی توجه سودآوری شدهح ارقام امبرپا منجر به افزایش قابلهای اصالاست. بر اساس این مطالعه، برنامه

 ایش در درآمد کشاورزان است. هزاران پوند افزکه به معنای  درصد افزایش ساالنه داشته 62/0تا  73/0میزان عملکرد بین 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

Outside Asia, no other country produces as much rice as does Brazil. It is the ninth largest rice producer 

in the world. Average annual yields are close to 15 million tons. 

Rice production in Brazil is a multi-billion-dollar industry. It employs hundreds of thousands of people, 

directly and indirectly. 

Given the importance of rice farming in Brazil, researchers are working to develop improved rice 

varieties. 

According to the study, the Embrapa breeding program has resulted in significant yield gains. Over 45 

years, grain yield improved between 0.62-0.73% each year. That translates to thousands of pounds in 

increased yield for farmers. 

 برنج موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 06/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1132329/icode/
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 کندکش تغذیه میرقم پنبه مهندسی ژنتیک شده که از مواد شیمیایی علف 

موفق به توسعه  دانشگاه تگزاس  A&M AgriLifeمحققان دانشگاه 

سیستم کودی شدند که عالوه بر فراهم کردن مواد مغذی برای گیاه پنبه 

 شود. کش نیز  میهای هرز مقاوم به علفسبب از بین رفتن علف

شود که تعریف بیان یک ای استفاده میدر این سیستم جدید از رقم پنبه

های الیکه علفکند در حژن خاص در آن گیاه را قادر به تغذیه از فسفیت می

گویند این سیستم عالوه بر توانند از آن تغذیه کنند. محققان میهرز نمی

 در هزینه تولید، یک راه حل سازگار با محیط زیست و پایدار است. جویی صرفهمیلیاردها دالر 

 PtxD/phosphiteگوید، آنها بر این باورند که سیستم متخصص تحقیقات بیوتکنولوژی در این زمینه می Kerti Rathoreدکتر 

زیست تواند به حل بسیاری از مشکالت در زمینه بیوتکنولوژی، کشاورزی و محیطهای امیدوارکننده است که مییکی از فناوری

 کمک کند. 

است. جزئیات بیان شده ptxDشود که در آن ژن ای میتوقف رشد رقم پنبه ( با فسفیت مانعselectiveمصرف کود انتخابی )

 منتشر شده است.  Proceedings of the National Academy of Sceinces ای در مجله این سیستم طی مقاله

  www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180604172742.htmhttps//::لینک خبر

 خالصه خبر :

A newly developed fertilizer system will provide nutrition to engineered cotton crops worldwide and a 

deadly dose to weeds that are increasingly herbicide resistant, according to a Texas A&M AgriLife 

Research study. The new system applies phosphite to cotton crops engineered to express a certain gene 

-- a gene that makes cotton able to process the phosphite into nutrition while the same compound 

suppresses weeds that are unable to use it, researchers said. 

"Our researchers here at Texas A&M AgriLife have addressed an issue that costs producers billions of 

dollars," said Dr. Patrick Stover, vice chancellor of agriculture and life sciences at Texas A&M in 

College Station and AgriLife Research acting director. "This is an economical, envrionmentally safe and 

sustainable solution. 

 پنبه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 04/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید درباره بیماری پیرس انگوریافته

( و Pierceمحققان موفق به شناخت بیشتر از بیماری پیرس )

نحوه عمل آن در گیاه انگور شدند. عامل ایجاد این بیماری باکتری 

است که در کالیفرنیا ساالنه بیش از   Xyiella fastidiosaبنام 

سال  100کند. این بیماری از میلیون دالر خسارت وارد می 100

با ورود حشره تیرزن است، پیش در این ایالت شناخته شده

( که عامل glassy-winged sharpashooterای )شیشهبال

انتقال این باکتری از گیاهی به گیاه دیگر است، پیرس تهدیدی 

 است.  شده برای کشاورزی این ایالتجدی 

اند که در تحقیق جدید انجام شده توسط محققان دانشگاه دیویس کالیفرنیا، مجموعه از نشانگرهای مولکولی شناسایی شده

تواند به تشخیص زودهنگام بیماری کمک کرده و در طراحی این یافته میگذارند. شروع این بیماری در انگور تاثیر می رب

 های مبارزه با بیماری و محافظت از گیاهان مؤثر باشد. برنامه

 منتشر شده است.  Frontier in Plant Scienceجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

  grapevines.html-deadly-disease-pierce-insight-06-/2018https://phys.org/news:لینک خبر

 خالصه خبر :

Scientists are gaining a better understanding of Pierce's disease and how it affects grapevines. The 

disease, which annually costs California more than $100 million, comes from a bacterium called Xylella 

fastidiosa. While the bacterium has been present in the state for more than 100 years, Pierce's disease 

became a more serious threat to agriculture with the arrival of the glassy-winged sharpshooter insect, 

which can carry the bacterium from plant to plant. 

In a new study, published in Frontiers in Plant Science, researchers at the University of California, 

Davis, have identified a set of molecular markers that influence the onset of Pierce's disease in 

grapevines. 

 اقتصاد موضوع:

  phys.org :منبع

 08/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اکتشافات جدید درباره تاریخ کشاورزی

منطقه مختلف دنیا بطور مستقل آغاز  12کشاورزی چندین هزار سال قبل از حداقل در 

اختراع کشاورزی برای همیشه زندگی انسان و محیط زیست را تغییر داد. اما  است.شده

 است؟ های خاصی از تاریخ بشری آغاز شدهدر زمان چرا در این مناطق و

محققان دانشگاه ایالتی کلرادو و دانشگاه واشنگتن با استفاده از یک رویکرد جدید 

آزاد پیدا  حث قدیمی تاکید دارد: کشاورزی زمانی آغاز شد که انسان وقتاند که بر یک تئوری مورد بشواهدی را بدست آورده

 ها نیز بیشتر شد. کرد و شرایط محیطی بهبود یافته و تراکم جمعیت

کند. اند را آشکار میبینی تراکم جمعیت جهانی، نیروهایی را که منشا آغاز کشاورزی بودهطبق اولین مطالعه در نوع خود، پیش

داند: طالعه از نظریه باال درباره پیدایش کشاورزی حمایت کرده و در مقابل احتمال دو نظریه قدیمی را ضعیف مینتایج این م

نظریه اول مبنی بر این است که دورانی که شرایط زندگی و محیطی برای انسان دشوار شده بود و تراکم جمعیت ها پایین بود، 

های جدید داشت. بر اساس نظریه دوم هیچ الگوی مشخصی امین غذا نیاز به روشاست زیرا انسان برای تکشاورزی آغاز گردیده

 وجود نداشته و پیدایش کشاورزی با شرایط خاص اجتماعی و محیطی در منطقه ارتباط دارد. 

  clues.html-uncover-agriculture-06-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
The invention of agriculture changed humans and the environment forever, and over several thousand years, the 

practice originated independently in a least a dozen different places. But why did agriculture begin in those places, 

at those particular times in human history? 

Using a new methodological approach, researchers at Colorado State University and Washington University in 

St. Louis have uncovered evidence that underscores one long-debated theory: that agriculture arose out of 

moments of surplus, when environmental conditions were improving, and populations lived in greater densities. 

The first-of-its-kind study, "Hindcasting global population densities reveals forces enabling the origin of 

agriculture," published in Nature Human Behaviour, lends support to existing ideas about the origins of human 

agriculture. In contrast, they found little support for two other, longstanding theories: One, that during desperate 

times, when environmental conditions worsened and populations lived at lower densities, agriculture was born 

out of necessity, as people needed a new way of getting food. And two, that no general pattern exists, but instead 

the story of agriculture's origins is tied to unique social and environmental conditions in each place. 

 تاریخ کشاورزی موضوع:

  phys.org :منبع

 04/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 (GCFصندوق اقلیم سبز ) گذاریبا سرمایهپروژه اقلیمی  10 حمایت فائو از

پروژه در افریقا، آسیا، اروپای  10در اجرایی شدن حمایت و همکاری خود فائو 

شرقی و امریکای جنوبی در زمینه سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی با 

 ( را اعالم کرد. GCFگذاری برنامه آمادگی صندوق اقلیم سبز )سرمایه

سازی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای ظرفیت ،هدف برنامه آمادگی

انتشار گازهای کاهش های های سازگاری با محیط زیست و برنامهبرنامه

ای توسط این کشورها است. هدف کلی تجهیز کشورها در راستای گلخانه

 2یش گرمایش زمین تا ای و محدود کردن افزابرای کاهش انتشار گازهای گلخانه در چارچوب توافق پاریس انجام تعهدات خود

 در برابر تغییرات اقلیمی است.  های کشاورزیگراد و همچنین حمایت از انطباق سیستمدرجه سانتی

میلیون دالر توسط صندوق اقلیم سبز از دسامبر  7ای معادل ( با بودجهGuyanaدهمین پروژه آمادگی فائو در کشور گویان )

 است.شروع شده 2017

توسط اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بعنوان صندوق جهانی برای  2010سال  صندوق اقلیم سبز در

 های اقلیمی و سازگاری در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد. تامین مالی برنامه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1140120/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

The UN Food and Agriculture Organization is supporting ten projects in countries in Africa, Asia, the 

Caribbean, Eastern Europe and South America to lay the groundwork for climate-resilient adaptation initiatives, 

funded by the Green Climate Fund (GCF)'s Readiness Programme.   

The Readiness Programme aims to build capacity in developing countries to access GCF funding to implement 

country-led national climate adaptation and mitigation plans. The overall aim is for countries to be equipped to 

fulfil their commitments under the Paris Agreement to reduce greenhouse gas emissions and limit global 

temperature rise by 2 degrees, and to support them in adapting their agriculture and food security systems to the 

effects of climate change.  

The tenth FAO Readiness project to be approved is in Guyana, and brings to $7 million the contributions to 

FAO from the UN's climate fund under the Readiness Programme since December 2017.  

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 11/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کشاورزی شهری، پتانسیل استفاده نشده در اروپا

، دو سوم از جمعیت جهان 2050بنا بر اعالم سازمان ملل متحد، تا سال 

 هایهای روستایی در زمینهشهرنشین خواهند شد. جدا شدن از محیط

 دنبال خواهد داشت.هایی را بهامنیت غذایی، محیط زیست و رفاه چالش

توسط شبکه همکاری اروپا در علم   (UAEشبکه کشاورزی شهری اروپا )

کشور جهان تاسیس شد.  29محقق از  120( با بیش از COSTو فناوری )

کشاورزی شهری برای پایدارسازی هکارهایی که این شبکه بر روی را

 کند.  ، تحقیق و بررسی مید فراهم کندتوانمحیطی میهای اقتصادی و زیستاروپایی در زمینهشهرهای 

است، اما هنوز اثرات آن ادامه داشته و پارلمان اروپا مزایای تحقیقات انجام پایان رسیدهبه 2016که فعالیت شبکه در سال با این

. در این جلسه دامنه و تاثیرات کشاورزی شهری در اروپا مورد بررسی استشده توسط آن را در یک جلسه مورد توجه قرار داده

ریزی های برنامههای محلی از جمله سیاستکه سیاستدهند شهر نشان می 200های بدست آمده در بیش از قرار گرفت. تجربه

-هتوجهی داشتاثرات قابلهای اروپایی هستند، کشاورزی شهری مناطقی که تحت حمایت سیاستدر شده مبتنی بر فرهنگ و 

 اند. 

  potential.html-untapped-agricultureeurope-urban-06-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :

By 2050, two thirds of the world's population will live in urban areas, according to the United Nations. The shift 

away from rural living creates challenges for food security, the environment and people's well-being. Urban 

Agriculture Europe (UAE), a COST-funded network of over 120 researchers from 29 countries worldwide, 

investigated how urban agriculture provides solutions in Europe and contributes to innovative cities that are 

economically and environmentally viable. 

Although the network ended in 2016, it is still making an impact. Its research has been cited extensively in a 

detailed briefing for the European Parliament. The briefing is a valuable overview of trends, scope and impacts 

of urban agriculture in Europe. Lessons from UAE case studies from over 200 cities show where local policy can 

have the greatest impact – such as through specially adapted planning policy or an entrepreneurship-friendly 

culture – and areas where European-level policies might provide support. 

 کشاورزی شهری موضوع:

 phys.org :منبع

 11/06/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 ( سازمان غذا و دارو امریکاFDA .رقم برنج طالیی را تایید کرد ) 

 Golden Rice Gets Approval from US FDA 

 های مرجع ژنوم  نخود و نخود کفتری تهیه شده توسط مؤسسه ایکرسات هند و امکان دسترسی به داده

NRGene    

 ICIRISAT and NRGENE Make Chickpea and Pigeonpea Reference Genome Data Available 

  مقاوم در برابر قارچ شدند.محققان چینی موفق به تولید رقم پنبه   

 Chinese Scientists Develop Fungus-Resistant Cotton 

 وپارا .2

  4114انتشار نظرات علمی سازمان ایمنی غذای اتحادیه اروپا در مورد ذرت تراریخته 

 EFSA Publishes Scientific Opinion on GM Maize 4114 

 امریکا  .3

 های بزرگکشف مکانیسم واکنش ذرت در برابر استرس گرمایی به کمک داده 

 Scientists Use Big Data to Map Corn's Response to Heat Stress 

 محققان موفق به ایجاد ساختار شبه سلولی برای فتوسنتز شدند    

 Researchers Engineer Cell-Like Structure for Photosynthesis 

 تحقیقات 

 ها قادر به تشخیص زودهنگام بیماری درختان هستند  سگ 

Dogs can detect agricultural diseases early 

 هامغذیافزایش کارآیی جذب ریز 

 Transporting micronutrients more efficiently 
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