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

( 97شهریور) 2018 سپتامبر از ماه (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 )یک تن به دالر امریکا( بشرح زیر بود: 1397 اسفندیعنی   2019 مارستا 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود )یک تن به دالر امریکا(   1397  یعنی اسفند  2019( تا مارس 97)شهریور 2018

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

4.38 % 218.99 Feb  2019 

-6.04 % 205.76 Mar  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.49 % 408.00 Feb  2019 

-0.49 % 406.00 Mar  2019 
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( تا 79)شهریور 2018سپتامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 بشرح زیر بود: )یک تن به دالر امریکا(  1397 یعنی اسفند  2019مارس 

 

 2018سپتامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  گرم به سنت امریکا( بشرح زیر بود: 450)یک پوند معادل حدود  1397 یعنی اسفند  2019( تا مارس 97)شهریور

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 di.com/commodities/?commodity=wheathttp://www.indexmun  گندم: 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  برنج:

 exmundi.com/commodities/?commodity=cornhttp://www.ind: ذرت

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

1.67 % 169.52 Feb  2019 

-2.65 % 169.03 Mar  2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .25 Sep 2018 

16 % .25 Oct 2018 

-3.45 % .28 Nov 2018 

0.00 % .28 Dec 2018 

0.00 % .28 Jan 2019 

3.57 % .29 Feb 2019 

3.45 % .28 Mar 2019 
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 ایمن، سالم و با کیفیتنقش تجارت جهانی در ارائه غذای 

در  2019آوریل  24تا  23المللی ایمنی غذا و تجارت در روزهای نشست مجمع بین

سازمان تجارت جهانی در ژنو برگزار شد. گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در 

المللی ابزاری مهم برای مقابله با گرسنگی است سخنرانی خود گفت، تجارت بین

 ذایی نیز باید توسط کشورهای تجارتی و سالمت مواد غاما کیفیت خوب، ایمن

 کننده تضمین شود. 

وی همچنین گفت، بسیاری از کشورها جهت تامین مواد غذایی موردنیاز مردم خود به شدت به واردات مواد غذایی وابسته 

ی شده نسبت به مواد غذایی تجارت مواد غذایی فرآور ،هستند. اما متاسفانه در سطح جهانی از نظر حمل و نقل و نگهداری

نوع از محصوالت به افزایش چشمگیر چاقی در کشورهای واردکننده مانند  شود. تجارت اینفرآوری نشده بهتر انجام می

ارائه قوانین و مقررات  استارالمللی خوشود. در همین راستا، فائو از جامعه بینکشورهای منطقه اقیانوس آرام و کارائیب منجر می

 در جهت تشویق به مصرف مواد غذایی سالم و مغذی شد.  مناسب

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1191501/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
International trade is a very important tool for tackling hunger but countries must also guarantee that 

globally traded food is of good quality, safe and healthy, FAO Director-General José Graziano da Silva 

said today at the International Forum on Food Safety and Trade that is held at the World Trade 

Organization (WTO) in Geneva (23-24 April). 

"Many countries depend heavily on food imports to guarantee the availability of food for their people," 

Graziano da Silva said. "Unfortunately, unhealthy ultra-processed food fares better in international trade 

in terms of transportation and conservation than non-processed food".     

He noted that trade in such products has already contributed to a substantial increase in the proportion 

of obese people in countries that import most of their food, such as the Pacific and Caribbean Islands. 

The FAO Director-General called on international community to advance the establishment of trade 

rules and regulations that encourage the consumption of healthy and nutritious foods. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 23/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 المللی برای افزایش امنیت غذاییانتشار دستورالعمل فنی جدید بین

کتاب  (IPCبندی یکپارچه فازهای امنیت غذایی )برنامه ابتکاری طبقه

راهنمای جدیدی در زمینه فرایندهای تجزیه و تحلیل امنیت غذایی و تغذیه 

منتشر کرد. هدف از انتشار این راهنما بهبود و ارائه اطالعات بهتر برای اقدامات 

 های انسانی است. الزم در بحران

پس از انجام  ،المللیسازمان بین 15کارشناسان امنیت غذایی و تغذیه از 

را منتشر  IPCجانبه نسخه سوم دستورالعمل تکنیکی های همهمشاوره

عدم  گیریاست: اندازهکردند. در این دستورالعمل عالوه بر فاز بحرانی برای عدم امنیت غذایی، دو سطح جدید نیز تعریف شده

به فازهای قبلی اضافه  نیز« قحطی محتمل» تغذیه بحرانی. فاز پنجم عدم امنیت غذایی تحت عنوان امنیت غذایی حاد و سوء

 است.  شده

های جدید موردنیاز برای تجزیه و تحلیل مناطقی که دسترسی به آنها محدود و یا روزرسانی شده، دادهدر دستورالعمل به

امنیت غذایی و تغذیه مربوط به این مناطق  درباره های باکیفیتدادهشامل  ایمجموعهاست. ناپذیر است نیز ارائه شدهامکان

ها مانع محدودیت نهای امنیتی، حقوقی و تدارکاتی مواجه هستند و اغلب ایای از قبیل محدودیتهای عمدهکه با چالش

 شوند. های بشردوستانه به مردم در مواقع بحرانی میدسترسی فعاالن کمک

  www.fao.org/news/story/en/item/1191668/icode/http//::لینک خبر

 خالصه خبر :
New global guidelines published today by the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) initiative will 

further hone food security and nutrition analysis processes for better and more actionable information during 

humanitarian crises. After thorough consultations, food security and nutrition experts from 15 organizations have 

released a third version of the IPC Technical Manual. In addition to the IPC's Acute Food Insecurity scale, it 

incorporates two new scales, measuring chronic food insecurity and acute malnutrition. It also includes a new 

classification of the IPC Acute Food Insecurity scale's Phase 5, called ‘Famine Likely'. 

Additionally, the updated manual introduces new data requirements to analyze areas with limited or no 

humanitarian access. The collection of high-quality food security and nutrition data in these locations has faced 

major challenges including security, legal and logistical constraints, often preventing humanitarian actors from 

reaching populations during emergencies. 

 منیت غذاییا موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 25/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تشدید بحران غذایی ناشی از خشکسالی در امریکای مرکزی

دنبال خشکسالی (  بهWFPهشدار فائو و برنامه جهانی غذا ) بر اساس

ای معروف به کریدور خشک ر منطقههای سنگین دطوالنی مدت و باران

 ابستهامریکای مرکزی نیمی از محصول ذرت و نخود که معیشت مردم و

و مردم منطقه بدون ذخیره غذایی مانده و امنیت  به آنهاست، از بین رفته

 است. غذایی آنها در معرض خطر قرار گرفته

نفر  میلیون 2/2های امریکای مرکزی در حال حاضر، طبق برآورد دولت

های اضطراری امنیت غذایی در کریدور خشک برند. ارزیابیدر اثر خشکسالی و از دست دادن محصوالت کشاورزی رنج می

کنند های آنها تایید میانجام شده و یافته 2018های منطقه در طی سه ماهه آخر سال و برنامه جهانی غذا و دولت وتوسط فائ

 های غذایی دارند. فر به شدت نیاز به کمکمیلیون ن 2/2میلیون نفر از  4/1که 

های غذایی میلیون دالر کمک مالی برای تهیه کمک 72، فائو و برنامه جهانی غذا از جامعه جهانی درخواست 2019برای سال 

 نفر از مردم این منطقه کردند.   700،000برای 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1191887/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Food Programme (WFP) 

today warned that prolonged droughts and heavy rain have destroyed more than half of the maize and 

bean crops of the subsistence farmers along the Central American Dry Corridor, leaving them without 

food reserves and affecting their food security. 

Central American governments estimated that 2.2 million people have suffered crop losses, mainly due 

to the drought. Emergency food security assessments carried out in the Dry Corridor by WFP, FAO and 

the governments during the last quarter of 2018 validated these findings and confirmed that 1.4 million 

people out of the 2.2 million urgently need food assistance. 

For 2019, FAO and WFP are requesting US$72 million from the international community to provide 

food assistance to more than 700,000 people in the Dry Corridor. 

 بحران غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 25/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 خوار پاییزههای جدید برای کاهش خسارات ناشی از کرم برگیافته

که در کشورهای  2016خوار پاییزه، از آفات مهاجم بومی امریکا است. از سال کرم برگ

جنوب صحرای افریقا مشاهده شد تا کنون خسارات قابل توجهی را به محصوالت ذرت 

است. مقابله با این آفت نیازمند رویکردی یکپارچه شامل بهبود قه وارد کردهاین منط

های زراعی است. در مورد مؤثرترین شیوه زراعی برای مبارزه با کرم برگخوار شیوه

پای افریقایی، شناخت کمی وجود دارد. عالوه مناسب با شرایط مزارع کشاورزان خرده

کرم برگخوار پاییزه بر روی عملکرد ذرت در افریقا بر این، اطالعات بیشتری درباره اثر 

( تحقیق جدیدی با هدف شناخت عوامل مؤثر بر CIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )محققان مرکز بینموردنیاز است. 

  اند.های خود طی گزارشی منتشر کردهخوار پاییزه و برآورد کمیت خسارات انجام داده و یافتهخسارت حاصل از کرم برگ

است. محققان تخمین پا در دو بخش شرقی زیمبابوه انجام شدهمطالعات بر روی خسارات وارده بر مزارع ذرت کشاورزان خرده

 ،یابیاست. با انجام بروندرصد از محصول بوده 11از بین رفتن  ،در منطقه مورد مطالعه خسارت حاصل از این آفت اند کهزده

، 2018تن و با در نظر گرفتن متوسط قیمت جهانی ذرت در سال  200،000یمبابوه را حدود میزان خسارت وارده در کل کشور ز

های به نظر این محققان، شیوهاند. کرده یلیون دالر محاسبهم 32دالر به ازاء هر تن،  خسارت مالی حاصل را بیش از  163یعنی 

یش بوده است منجر به افزایش خسارت حاصل از این آفت زراعی مثل نامرتب وجین کردن یا کاشت در زمینی که قبال تحت آ

 برد. شود. به این دلیل که این نوع عملیات تراکم گیاه میزبان آفت )غیر از ذرت( را باال میمی

  damage/-armyworm-fall-reduce-to-practices-agronomic-best-identifies-study-https://www.cimmyt.org/news/new:لینک خبر

 خالصه خبر :
The fall armyworm, an invasive insect-pest native to the Americas, has caused significant damage to maize crops in sub-

Saharan Africa since its arrival to the region in 2016. An integrated approach, including improved agronomic practices, is 

necessary in order to fight against the invasive caterpillar. However, little is known about the most effective agronomic 

practices that could control fall armyworm under typical African smallholder conditions. In addition, more information is 

needed on the impact of fall armyworm on maize yield in Africa, as previous studies have focused on data trials or farmer 

questionnaires rather than using data from farmer fields. In a new study published by researchers with the International Maize 

and Wheat Improvement Center (CIMMYT), investigators set out to understand the factors influencing fall armyworm 

damage and to quantify yield losses due to fall armyworm damage. 

 آفات گیاهی موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 22/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ( برای کاهش آرسنیک در برنجparboilingاستفاده از روش بخاردهی )

آلودگی برنج با آرسنیک از مشکالت اصلی مردم مناطق پرمصرف این محصول است. 

 Environmental Scienceگزارشی که در مجله  انجمن شیمی امریکا بنام  محققان در

& Technology اند، روشی برای کاهش آرسنیک غیرآلی در برنج با انجام منتشر کرده

 اند. آنها بر روی روش بخاردهیبرخی تغییرات در روش فرآوری سنتی ارائه کرده

(parboiling) بنا به نظر محققان مزیت این روش اند. شود، کار کردهنگالدش استفاده میه در بکهای سنتی کوچک در کارگاه

 افزایش میزان کلسیم برنج است. 

 435/0المللی تحقیقات برنج، سرانه مصرف برنج در بنگالدش حدود یک پوند )بر اساس آمار منتشر شده توسط مؤسسه بین

 اشیخطرات ن مین دلیل مردم بنگالدش در معرضهبرنج در جهان. بهکیلوگرم( در روز است یعنی یکی از باالترین میزان مصرف 

 شود.های آلوده جذب برنج میزا است که از طریق خاکهستند. آرسنیک غیرآلی، یک ماده سمی و سرطانآرسنیک غیرآلی  از

نامیده   parboilingیا شود که فرایند بخاردهی برنج کامل همراه با سبوس در آب جوشانده می ،در این کشور، پس از برداشت

رحله بعد آن بدست آمدن برنج سفید است. محققانی از مؤسسه امنیت جهانی غذا وابسته به دانشگاه بلفاست بر و م می شود

سبوس حاوی آرسنیک بیشتری است و از  گوینداند. آنها میروی تاثیر جوشاندن برنج پس از برداشتن سبوس تحقیق کرده

  سنیک از دانه برنج می شود. طرف دیگر مانع خروج آر

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190417084610.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Contamination of rice with arsenic is a major problem in some regions of the world with high rice consumption. 

Now, researchers reporting in the ACS journal Environmental Science & Technology have found a way to reduce 

inorganic arsenic in rice by modifying processing methods at traditional, small-scale parboiling plants in 

Bangladesh. The new method has the added benefit of increasing the calcium content of rice, the researchers say. 

People in Bangladesh eat about a pound of rice per person per day, according to statistics from the International 

Rice Research Institute. This consumption is among the highest in the world, placing Bangladeshis at risk for 

elevated exposure to inorganic arsenic, a toxic substance and carcinogen that can enter rice from the soil of flooded 

paddies. After harvest, most rice in the country is parboiled, a process that involves soaking the rough rice (with 

husk intact) in water and then boiling it, followed by other steps to produce polished white rice.  

 برنج موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 17/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190417084610.htm
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 هاحلی پایدار برای افزایش میزان روغن دانهارائه راه

روش مهندسی  ( سنگاپورNanyangمحققان دانشگاه تکنولوژی نانیانگ )

تا  15ها را تواند میزان طبیعی روغن دانهاند که میژنتیک جدیدی ارائه کرده

 درصد در شرایط آزمایشگاهی باال ببرد.  50

قابلیت کاربرد بر روی محصوالتی مثل کلزا، سویا و تواند میاین روش 

باشد. صنایع وابسته به این محصوالت ارزش چند میلیارد داشتهآفتابگردان 

 ل افزایش است. دالری داشته و تقاضای جهانی برای آنها در حا

اند بر روی یک پروتئین کلیدی کنترل کننده عهده دارد و آنها توانستهرهبری این تیم تحقیقاتی را به ،Wei Maپروفسور 

زمان در ی ژعنوان منبع انراست که به دانه ذخیره بیشتر روغن در ،میزان روغن، تغییرات ژنتیکی انجام دهند. نتیجه این تغییر

 است. منتشر شده Plant Signaling & Behaviorود. جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله شجوانه زدن مصرف می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190420090534.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) scientists have developed a sustainable 

way to demonstrate a new genetic modification that can increase the yield of natural oil in seeds by up 

to 15 per cent in laboratory conditions. 

The new method can be applied to crops such as canola, soybean and sunflower, which are in a multi-

billion dollar industry that continues to see increasing global demand. 

The research team led by Assistant Professor Wei Ma from NTU's School of Biological Sciences 

genetically modified a key protein in plants which regulates the amount of oil they produce. This results 

in larger oil reserves in the seed that primarily serves as an energy source for germination. 

The team's patent-pending method involves modifying the key protein known as "Wrinkled1" or 

"WRI1," which regulates plants' oil production. After modification, the seeds have a wrinkled 

appearance, which is the basis for its scientific codename. 

In the lab, these modified seeds have successfully displayed seed oil increase that is able to produce up 

to 15 per cent more natural oils. The research findings were published in the scientific journal Plant 

Signaling & Behavior. 

 های روغنیدانه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 20/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190420090534.htm
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 کنندهای پشتیبان ژنتیکی استفاده میهای بنیادی از نسخهحفاظت از سلولگیاهان برای 

انواع مختلف، اما در بسیاری از آنها  صورتگیاهان بهیافتن با وجود تکامل 

ای هگونهدهد که ای وجود دارد. نتایج یک تحقیق جدید نشان میعملکرد مشابه

دار از رویکردهای متنوعی برای حفظ وضعیت موجود خود استفاده ن گلگیاها

 کنند. می

های بنیادی نقش اساسی در ادامه حیات گیاه دارند. دار، سلولدر گیاهان گل

یاز به اینکه آیا گیاه نشود. های بنیادی تعیین میتاثیر شرایط مختلف محیطی، چگونگی و زمان رشد گیاه توسط سلولتحت

های لولعهده سهای جدید با توجه به نیاز گیاه بههای بیشتر نیاز دارد. تولید سلولها و گلهای عمیق، ساقه بلندتر یا برگریشه

 تواند در رشد گیاه وقفه ایجاد کند. های بنیادی میهمین دلیل است که زیاد یا کم بودن سلولبه بنیادی است. 

ای هسته دار ژنتیکی، م Howard Hughes و ld Spring Harbor LaboratoryCoمحققان ژنتیک از دو مؤسسه تحقیقاتی 

ار طی دهای ژنتیک پشتیبان در گیاهان گلدانند. جزئیات بیشتر درباره سیستمرا مسئول اتفاقات فوق می دارگیاهان گلدر 

 اند. منتشر کرده Nature Geneticsای در مجله مقاله

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190415172156.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Despite evolution driving a wide variety of differences, many plants function the same way. Now a new 

study has revealed the different genetic strategies various flowering plant species use to achieve the same 

status quo. 

In flowering plants, stem cells are critical for survival. Influenced by environmental factors, stem cells 

direct how and when a plant will grow. Whether a plant needs deep-reaching roots, taller stems, or more 

leaves and flowers, it is the stem cells that produce new cells for the job. 

That's also why having too many or too few stem cells can disrupt a plant's growth. 

Responsible for all this is a "core genetic circuitry found in all flowering plants," says CSHL Professor 

and HHMI Investigator Zach Lippman. 

 ژنتیک گیاهی موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 15/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190415172156.htm
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 نگاهی جامع به شیر گاو 

ای سرشار از یر، یکی از مواد غذایی اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی انسان است، مادهش

ترین محصوالت لبنی در جهان شیر گاو از پرمصرفویتامین. پروتئین، کربوهیدرات، چربی و 

میلیون تن است. به  800یر گاو در جهان بالغ بر شآمار فائو میزان تولید ساالنه س است. بر اسا

 Journal of Agrivulture andقان در مجله وابسته به انجمن شیمی امریکا بنام تازگی محق

Food Chemistry   بانک اطالعاتی جامع و متمرکزی را از تمام ترکیبات شناخته شده شیر گاو

 اند. معرفی کرده

عه اقتصادی و کشاورزی گذرد. و همیشه نقش کلیدی در توسسال می 10،000از زمان شروع مصرف شیر توسط انسان بیش از 

ر داست. بیش از هزاران نوع ترکیب است. با توجه به محبوبیت شیر گاو، این ماده موضوع مطالعات علمی متعددی بودهداشته

رکیبات تاست، اما اطالعات مربوط به آنها پراکنده است. تجزیه و تحلیل شیر با توجه به امکان داشتن تا کنون شناخته شده شیر

ای زیادی ههای شیمیایی هدفمند، دادهای است. در نتیجه تجزیه و تحلیلکار پیچیده ،مختلف بسته به تغذیه گاو و سایر عوامل

است. اما هیچیک کدام بطور کامل و کمّی مواد تشکیل دهنده شیر گاو را ارائه درباره ترکیبات خاص موجود در شیر ارائه شده

 کنند. نمی

ز است تا تصویر کاملتری اکاوی متون تهیه شدههای تجربی و دادهمعرفی شده در این مقاله با استفاده از تکنیکه پایگاه داد

 ترکیبات شیر گاو را ارائه کند. 

  eases/2019/04/190417084614.htmhttps://www.sciencedaily.com/rel:لینک خبر

 خالصه خبر :
Milk is a staple of the human diet, full of key nutrients such as protein, carbohydrates, fats, and vitamins. Cow's 

milk in particular is one of the most-used dairy products globally, with over 800 million tons produced annually 

according to the United Nations Food and Agriculture Organization. Today, scientists report in ACS' Journal of 

Agricultural and Food Chemistry a comprehensive, centralized database of all known bovine milk compounds. 

Human milk consumption has played a key role in global economic and agricultural developments for over 10,000 

years. Given its popularity, cow's milk has been the subject of numerous scientific studies in recent history. There 

are thousands of known components in the liquid, but the data are scattered throughout the literature.  

 تغذیه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 17/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190417084614.htm


 آب و زیالمللی کشاوردادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه دوم فروردین 

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

12 

 

 زیستی میلیارد دالری برای حفاظت از تنوع 100حل راه

است. اما بنظر گ رخ دادهانقراض بزر 5در تاریخ کره زمین 

محققان در قرن بیست و یکم باید بطور اضطراری از وقوع فاجعه 

 در تنوع زیستی توسط انسان جلوگیری شود. 

، محقق بوم شناس دانشکده علوم Greg Asnerبنا به نظر 

 مسئول انقراضریزی شهری دانشگاه آریزونا، جغرافیایی و برنامه

گیری شود که کجا باید میمششم جامعه ما است. و باید تص

. کار انجام ندهیمتوانیم اینزیستی را حفظ کنیم و کجا میتنوع

 ها نقش جامعه غالب را بر روی کره زمین دارند. ایم زیرا انساناکنون به این مرحله رسیده

ها بر تنوع زیستی بنام انالمللی است که در تهیه پروپوزال برای برگرداندن اثر منفی انسمحقق بین 19این محقق یکی از 

است: حفاظت از تنوع و فراوانی حیات بر کار بسیار سادههدف اینمشارکت دارد.  «(GNDای جهانی برای طبیعت )معامله»

 میلیارد دالر.  100ای معادل ساالنه با هزینه –روی کره زمین 

  solution.html-year-a-billion-earth-life-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Increasing representation of important terrestrial, freshwater, and marine biodiversity sites for global 

2030 milestones. (A) Terrestrial and freshwater biodiversity sites. (B) Marine biodiversity sites. The pie 

charts on the right of each figure represent sites that are currently not protected. Credit: Dinerstein et 

al., Sci. Adv. 2019; 5:eaaw2869 

There have been five mass extinctions in the history of the Earth. But in the 21st century, scientists now 

estimate that society must urgently come to grips this coming decade to stop the very first human-made 

biodiversity catastrophe. 

"The sixth extinction is on our societyʻs shoulders; it really is," said ecologist Greg Asner, who serves 

on the faculty of the School of Geographical Sciences and Urban Planning and the School of Earth and 

Space Exploration and came to Arizona State University this past January to lead the new Center for 

Global Discovery and Conservation Science. 

 زیستیتنوع موضوع:

 phys.org :منبع

 17/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-life-earth-billion-a-year-solution.html
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 نقش کشاورزی ارگانیک در توسعه کشاورزی پایدار

 ت دادنصورت، با خطر از دسآینده کشاورزی با امروز باید بسیار متفاوت باشد. در غیر این

های منابع آب، تشدید فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک بیشتر، ادامه آلودگی زیستیتنوع

نها آ زدار سازمان ملل متحد که بسیاری اروبرو خواهیم بود. و دستیابی به اهداف توسعه پای

 د، امکان ناپذیر خواهد شد. نبطور مستقیم به کشاورزی ارتباط دار

د های تولیفداران سیستمرهای غذایی پایدار موضوعی داغ و چند جانبه است. طبه سیستممباحث مربوط به چگونگی گذار 

قط کنند که فکنند و استدالل میمی ها را برجستهاگرواکولوژیکی مثل کشاورزی ارگانیک مزایای زیست محیطی این سیستم

( نیز بر نیاز به عملکرد intensiveید فشرده )های تولها تغییرات الزم را ایجاد خواهند کرد. طرفداران سیستماین سیستم

علت ( بهextensiveکنند و معتقدند کشاورزی گسترده )بیشتر از زمین و تامین امنیت غذایی برای جمعیت فزاینده تاکید می

 Natureای که اخیرا در مجله های فوق در مقالههای بیشتر پایدار نخواهد بود. به منظور غلبه بر بحثنیاز به زمین

Sustainability  پشتیبانی 1است. های غذایی پایدار مورد بحث قرار گرفتهسیاست برای گذار به سیستم 4است منتشر شده )

( استفاده 3کنندگان درباره کشاورزی پایدار افزایش آگاهی مصرف( 2های تولید جایگزین مثل کشاورزی ارگانیک از سیستم

ت و صنعت از الزامات قانونی  و هنجارهای صنعتی مثل ( استفاده دول4ها و کشآفتت بر مالیا های کلیدی بازدارنده مثلاز اهرم

 های خطرناک ممنوعیت استفاده از مواد و شیوه

  agriculture.html-sustainable-ingfarm-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
The future of farming has to look different from farming today. Tremendously different. Otherwise, we will risk 

losing even more biodiversity, continue with polluting water bodies, driving erosion and running down soil 

fertility. And we will never reach the UN's Sustainable Development Goals (SDGs), many of which directly relate 

to agriculture. 

How we should transition to sustainable food systems is subject to heated and polarized debates. Proponents of 

agroecological production systems such as organic agriculture highlight the environmental benefits of these 

systems and argue that only those can lead to the necessary changes. Proponents of intensive production systems 

emphasize the need for high yieldsto spare land and assure food security for an ever increasing population and 

argue that extensive systems cannot be sustainable due to their higher land use. 

 کشاورزی ارگانیک موضوع:

 phys.org :منبع

 17/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-farming-sustainable-agriculture.html
https://phys.org/tags/sustainable+food+systems/
https://phys.org/tags/high+yields/
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 تحقیقات جدید برای افزایش زمان نگهداری سبزیجات مغذی

هایی در پا بر روی روشمحققان دانشگاه آالباما ضمن کمک به کشاورزان خرده

تر شدن زمان نگهداری سبزیجات تازه کوچک طوالنی د که بهکشاورزی هستن

(microgreensدر سوپرمارکت ) .ها و منازل هستند 

هدف از پروژه تحقیقاتی آنها کمک به بسته بندی سبزیجات تازه و کوچک 

وان یک محصول کشاورزی نعهمراه با حفظ طعم، ارزش غذایی و شادابی آنها به

 ست. و غذایی پس از برداشت ا

پذیری ها بطور مداوم در حال افزایش است، اما آسیبگوید، تقاضا برای میکروگرینمی Lingyan Kongمحقق تغذیه، دکتر 

 شود. ه و عمر کوتاهی دارند که مانع از تمایل کشاورزان به آنها میآنها باال بود

همکاری داشتند.  Alabama Microgreensو  rmsSpencer Faهای الباما با شرکتآی این تحقیق سه محقق از دانشگاه در ط

 کنند. تولید می ها خانوادگی هستند که در مناطق روستایی آالباما در مزارع ارگانیک خود میکروگریناین شرکت

  vegetables.html-nutritious-life-shelf-04-s/2019https://phys.org/new:لینک خبر

 خالصه خبر :
While helping small farms in Alabama, researchers at The University of Alabama and the University of 

West Alabama hope to provide agricultural solutions that assist a class of nutritious vegetables to last 

longer in supermarkets and kitchens. 

The project aims to help microgreens, young and tender vegetables packed with flavor and nutrition, 

extend their freshness after harvesting, along the way improving their value as both a food and 

agricultural product. 

"The demand for microgreens steadily increases along with considerable profit margins, but they are 

highly perishable and have a short shelf life," said Dr. Lingyan Kong, UA assistant professor of human 

nutrition. "This limits adoption by farmers." 

During the research, the trio of scientists is partners with Spencer Farms and Alabama Microgreens, 

family-owned, organic farms in rural Alabama that grow microgreens and other plants.  

 تغذیه موضوع:

 phys.org :منبع

 17/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-shelf-life-nutritious-vegetables.html
https://phys.org/tags/microgreens/
https://phys.org/tags/short+shelf+life/
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 ارائه روشی پیشرو و ارزان قیمت برای تولید آمونیک

ها و از ترکیبات اصلی الزم برای تولید برخی کاال بوده رنگآمونیاک، گازی بی

مثل کود است. محققان دانشگاه توکیو فرایند جدیدی برای تولید آمونیاک 

 تر است. اینتر و ارزانتر، آسانهای رایج، پاکاند که نسبت به روشارائه کرده

محققان در این روش جدید از تجهیزات در دسترس آزمایشگاهی، مواد 

جدید که  ین روشا اند.شیمیایی بازیافتی و حداقل انرژی استفاده کرده

Samarium-Water Ammonia Production (SWAP) تواند نام دارد می

 منجر به کاهش هزینه تولید آمونیاک شده و دسترسی به آن را برای کشاورزان تسهیل کند. 

از دالیل این است. یکی میلیارد نفر رسیده 7به بیش از  2019میلیارد نفر بود، اما در سال  2جمعیت جهان زیر  1900 در سال

ویژه استفاده گسترده از کودهای مبتنی بر دست آمده در تولید مواد غذایی بههای سریع بهانفجار جمعیت ناشی از پیشرفت

ت آمده در دسهای بهترین پیشرفتکه برخی معتقدند از مهم استبوش -تولید آمونیاک فرایند هابرفعلی آمونیاک است. منبع 

 بسیار پرهزینه است. تاریخ است. اما این فرایند 

  production.html-ammonia-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Ammonia—a colorless gas essential for things like fertilizer—can be made by a new process which is 

far cleaner, easier and cheaper than the current leading method. UTokyo researchers use readily available 

lab equipment, recyclable chemicals and a minimum of energy to produce ammonia. Their Samarium-

Water Ammonia Production (SWAP) process promises to scale down ammonia production and improve 

access to ammonia fertilizer to farmers everywhere. 

In 1900, the global population was under 2 billion, whereas in 2019, it is over 7 billion. This population 

explosion was fueled in part by rapid advancements in food production, in particular the widespread use 

of ammonia-based fertilizers. The source of this ammonia was the Haber-Bosch process, and though 

some say it's one of the most significant achievements of all time, it comes with a heavy price. 

 کود شیمیایی موضوع:

 phys.org :منبع

 24/04/2019 :تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت
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https://phys.org/tags/process/
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 2018های استوایی به گستردگی مساحت انگلستان در سال تخریب جنگل

 های انسانی مساحتیبر اساس گزارش جدید محققان در سال گذشته در نتیجه فعالیت

اند. این سومین کاهش بزرگ پس های استوایی به وسعت انگلستان نابود شدهاز جنگل

 است.  2001در سال ای جهانی های ماهوارهاز عرضه داده

 12زمین فوتبال  یا  30آور است، معادل روزانه  ها سرساماز بین رفتن جنگل عتسر

 میلیون هکتار درسال. 

( در دانشگاه مریلند، حدود یک سوم GFWبان جهانی جنگل )بر اساس ارزیابی ساالنه انجام شده توسط محققان پروژه دیده

 های بارانی بکر هستند. کیلومترمربع از جنگل 36،000ها به وسعت تقریبا از این جنگل

دها و های بارانی با درختانی صاند از بین رفتن پوشش درختی جنگلگوید، برای اولین بار توانستهمدیر این تیم تحقیقاتی می

 حتی هزاران ساله را تشخیص دهند. 

 رمایش هستند. اکسیدکربن زمین در حال گها برای حیات وحش و ذخیره دیترین مکانهای بارانی، از غنیجنگل

همچنان بدون کاهش ادامه  زدائی المللی، از آغاز قرن حاضر جنگلزدائی در سطح ملی و بینبا وجود اقدامات مقابله با جنگل

 است. داشته

  england.html-size-forest-tropical-04-s://phys.org/news/2019http:لینک خبر

 خالصه خبر :
Last year humanity destroyed an expanse of tropical forest nearly the size of England, the third largest decline 

since global satellite data become available in 2001, researchers reported Thursday. 

The pace of the loss is staggering—the equivalent of 30 football fields disappearing every minute of every day, 

or 12 million hectares a year. 

Almost a third of that area, some 36,000 square kilometres (14,000 square miles), was pristine primary rainforest, 

according to the annual assessment from scientists at Global Forest Watch, based at the University of Maryland. 

"For the first time, we can distinguish tree cover loss within undisturbed natural rainforests, which contain trees 

that can be hundreds, even thousands, of years old," team manager Mikaela Weisse told AFP. 

 جنگل موضوع:

 phys.org :منبع

 25/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/news/2019-04-tropical-forest-size-england.html
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 آپ برنده جایزه نوآوری آب های استارتمعرفی شرکت

 های صنایعقیمت برای تصفیه پساب اوری ارزانآپ با ارائه فنیک استارت

نساجی و شرکتی دیگر با ارائه سیستمی جدید برای کاهش انتشار گاز متان 

 MITطور مشترک برنده جایزه نوآوری در آب دانشگاه ها بهاز گاوداری

 معرفی شدند. 

های مرتبط با حلتیم دانشجویی به مرحله نهایی و ارائه راه 8پس از رسیدن 

آب خود، داوران نتوانستند یک برنده اعالم کنند و در نتیجه جایزه بزرگ 

 دالری را بین دو تیم تقسیم کردند.  14،000

کننده پساب صنایع نساجی و تصفیه Symbrosiaآپ تولید جلبک دریایی های استارتهای برنده بنامگذاران سیستمبنیان

SiPure لی کردند. هار خوشحاظاز تقسیم جایزه بین خود ا 

پا در رواندا و کشورهای اطراف آن تعلق گرفت که به کشاورزان خرده Voltaدالری به شرکت آبیاری  7000جایزه سوم به مبلغ 

 Alma Voltaوری خود را با استفاده از سیستم آبیاری اختصاصی بنام کند تا بهرهصورت وام ارائه میکش بهبذر، کود و آفت

 بهبود ببخشند. 

  wastewater.html-methane-startups-prize-04-https://phys.org/news/2019:خبر لینک

 خالصه خبر :
A startup with a cheap technology for purifying textile wastewater and another with a system to help 

reduce methane emissions from cattle were named co-winners of the MIT Water Innovation Prize on 

Thursday. 

After eight student finalist teams pitched their companies' water-related solutions, the judges couldn't 

agree on the winners and ultimately split the grand prize into two $14,000 checks for the co-winners. 

The founders of both the seaweed-producing startup Symbrosia and the textile wastewater purification 

startup SiPure said they were happy to split the winnings. 

"We were just so proud to be here," SiPure business development lead Lily Cheng Zedler said after the 

event. "We're really grateful to the Water Innovation Prize and the judges for believing in us." 

 آب موضوع:

 phys.org :منبع

 24/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-04-prize-startups-methane-wastewater.html
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 و دالیل آنها مرغروش صحیح نگهداری تخم

شود که بهترین روش مرغ این سوال مطرح میهمواره هنگام خوردن و یا پختن تخم

مرغ بستگی به این دارد که کجا برای نگهداری آن کدام است؟ زیرا روش نگهداری تخم

 باشد.  تولید شده

های های بوجود آمده از فساد و بیماریعلت نگرانیبه در امریکا 1970از اوایل دهه 

مرغ کردند. به زودی در مرتبط، تولیدکنندگان و فرآوران شروع به شستن تخم

مرغ در یخچال کردند. اما در اغلب هداری تخمشروع به شستن و نگ، ژاپن و اسکاندیناوی هم اکشورهای دیگری مثل کاناد

که شوند بلها شسته نشده و در یخچال نگهداری نمیمرغاست. در این مناطق تخمد جا نیافتادهمناطق اتحادیه اروپا این رویکر

 ها با پوسته نازکمرغدهند که تخمونه توضیح میگشوند. علت این کار را اینها هم در دمای اتاق نگهداری میحتی در فروشگاه

شود. برخی مرغ میهایی مثل سالمونال به داخل تخمع نفوذ باکتریاند که مانو یا غشایی پوشیده شده« کوتیکول»حفاظتی بنام 

 شود. هداری در یخچال غیرضروری بوده و شستن سبب از بین رفتن کوتیکول میاز اروپائیان معتقدند که نگ

روپا و مرغ در اهای نگهداری تخمدر یک مطالعه جامع بر روی این موضوع محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا تکنیک

 15ا تر بوده و تدهد که رویکرد مورد استفاده در امریکا مؤثرتر و مطمئنج بدست آمده نشان مییااند. نتامریکا را مقایسه کرده

 است. منتشر شده Science of Poultryاست. جزئیات بیشتر در مجله ها پایین نیامدهمرغهفته بعد کیفیت تخم

(https://academic.oup.com/ps/article/97/2/716/4739536) 

  why/-and-eggs-our-store-we-https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/how:لینک خبر

 خالصه خبر :
It is a question anyone who has ever eaten or cooked an egg might want to ask: How should we store them? That’s 

because the way eggs are stored depends on where they’re produced. 

Prompted by concerns about spoilage and foodborne illnesses, U.S. egg producers and processors began washing 

and refrigerating their eggs in the early 1970s. Other countries soon followed suit, and eggs are now washed and 

refrigerated in Canada, Japan, and Scandinavia. But the approach has never caught on in most of the European 

Union, where eggs are neither washed nor refrigerated. They are kept at room temperatures, even in stores. The 

rationale is that a chicken egg is coated with a thin, protective “cuticle,” or membrane, that 

prevents Salmonella and other bacteria from penetrating the shell. Some Europeans argue that makes refrigeration 

unnecessary and that washing the egg washes away the cuticle. 

 تغذیه موضوع:

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا :منبع

 04/04/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 هرز  یبارزه با علف هام یشده برا یکیگندم اصالح ژنت زاستفاده ا  

Chinese Scientists' Genome-Edited Wheat to Help Control Weeds 

 در پاکستان ختهراریرقم پنبه ت 85 یبر رو یهماهنگ مل شاتیانجام آزما  

Pakistan Announces National Coordinated Trials of 85 Bt Cotton Varieties 

 امریکا .2

 جیدر هو یابر شوررمقاومت در ب شیافزا یبرا دیدجمنابع  یمحققان در جستجو  

The Search for New Sources of Salt Tolerance in Carrots 

 یژن میتنظ یهاشبکه یسنج اعتبار یبرا ییهاتوسعه روش  

Scientists Develop Methods to Validate Gene Regulation Networks 

 شدند ختهیترار یجه فرنگوگ نیکوچکتر دیموفق به تول ایکلمب یمحققان دانشگاه مل  

National University of Colombia Scientists Gene-Edited Smallest Tomato in the World 

 تحقیقات  .3

 قایدر افر لیمبارزه با آفت انگ یبرا یاهیگ یاستفاده از هورمونها   

Scientists Use Plant Hormones to Fight a Parasitic Crop Pest in Africa 

 کنندیاستفاده م یادیبن یمحافظت از سلول ها یبرا یکیژنت بانیاز نسخه پشت اهانیگ  

Plants Use Genetic Backup to Protect Stem Cells 

  ستیز طیسازگار با مح یهایگاودار جادیا یبرا یریگونه علف گرمس کیاستفاده از  

Tropical Grass Genetic Breakthrough to Help Develop Climate-Friendly Cattle Farms 

 

 بازگشت به فهرست
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