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 کاهش واردات جهانی مواد غذایی با وجود فراوانی عرضه

در سطح  یزان واردات مواد غذاییاس گزارش جدید سازمان ملل متحد، مبر اس

به نفع فقیرترین و این وضعیت د یافت، اما نکاهش خواه 2118جهانی در سال 

 . پذیرترین کشورها نخواهد بود آسیب

با  2118انداز غذای فائو، واردات جهانی مواد غذایی در سال  طبق آخرین چشم

 . تریلیون دالر خواهد رسید 472/1درصد کاهش به  5/2

کاهش هزینه به نفع کشورهای توسعه یافته خواهد بود در حالیکه انتظار می رود میزان واردات برای کشورهای جنوب 

همچنین، کاهش هزینه هر واحد از مواد غذایی وارادتی یعنی اینکه به ازاء مبلغ مشخص، . صحرای افریقا افزایش پیدا کند

درآمد که دچار کمبود مواد غذایی هستند، نخواهد  اصل  به کشورهای کمتوان خرید کرد، و سود ح مقدار غذایی بیشتری می

 . المللی است های تجاری بین به دلیل پایین بودن ارزش پول آنها نسبت به دالر امریکا که واحد اصلی تراکنش. رسید

  w.fao.org/news/story/en/item/1193381/icode/http://ww:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The global food import bill is likely to decline in 2019, but the poorest and most vulnerable countries 

will not be the prime beneficiaries, according to a new UN report. 

FAO's latest Food Outlook projects worldwide food imports to drop 2.5 percent in 2019 to US$ 1.472 

trillion. 

The lower costs would be enjoyed mostly by developed countries, while the import bill for sub-

Saharan Africa is expected to rise. And while lower unit costs of food imports suggests that more food 

could be purchased for the same amount of money, that gain is cancelled out in almost all the Low-

Income Food-Deficit Countries, whose currencies are weakening against the U.S. dollar, the primary 

unit in international trade transactions. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1193381/icode/
http://www.fao.org/news-management/news-stories/addedit-story/en/
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 2118ماه آوریل خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت در 

بر اساس آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت که توسط 

اندازهای اولیه از حاکی از آن است که تولید  فائو منتشر شده است، چشم

 2118میلیون تن در سال  2722جهانی غالت به رکورد جدیدی برابر 

  .  هدرصد نسبت به سال گذشت 7/2خواهد رسید، یعنی افزایشی معادل 

درصد افزایش به  5/1رود میزان مصرف غالت نیز با  همچنین انتظار می

بینی می شود  میزان مصرف خوراکی غالت نیز پش. برسد یسطح جدید

بیشترین افزایش مربوط به برنج خواهد . درصد افزایش داشته باشد 1/1

 . درشت برای تولید خوراک دام و مصارف صنعتی نیز افزایش خواهد یافت های غالت دانه تقاضا برای دانه. بود

میلیون تن خواهد رسید و منجر به  947به  2118ا کاهش جزئی در سال ها، میزان ذخیره جهانی غالت ب بینی بر اساس پیش

 . خواهد شد( درصد 1/31)پایین آمدن جزئی در نسبت ذخیره به مصرف 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1193376/icode:لینک خبر

 :صه خبر خال
Early prospects point to world cereal output reaching a new record of 2 722 million tonnes in 2019, a 

rebound of 2.7 percent from the previous year, according to the new Cereal Supply and Demand Brief, 

also released today. 

World cereal utilization is also expected to reach a new high, rising by 1.5 percent in the coming year. 

Global food consumption of cereals is projected to rise by 1.1 percent, with that of rice increasing even 

faster, while the demand for coarse grains for animal feed and industrial uses is expected to be even 

stronger. 

Based on those forecasts, world cereal stocks would be drawn down marginally during 2019, to 847 

million tonnes, resulting in a small drop in the global cereal stock-to-use ratio to 30.1 percent. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1193376/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل 

طور متوسط  به 2118در ماه آوریل ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

درصد افزایش داشته و به  5/1واحد بود که نسبت به ماه مارس  171حدود 

حال از ماه  اما با این. تا کنون رسید 2119باالترین سطح خود از ماه ژوئن 

جز زیرشاخص غالت، بقیه  به. درصد کمتر بود 3/2مشابه سال گذشته 

ان افزایش یش پیدا کردند که بیشترین میزافزاها در ماه آوریل  زیرشاخص

های گیاهی و شکر  شد و پس از آنها روغن مربوط به لبنیات و گوشت می

 . افزایش به نسبت کمتری داشتند

واحد در ماه آوریل در مقایسه با ماه  161شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

 2119درصد کمتر از آوریل  5کاهش داشت و ( واحد 7/4)درصد  9/2قبل 

این زیر شاخص برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشت که عمدتا . بود

با  در میان غالت،. دلیل فراوانی عرضه صادراتی و کاهش روند تجارت بود به

و همچنین فراوانی صادرات، گندم  2118توجه به انتظار افزایش تولید در 

قیمت ذرت نیز کاهش پیدا کرد که انتظار افزایش . بیشترین کاهش را داشت

در مقایسه، شاخص . تولید آن در امریکای جنوبی از دالیل اصلی آن بود

زار و مبدا ای مختلف باه و علیرغم روند متفاوت آن در بخشقیمت برنج فائ

 . طور کلی پایدار بود تولید، به

 7/129طور متوسط  به 2118های گیاهی فائو در ماه آوریل  شاخص قیمت روغن

این . افزایش داشت( رصدد 8/1)واحد  1/1واحد بود که در مقایسه با ماه قبل 

. تا منعکس کننده باال رفتن جزئی قیمت روغن پالم و سویا استافزایش عمد

فزایش تقاضای جهانی برای واردات همراه با کاهش میزان صادرات از دنبال ا به

. پالم افزایش پیدا کردروغن جهانی  قیمتطرف کشورهای عمده صادرکننده، 

بخش مواد غذایی تقاضا برای تحت تاثیر افزایش تقاضای داخلی در امریکا برای تولید بیودیزل و همچنین از طرف دیگر، 

 .  رفتباالقیمت روغن سویا نیز 

افزایش ( درصد 2/5)واحد  7/11واحد در ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل  215شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

المللی کره،  های بین در ماه آوریل، شاخص. ترتیب افزایش این شاخص برای چهارمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد داشت و بدین
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بینی  افزایش داشتند که علت اصلی آن تداوم افزایش تقاضا برای واردات با توجه به پیشو پنیر ( WMP)پودر کامل شیر 

منجر به کاهش تولید شیر شده  دنبال شرایط خشک آب و هوایی بود که محدودیت عرضه صادراتی از کشورهای اقیانوسیه به

هش تقاضا، برای دومین ماه متوالی کاهش تحت تاثیر کا( SMP)در مقایسه قیمت پودر خامه گرفته شده شیر  باشد است، می

 . پیدا کرد

( درصد 1/3)واحد  8/4واحد بود که نسبت به ماه قبل  168 طور متوسط  به به 2118شاخص قیمت گوشت فائو در ماه آوریل 

ه نسبت نیز افزایش ب ش داشتند و قیمت گوشت مرغ و گوسفندافزایش و در مقایسه ماه به ماه قیمت گوشت خوک و گاو افزای

 . کمتری داشتند

و در مقایسه با ( درصد 9/1)واحد  4/1واحد نسبت به ماه قبل حدود  7/191شاخص قیمت شکر فائو در ماه آوریل با متوسط 

افزایش . آخرین افزایش این شاخص عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت خام بود. درصد افزایش داشت 2/3،  2119ماه آوریل 

زیرا با افزایش . المللی قیمت آن شد تاثیری که بر روی صادرات شکر از برزیل داشت منجر به افزایش بینعلت   به قیمت انرژی

از طرف دیگر، کاهش ارزش پول . کنند قیمت انرژی تولید کنندگان به افزایش تولید اتانول برای مصرف داخلی تمایل پیدا می

 . کند ا محدود میبرزیل در مقابل دالر امریکا افزایش قیمت جهانی شکر ر

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) rose in April 2019 to around 170 points, 1.5 percent (2.5 points) 

higher than in March and marking its highest value since June 2018. At this level, the FFPI would still 

remain 2.3 percent below its level in the corresponding month last year. Except for the sub-index for 

cereals, all the other sub-indices firmed in April, led by dairy and meat, and to a lesser extent vegetable 

oils and sugar. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 160 points in April, down 2.8 percent (4.7 points) from 

March and 5 percent below its April 2018 value. The sub-index fell for the fourth consecutive month, 

pressured by large export availabilities and slowing trade. Among the cereals, wheat prices fell the 

most in April, influenced by prospects for a strong rebound in the 2019 production, amid large 

exportable supplies.  Maize prices were also lower, mostly because of expectations of larger South 

American crops. By contrast, FAO's rice price index was generally stable in April, amid diverging 

trends across the various market segments and origins. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/2910 :برتاریخ خ

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 هشدار سازمان ملل متحد در مورد بحران مقاومت ضدمیکربی

نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی جدید خواستار اقدام فوری، 

اساس این بر . العاده برای پیشگیری از بحران مقاومت داروئی شدند هماهنگ و فوق

گزارش که توسط گروه هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در مورد مقاومت 

در صورتیکه اقدام در این مورد انجام نگیرد، تا سال است،  تهیه شده ضدمیکربی

میلیون  11تواند به  های مقاوم به دارو می تعداد مرگ ومیرهای ناشی از بیماری 2151

در  2131تا سال . خواهد بود 2118و  2119های  قتصاد جهانی برابر بحران مالی جهانی در سالآسیب آن به ا. نفر در سال برسد

 . میلیون نفرممکن است دچار فقر شدید شوند 24نتیجه مقاومت ضدمیکربی 

از . دهند خود را از دست می های مقاوم در برابر دارو جان نفر در نتیجه ابتال به بیماری 711،111در حال حاضر، ساالنه حداقل 

تر  های شایع روز بیماری روز به. نفر  ناشی از بیماری سل است که در برابر چند نوع دارو مقاوم است 231،111این تعداد، مرگ 

های مجاری ادرار  شوند و عفونت هایی که از طریق جنسی منتقل می های دستگاه تنفسی، بیماری و بیشتری مثل عفونت

بخش در حال افزایش بوده و  های پزشکی حیات مربوط به روش های ریسک. اپذیر می شوندن های درمان تبدیل به بیماری

 . شوند ای دچار مشکل می طور فزاینده های غذایی به سیستم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1191036/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
UN, international agencies and experts today released a groundbreaking reportdemanding immediate, 

coordinated and ambitious action to avert a potentially disastrous drug-resistance crisis. 

If no action is taken - warns the UN Ad hoc Interagency Coordinating Group on Antimicrobial 

Resistance who released the report - drug-resistant diseases could cause 10 million deaths each year by 

2050 and damage to the economy as catastrophic as the 2008-2009 global financial crisis. By 2030, 

antimicrobial resistance could force up to 24 million people into extreme poverty. 

Currently, at least 700,000 people die each year due to drug-resistant diseases, including 230,000 

people who die from multidrug-resistant tuberculosis. More and more common diseases, including 

respiratory tract infections, sexually transmitted infections and urinary tract infections, are untreatable; 

lifesaving medical procedures are becoming much riskier, and our food systems are increasingly 

precarious. 

 ضدمیکربیمقاومت  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/04/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1191036/icode/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/final-report/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/en/


 آب و المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 89نیمه اول اردیبهشت 

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

7 

 

 سال گذشته 11دنبال بدترین برداشت محصول در کمبود شدید مواد غذایی در کره شمالی به

دهد که  نتایج یک ارزیابی امنیت غذایی انجام شده توسط سازمان ملل متحد نشان می

جمهوری دمکراتیک خلق کره سال گذشته در  11ین برداشت محصول در پس از بدتر

دلیل خشکسالی، موج گرما و سیل حدود  به( شود که به نام کره شمالی شناخته می)

برند، بدین  ود شدید مواد غذایی رنج میمیلیون نفر از مردم این کشور از کمب 1/11

 . که تا زمان برداشت محصول بعدی به غذای کافی دسترسی نخواهند داشت معنی

ترین سطح از  است، که پایین میلیون تن برآورد شده 8/4تولید محصوالت غذایی کشاورزی  مجموع، 18/2119در سال 

های کشاورزی مثل سوخت، کود و قطعات  هوایی، عرضه محدود نهادهعالوه بر شرایط نامساعد آب و . تا کنون است 18/2119

 . اند بر روی تولید داشته توجهی قابل یدکی نیز اثرات منفی

گیری این ارزیابی  نتیجه. است انجام شده 2119این ارزیابی توسط فائو و برنامه جهانی غذا در ماه گذشته و در ماه نوامبر  

های پس از برداشت با در نظر گرفتن ظرفیت واردات تجاری این کشور  افزایش هدررفت دهد که کاهش برداشت و نشان می

 . است تن کمبود مواد غذایی شده 36/1منجر به 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1192420/icode:لینک خبر

 :بر خالصه خ
- A United Nations food security assessment in the Democratic People's Republic of Korea (also 

known as North Korea) has found that following the worst harvest in 10 years, due to dry spells, 

heatwaves and flooding, about 10.1 million people suffer from severe food shortages, meaning they do 

not have enough food until the next harvest. 

The aggregate 2018/19 food crop production is estimated at 4.9 million metric tons, which is the 

lowest since the 2008/09 season. In addition to unfavourable climatic conditions, limited supplies of 

agricultural inputs, such as fuel, fertilizer and spare parts have had significant adverse impact. 

The assessment, which is based on UN Food and Agriculture Organization and World Food 

Programme missions to the country last month and in November 2018, concluded that the reduced 

harvest, coupled with increased post-harvest losses, has led to an uncovered food deficit of 1.36 

million metric tons after considering the commercial import capacity of the country. 

 بحران غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 93/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1192420/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4447en
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 تداوم تشدید بحران غذایی درخاور نزدیک و شمال افریقا 

ادامه  2111ها که از سال  بحرانها و طوالنی شدن  دلیل ادامه درگیری به

چنان در حال  هم( NENA)دارند، گرسنگی در خاور نزدیک و شمال افریقا 

برای  2131رسیدن به اهداف دستور کار مانع این وضعیت . افزایش است

 آنهاست،  که رسیدن به گرسنگی صفر از جملهخواهد شد، توسعه پایدار 

ای امنیت غذایی  رسی منطقهبر»بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

میلیون نفر در  52که اخیرا منتشر گردید،  «در خاور نزدیک و شمال افریقا

 . برند این مناطق از کمبود شدید مواد مغذی رنج می

 34که حدود  NENAبیش از دو سوم افراد گرسنه در منطقه . ها است علت اصلی گرسنگی در این مناطق ادامه درگیری

طور  میلیون نفر گرسنه در کشورهایی هستند که به 19کنند و بقیه  ند، در کشورهای بحران زده زندگی میمیلیون نفر هست

 . ها نیستند تاثیر درگیری مستقیم تحت

 . زده بسیار شدیدتر از سایر کشورها است ها و سوء تغذیه در کشورهای جنگ خشونت، هدررفت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1192641/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Hunger in the Near East and North Africa region (NENA) continues to rise as conflicts and protracted 

crises have spread and worsened since 2011, threatening the region’s efforts to achieve the 2030 

Agenda for Sustainable Development, including Zero Hunger. 

The Regional Overview of Food Security and Nutrition in the Near East and North Africa, published 

today by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), indicates that 52 million 

people in the region are suffering from chronic undernourishment.  

Conflict continues to be the main driver of hunger across the region.  More than two-thirds of hungry 

people in NENA, approximately 34 million people, live in conflict-affected countries, compared to 

18 million hungry people in countries that are not impacted directly by conflict.  

Stunting, wasting, and undernutrition are also far worse in conflict countries than in the other 

countries.  

 بحران غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 98/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1192641/icode/
http://www.fao.org/3/ca3817en/ca3817en.pdf
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 اثر تغییرات اقلیمی بر انتقال بیماری از حیوان به انسان

ها از حیوان به انسان،  بیشتر از نقش عوامل محیطی بر روی انتقال بیماریبا شناخت 

هایی مثل آنفوالنزای  ع بیماریوتواند بر وق است که تغییرات اقلیمی می مشخص شده

سی  محققان دانشگاه کوئینزلند، استرالیا و سوان. پرندگان و ابوال تاثیر بگذارد

(swansea ) های  در شرایط محیطی مختلف، بیماری بر روی اینکه چگونه انگلستان

 اشوند، ب شناخته می( zoonotic)قابل انتقال از حیوان به انسان که بنام زئونوتیک 

 . کنند گذارند، تحقیق می ده و بر روی آنها اثر میارتباط برقرار کرهای میزبان جدید از جمله انسان  گونه

گوید این یک خط مشی جدید است که به ما در  شگاه کوئینزلند میدکتر نیکالس کالرک از دانشکده علوم دامپزشکی دان

ها،  هایی مثل ویروس ها توسط پاتوژن این بیماری. کند های در حال ظهور زئونوزی کمک می شناخت بیشتر و مقابله با بیماری

هاری و ابوال از جمله این آنفوالنزای پرندگان، ویروس . شوند های انگلی از حیوان به انسان منتقل می ها یا کرم باکتری

 . ها هستند بیماری

های حیوانی  فقط انواع مختلف گونه های میزبان دیگردر درجه اول برای تعیین شاخص خطر ابتال و انتقال به گونه ،در گذشته

زیست است که شرایط اما در تحقیقات جدید مشخص شده. گرفتشدند، مورد توجه قرار میها آلوده میکه توسط پاتوژن

 .  کننددیگر فراهم می های میزبانهای جدیدی جهت انتقال به گونهها فرصتمحیطی مختلف برای پاتوژن

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501114619.htm:لینک خبر

 :خبر خالصه 
Climate change could affect occurrences of diseases like bird-flu and Ebola, with environmental factors playing 

a larger role than previously understood in animal-to-human disease transfer. 

Researchers from The University of Queensland and Swansea University have been looking at how different 

environments provide opportunities for animal-to-human diseases -- known as zoonotic diseases -- to interact 

with and infect new host species, including humans. 

Dr Nicholas Clark, from UQ's School of Veterinary Science, said this was a new line of thinking in this area, 

changing how we understand, and tackle, emerging zoonotic diseases. 

"These diseases are caused by pathogens -- for example, viruses, bacteria or parasitic worms -- that cross from 

animals to humans, including notorious infections like bird flu, rabies virus and Ebola," he said. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 91/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501114619.htm
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 کنندعملکرد ذرت آسیب وارد میهای بیش از حد برابر خشکسالی به بارندگی

سیل اخیر در غرب میانه امریکا مشکالت پیچیده کشاورزی در ارتباط با 

های سه دهه گذشته داده. استهای سنگین را مورد توجه قرار دادهبارندگی

تواند دهند که بارندگی سنگین به اندازه گرمای زیاد و خشکسالی مینشان می

گیری فوق از مطالعه جدیدی بدست نتیجه. گذاردبر روی عملکرد محصول اثر ب

ای از دانشگاه ایلینویز انجام شده است است که توسط یک تیم بین رشتهآمده

های اقلیمی، های مربوط به بیمه محصوالت کشاورزی، دادهکه در آن برروی داده

 . استدر نظر گرفته شده 2116تا  1891های خاک و ذرت سال

های بیش از حد در چند سال دهند که بارندگییق نشان میهای این تحقیافته

اند که ها نشان دادهداده. استدرصد کمتر از حد مورد انتظار شده 34گذشته ، سبب کاهش عملکرد ذرت به میزان 

 . استکاهش محصول در چند سال گذشته شده% 37خشکسالی و گرمای بیش از حد منجربه 

 . استمنتشر شده Global Change Biologyهای آن در مجله یق و یافتهجزئیات بیشتر درباره این تحق

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190430121744.htm     :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Recent flooding in the Midwest has brought attention to the complex agricultural problems associated with too 

much rain. Data from the past three decades suggest that excessive rainfall can affect crop yield as much as 

excessive heat and drought. In a new study, an interdisciplinary team from the University of Illinois linked crop 

insurance, climate, soil and corn yield data from 1981 through 2016. 

The study found that during some years, excessive rainfall reduced U.S. corn yield by as much as 34% relative 

to the expected yield. Data suggest that drought and excessive heat caused a yield loss of up to 37% during 

some years. The findings are published in the journal Global Change Biology. 

"We linked county-level U.S. Department of Agriculture insurance data for corn loss with historical weather 

data, letting us quantify the impact of excessive rainfall on yield loss at a continental scale," said Kaiyu Guan, a 

natural resources and environmental sciences professor and the study's principal investigator. "This was done 

using crop insurance indemnity data paired with rigorous statistical analysis -- not modeled simulations -- which 

let the numbers speak for themselves." 

 خشکسالی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 39/04/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190430121744.htm
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 هبود توام عملکرد و الیاف پنبه به کمک مهندسی ژنتیکب

میزان عملکرد پنبه با کیفیت . با وضعیت بغرنجی روبرو هستندتولیدکنندگان پنبه 

یاف همراه است و افزایش عملکرد با کاهش کیفیت ال. الیاف رابطه معکوس دارد

بر روی این چالش تولید کنندگان  Peng Cheeمحقق دانشگاه جورجیا بنام . بالعکس

این محقق و همکارانش برای غلبه به رابطه معکوس بین عملکرد . کندپنبه تحقیق می

های غیر معمول پنبه با ارقام یا سویهو کیفیت الیاف پنبه در تحقیق جدید خود از 

های تهآنها در گزارش مربوط به یاف. انداستفاده کرده( exotic)مواد ژنتیکی ناسازگار 

 . توانند عملکرد و کیفیت الیاف پنبه را همزمان بهبود ببخشنداند که چگونه تولیدکنندگان میخود توضیح داده

های این ارقام حاصل تالقی دو گونه مختلف پنبه بنام. استانجام شده Sealandارقام هیبریدی  های این تحقیق برروی ژن

Upland   وSea Island قم پنبه ر.  آیددست میبهSea Island  رقمی است که بنامPrima شود و یا پنبه مصری شناخته می

ترین علت داشتن الیاف بلند، قوی و ظریف در تولید با کیفیتاز این پنبه به. است Gossypium barbadenseاز خانواده 

   . شودها و البسه استفاده میپارچه

هستند که   Gossypium hirsutumاز خانواده  Uplandآیند از نوع عمل میهایی که در امریکا بهدرصد از پنبه 87حدود 

 . کیفیت پایینی دارند Primaعملکرد و سازگاری باالیی دارند اما الیاف آنها در مقایسه با رقم 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501081957.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cotton breeders face a "Catch-22." Yield from cotton crops is inversely related to fiber quality. In general, as 

yield improves, fiber quality decreases, and vice-versa. "This is one of the most significant challenges for cotton 

breeders," says Peng Chee, a researcher at the University of Georgia. 

To overcome the yield vs quality challenge, Chee and colleagues turned to obsolete cultivars -- or strains -- of 

cotton with 'exotic' genetic material. In a new study, they report findings that could help breeders improve 

cotton fiber quality while maintaining or even improving yield. 

The study focused on the genetics of hybrid 'Sealand' cultivars. These cultivars were developed by breeding two 

different species of cotton -- Upland and Sea Island. Sea Island cotton is the type generally also known as "Pima 

or Egyptian cotton" from the species Gossypium barbadense. Its fibers are found in the highest quality garments 

and linens, due to its long, strong and fine fibers. 

 پنبه :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 91/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501081957.htm
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 اثرات مواد افزودنی بر روی کیفیت خاک

بنام میراندا هارت بر روی  محقق زیست شناس دانشگاه بریتیش کلمبیا

بنا به نظر وی با وجود اینکه از . کندافزودنی خاک تحقیق میاثرات مواد 

گذرد، اما این میچند دهه کاربرد کودهای زیستی و افزودن آنها به خاک 

 اضافه کردن. دنبال داشته باشدتواند پیامدهای زیست محیطی بهعمل می

کودهای زیستی به خاک عمل رایجی است که توسط کشاورزان به منظور 

هایی که از این میکروارگانیسم. شودلید محصول استفاده میبهبود تو

 . کنندشوند، در خاک زندگی کرده و محیط رشد طبیعی و سالمی ایجاد میطریق به خاک اضافه می

گوید، تلقیح مواد زیستی به خاک ممکن است  هار نوع محصول کشاورزی میقق پس از چند سال مطالعه بر روی چاین مح

کنند و کشاورزان را بخشی  های افزودنی به خاک تولید می های زیادی میکروب شرکت. باشد روی خاک نداشتهچندان تاثیری 

با محیط زیست سازگارتر هستند، ولی شواهدی ها  کش این محصوالت در مقایسه با کودها و آفت. دانند از انقالب سبز می

نتایج تحقیقات وی که با همکاری محققانی از وزارت . وجود ندارد کنند شوند یا رشد می مبنی بر اینکه آنها در خاک تثبیت می

 . است منتشر شده  Science of Total Environmentبه تازگی در مجله انجام شده است کشاورزی کانادا 

  soil.html-additives-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 

A UBC researcher is using her latest study to question whether soil additives are worth their salt. 

Miranda Hart, who teaches biology at UBC's Okanagan campus, says despite a decades-long practice, 

there could be environmental consequences of adding bio-fertilizers into soil. It's common practice for 

farmers to use bio-fertilizers as a method to improve crop production. These added microorganisms 

will live in the soil, creating a natural and healthy growing environment. 

However, after a multi-year study on four different crop fields, Hart says the inoculants may not be 

doing much for the soil. The study, which involved researchers from Agriculture and Agri-Food 

Canada, was published recently in Science of The Total Environment. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 91/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-additives-soil.html
https://phys.org/tags/soil/
https://phys.org/tags/crop+production/
https://phys.org/tags/environment/
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 ایهای ماهوارهتخمین مصرف آب کشاورزی با استفاده از داده

ویژه در مناطق خشک مانند عربستان،  شیرین، به  برای حفظ و مدیریت آب

محققان دانشگاه علوم . آگاهی از میزان مصرف روزانه آب بسیار اهمیت دارد

های مربوط به  آوری داده برای جمع( KAUST)و تکنولوژی ملک عبداهلل 

 CubeSatsهای کوچک مکعبی  مصرف روزانه آب در کشاورزی از ماهواره

 . کنند استفاده می

. شود های شیرین عربستان سعودی برای آبیاری محصوالت کشاورزی صرف می بآدرصد از  81طبق برآوردهای انجام شده 

بسیار دشوار است و هیچ برآوردی از میزان  جریان آب  دیابیر. ستندهای تامین کننده آب ناپایدار ه خوان اما بسیاری از آب

زدائی و بازیافت آب این دانشگاه  محقق مرکز شوری .مصرف آب در کشاورزی هر منطقه در طول زمان مشخص وجود ندارد

کنند با استفاده  ش میگوید که وی با همکاری محققانی از ناسا تال درباره هدف کار تحقیقاتی خود می Bruno Aragonنام  به

پس از آن با استفاده از .  های هواشناسی میزان آب مصرفی محصوالت کشاورزی را تخمین بزنند ای و داده از تصاویر ماهواره

و تبخیر از خاک را ( شود آبی که صرف رشد و خنک شدن گیاه می)گیاه سازی کامپیوتری میزان تعرق  های مدل تکنیک

 . زنند تخمین می

  crop.html-05-https://phys.org/news/2019:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
To conserve and manage fresh water, particularly in arid regions such as Saudi Arabia, it is important to 

understand how the water is used each day. KAUST scientists are using data gathered by shoebox-sized 

satellites, or CubeSats, to learn more about daily agricultural water use. 

An estimated 90 percent of Saudi Arabia's freshwater supplies are used in crop irrigation, but much of this 

comes from unsustainable aquifers. However, keeping track of water fluxes is incredibly difficult and there are 

no estimates tracking agricultural consumption by area over time. 

"My work aims to estimate the amount of water used by crops using satellite imagery and readily available 

weather data," says Bruno Aragon, at KAUST'sWater Desalination and Reuse Center, who conducted the 

research with coworkers at Planet and NASA's Jet Propulsion Laboratory in the US, under the supervision of 

KAUST's Matthew McCabe. "Using computer modeling techniques, we can then estimate transpiration from 

plants—the water that plants use to both grow and keep cool—and soil evaporation, the water lost to the 

atmosphere from the ground." 

 آب :موضوع

 phys.org :منبع

 92/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-crop.html
https://phys.org/tags/crop+irrigation/
https://phys.org/tags/satellite+imagery/
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 تصویری با زاویه باز از وضعیت خشکسالی

های  ای از جهان از جنوب افریقا تا غرب امریکا خشکسالی در مناطق گسترده

بنجامین کوک؛ محقق مؤسسه مطالعات . توان مشاهده کرد باری را می فاجعه

مطالبی را که باید درباره خشکسالی بدانیم در  فضایی ناسا و دانشگاه کلمبیا همه

اندازی  چشم: خشکسالی»این کتاب تحت عنوان . کتاب جدید خود نوشته است

ل طیف است، شام که توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده«  ای رشته بین

تا پیامدهای  ای از موضوعات است از جمله فیزیک هیدرواقلیم تردهگس

آیا فراوانی این : یکی از سواالت مهم درباره این موضوع این است. تماعی وقایع شدید خشکسالیمحیطی و اج زیست

رویدادها در جهانی که رو گرما است، بیشتر خواهد شد و اگر چنین باشد پیامدهای آن چیست؟ بخشی از مطالب این کتاب 

 .Angkorو  Anasazi ،Mayaهای  های تاریخی است که منجر به سقوط تمدن مربوط به خشکسالی

در . پیچیده است یاما خشکسالی موضوع. بسیاری از مردم ممکن است فکر کنند که خشکسالی فقط کمبود بارندگی است

مسائل زیادی دهد که وقتی خشکسالی و اثرات آن بر روی مردم و اکوسیستم مطرح می شود،  ابن مورد نویسنده توضیح می

 . های تخلیه شده خوان های بدون برف و آب های زیرزمینی خالی، قله های خشک شده، سفره گیرد از جمله خاک را در بر می

  picture.html-angle-wide-drought-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Disastrous droughts are striking widespread areas of the world, from South Africa to American West. Benjamin 

Cook, a research scientist at the NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University's Lamont-

Doherty Earth Observatory, has written a primer on everything one needs to know about the subject. "Drought: 

An Interdisciplinary Perspective," just out from Columbia University Press, ranges from the physics of 

hydroclimate to the environmental and social consequences of severe drying events. Perhaps the most pressing 

issue: will these events become more common in a warming world, and if so, what will be the consequences? 

Some of Cook's lessons are drawn from the past: among them, the drought-driven falls of the ancient Anasazi, 

Maya and Angkor civilizations. The book cites the latest studies on how climate change may have fed recent 

droughts, and how it may shift the map in the future. Cook is definitely the person to explain all this; he is 

author of many of the studies he cites, which have been some of the most influential and news-making of the 

last 10 years. We spoke with Cook recently. 

 خشکسالی :موضوع

 phys.org :منبع

 91/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-drought-wide-angle-picture.html
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 رابطه بین میکروبیوم ریشه و کارآئی مصرف نیتروژن در برنج

شناسی توسعه، آکادمی علوم  یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه ژنتیک و زیست

گونه برنج رقم ایندیکا و  69در تحقیق جدید خود میکروبیوم ( CAS)چین 

. اند شرایط مزرعه مورد بررسی و مطالعه قرار دادهگونه برنج جاپونیکا را در  27

 . برند های متفاوتی بهره می آنها دریافتند که این دو رقم از میکروبیوم

های  در خاک طبیعی، ریشه گیاهان محیط اکولوژیک برای میکروارگانیسم

ها ارتباط  این میکرب. شوند ها تحت عنوان میکروبیوم ریشه شناخته می این میکروارگانیسم. کنند مختلف خاک فراهم می

 . کنند ها کمک می نزدیکی با گیاهان برقرار کرده و به جذب عناصر مغذی، رشد و مقاومت گیاهان در برابر بیماری

ارقام ایندیکا در مقایسه با اقام . هستند Oryza sativa Lارقام ایندیکا و جاپونیکا  دو زیرگونه بزرگ از رقم رایج برنج یعنی 

در ایجاد این تغییر طبیعی در برنج مؤثر  NRT1.1Bاست که ژن  مشخص شده. جاپونیکا کارآئی مصرف نیتروژن بهتری دارند

های مربوط به کارآئی مصرف نیتروژن بین دو گونه ایندیکا و جاپونیکا کامال شناخته  ود هنوز تفاوتبا این وج. است

 . است نشده

  microbiome.html-root-relationship-reveal-scientists-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A collaborative team led by Prof. Bai Yang and Prof. Chu Chengcai from the Institute of Genetics and 

Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences (CAS), recently examined the variation in root 

microbiota within 68 indica and 27 japonica rice varieties grown in field conditions. They revealed that 

the indica and japonica varieties recruited distinct root microbiota. 

In natural soil, plant rootsprovide an ecological niche for multiple soil microorganisms known as 

root microbiota. These microbes develop an intimate association with plants, enhancing plants' nutrient 

uptake, growth and tolerance to pathogens. 

Indica and japonica are the two major subspecies of cultivated rice(Oryza sativa L.). Indica varieties 

show better nitrogen use efficiency (NUE) compared with japonica varieties in the field; NRT1.1B 

contributes to this natural variation in rice. However, the effect of root microbiota on the NUE 

variation observed between the indica and japonica varieties is not yet clear. 

 رنجب :موضوع

 phys.org :منبع

 91/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/tags/rice/
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 ارائه روشی جدید برای کنترل آفات توسط ریاضیدانان

نام دکتر کنستانتین  به (Sussex)یک ریاضیدان از دانشگاه ساسکس 

شناسی از آکادمی علوم اوکراین موفق به ارائه  بالیوس با همکاری زیست

 . یک روش عاری از مواد شیمیایی برای مقابله با کرم انگلی گندم شدند

های خود گیاه برای از بین بردن  در این روش پیشرفته کنترل آفات، از ژن

شود بدون اینکه به  ستفاده میهای میکروسکوپی خاص بنام نماتدها ا کرم

 . سیبی وارد شودر حشرات، پرندگان یا پستانداران آسای

های فسیلی  گوید با توجه به افزایش جهانی جمعیت که نیاز غذایی آنها باید تامین شود و ضرورت تغییر سوخت این محقق می

لید محصوالت زراعی با روشی سازگار با محیط قدم مهمی باشد در راستای تو تواند تحقیقات آنها میهای زیستی،  به سوخت

 . طوریکه  زنبورها و سایر حشرات آسیب نبینند زیست، به

از بین بردن نماتدها . میلیارد دالر برآورد می شود 131میزان خسارت وارده توسط نماتدها به محصوالت زراعی، ساالنه حدود 

 . ارد شود، بسیار مشکل استتوسط سموم شیمیایی بدون اینکه آسیبی به حشرات دیگر و

  doesnt.html-pest-toxic-non-breakthrough-mathematician-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A University of Sussex mathematician, Dr. Konstantin Blyuss, working with biologists at the National 

Academy of Sciences of Ukraine, has developed a chemical-free way to precisely target a parasitic 

worm that destroys wheat crops. 

This breakthrough method of pest control works with the plant's own genes to kill specific microscopic 

worms, called nematodes, without harming any other insects, birds or mammals. 

Dr. Blyuss, from the School of Mathematical and Physical Sciences at the University of Sussex, said: 

"With a rising global population needing to be fed, and an urgent need to switch from fossil fuels to 

biofuels, our research is an important step forward in the search for environmentally safe crop 

protection which doesn't harm bees or other insects." 

An estimated $130 billion worth of crops are lost every year to diseases caused by nematodes. 

 آفات گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 92/05/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-mathematician-breakthrough-non-toxic-pest-doesnt.html
https://phys.org/tags/global+population/
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 های شورزندگی میکربی در خاک

، اسپانیا به رهبری Sevilleبرای اولین بار، یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه 

شور پارک طبیعی   پروفسور آنتونیو ونتوزا بر روی میکروبیوم خاک

Marismas del Odiel آنها در این تحقیق به . اند بررسی و مطالعه کرده

. اند ها دست یافته م این نوع محیطهای جدیدی درباره میکروبیو دیدگاه

هایی را درباره تغییرات اقلیمی احتمالی و سایر  تواند داده این تحقیق می

 . ارائه کند را های میکروبیوم مربوط به جمعیت محیطی عوامل زیست

درصد از سطح زمین را تشکیل  2هایی که دارای مشکل شوری هشتند،  های شور و خاک طبق برآوردهای انجام شده خاک

زائی در نتیجه  توزیع گسترده و افزایش شوری. اسپانیا دارای بیشترین خاک شور در میان کشورهای اروپایی است. دهند می

های آسیب  یل اهمیت تحقیق بر روی جامع میکربی در راستای بازسازی خاکزائی از دال های آبیاری و فرایندهای بیابان شیوه

بینی دقیق چگونگی اثرات  توانند به پیش عالوه بر این ، اینگونه تحقیقات می.های کشاورزی است دیده در نتیجه فعالیت

 . کنند، کمک کند فراهم میتغییرات اقلیمی بر روی این جوامع و همچنین بر روی خدمات اکوسیستمی که آنها برای انسان 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190425104133.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A University of Seville research group, led by the professor Antonio Ventosa, has, for the first time, 

studied and described the microbiome of saline soil in the Marismas del Odiel Natural Park. This 

research opens new perspectives in microbiome study of this type of environment, which can produce 

data on, among other aspects, possible climate alterations and other environmental factors in microbial 

populations. 

It is estimated that saline soil and soil with salinity problems cover 2% of the world´s surface. Spain is 

one of the countries with the greatest area of this type of soil in Europe. Its wide distribution and the 

growing salinization of the soil due to irrigation practices and the processes of desertification means 

that research into the microbial community of these environments is vital for recovering soil affected 

by salinization due to agricultural use. In addition, it makes it possible to accurately predict how 

climate change will affect these communities and, therefore, the services that they provide to humans. 

 خاک :موضوع

 (sciencdaily) دیلی ساینس :منبع

 25/04/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190425104133.htm
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 ارائه برنامه نجات طبیعت در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد

نویس گزارش سازمان ملل متحد، در طی چند  بر اساس پیش

 . تا یک میلیون گونه در معرض انقراض خواهند بود اینده دهه

روزه سازمان ملل  5، نشست 2118آوریل  24در روز دوشنبه  

کشور در پاریس  131متحد با حضور نمایندگان سیاسی 

کنندگان در این نشست ارزیابی  شرکت. شدآغاز برگزار 

دقیق سازمان ملل متحد از طبیعت را تایید کرده و آن را یک 

 . طرح اساسی برای نجات زندگی بر روی زمین اعالم کردند

تغییرات در های انسانی  ای که فعالیت ابرت واتسون، رئیس سازمان تنوع زیستی سازمان ملل متحد گفت، به همان اندازهر

وی گفت، ما هنوز فرصت . است در معرض تهدید قرار داده ها را زندگی طبیعی انسان ،اند، تخریب طبیعت اقلیمی مؤثر بوده

 . ها را داریم گزینهاین اقدام و محدود کردن 

اعالم گردید، ( AFP)که توسط خبرگزاری فرانسه « گزاران ای برای سیاست خالصه»ای تحت عنوان  صفحه 44نویس  پیش

ها به سیاره زمین آسیب وارد کرده و ظرفیت آن را برای تجدید منابعی که خود  طریقی است که انسان 1111شامل فهرستی از 

 . شود می  اند که با هوای قابل تنفس، آب آشامیدنی و خاک حاصلخیز شروع هاند را تخریب کرد ها به آنها وابسته  انسان

  nature.html-groundwork-conference-biodiversity-04-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 : خالصه خبر
Up to a million species face extinction, many within decades, according to the draft UN report 

Diplomats from 130 nations gathered in Paris on Monday to validate a grim UN assessment of the 

state of Nature and lay the groundwork for a rescue plan for life on Earth. 

The destruction of Nature threatens humanity "at least as much as human-induced climatechange," UN 

biodiversity chief Robert Watson said as the five-day meeting began. 

"We have a closing window of opportunity to act and narrowing options." 

A 44-page draft "Summary for Policy Makers" obtained by AFP catalogues the 1001 ways in which 

our species has plundered the planet and damaged its capacity to renew the resources upon which we 

depend, starting with breathable air, drinkable water and productive soil. 

 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org :منبع

 20/04/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 در هند یمقاوم در برابر شور ختهیربرنج ترا دیتول  

Salt Tolerant Rice Variety Developed in India 

 اعالم کرد را شده یکیمحصوالت اصالح ژنت ارهبخود در ینظارت استیوزارت بهداشت ژاپن س  

Japanese Health Ministry Finalizes Policy on Genome-Edited Food Products 

 یکاامر .2

 آن یخانواده وحش هم یها مقاوم در برابر آفات به کمک گونه یها یگوجه فرنگ دیتول  

Wild Tomato Gene Key to Creating Pest-Resistant Tomatoes 

 را منتشر کردند ینیژنوم بادام زم یتوال نیتر قیمحققان دق  

Scientists Release Most Accurate Peanut Genome Sequence to Date 

 اروپا .3

 یاجتماع خیتکامل گندم و تاربین ارتباط  ،رقم گندم 491ژنوم  با تجزیه و تحلیل یقاتیتحق یالملل نیب میت کی 

  انسان را کشف کردند یو فرهنگ

Genomes of 480 Wheat Varieties Reveal Evolution, Human Sociocultural History 

 شود یموز م یها یماریب دیسبب تشد یمیاقل راتییاثرات تغ  

Study Reveals Climate Change Boosts Banana Disease 

 یقات تحق .4

 کندیکمک  م اهانیگ یور بهرهرشد و  تیبه تقو یسلول میرشد و تقس یشناخت از چگونگ  

Knowing How Cells Grow and Divide Leads to More Robust and Productive Plants 

 را کشف کردند یاهیگ یها بافت یبازساز یها محققان روش  

Scientists Discover Ways to Regenerate Plant Tissues 
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