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

تا ( 87رمه) 2119اکتبر از ماه  (e US Gulf portoft red winter, export price delivered at thS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 فروردینیعنی   2118 آوریل

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389یعنی فروردین   2118تا آوریل ( 87مهر) 2119

 

 
 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-3.03 % 199.52 Apr 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

1.72 % 413.00 Apr 2019 
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تا آوریل ( 87مهر) 2119 اکتبراز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389یعنی فروردین   2118

 

( 87مهر) 2119اکتبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 1389یعنی فروردین   2118تا آوریل 

 

 (World Bank) بانک جهانی: منبع

 :خبر لینک

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

 www.indexmundi.com/commodities/?commodity=cornhttp//:: ذرت

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-1.95 % 166.22 Mar  2019 

-2.85 % 161.49 Apr 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

0.00 % .28 Apr 2019 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 ی برای توقف از فرسایشهایحلراه: حفاظت از خاک

های مورد استفاده در کشاورزی صنعتی، فرسایش خاک را  باد، باران و شیوه

و عملکردهای کشاورزی  وری بهره به که کنند، اما پیش از آن یع میتسر

این سرعت توان  میباری وارد شود،  فاجعه های تحیاتی اکوسیستم خسار

 . فرایند را کاهش داد

 2118 ماه مه  15اره فرسایش خاک به مدت سه روز از سمپوزیوم جهانی درب

در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم ماریا هلنا سمدو، . برگزار شددر رم 

های اقتصادی  با تاکید بر تقویت اقدامات جهانی و مدیریت فرسایش خاک و هزینهمعاون اقلیم و منابع طبیعی مدیرکل فائو 

و فوری  تر از هر زمان دیگری مشهود است و مقابله با آنها نیاز به اقدامات مشترکگفت، اثرات منفی فرسایش خاک بیشآن 

 .استاقدامات قاطع حل دارد و آن جلوگیری از فرسایش از طریق آموزش، حمایت و  مورد راه وی گفت فائو در این. دارد

 2151ن روند ادامه پیدا کند تا سال در حال حاضر میزان فرسایش خاک در هر ثانیه معادل یک زمین فوتبال است و اگر ای

 . زمین تخریب خواهند شدکره های  درصد از خاک 81حدود 

 . رونمایی شد« ترین چالش برای مدیریت خاک بزرگ: فرسایش خاک»در این مراسم کتاب جدید فائو تحت عنوان 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1194252/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wind, rain and industrial farming techniques accelerates soil erosion and can be mitigated before the 

world faces calamitous losses in terms of agricultural yields and critical ecosystem functions. 

"The negative impacts of soil erosion are ever more evident and the need to work jointly ever more 

urgent," FAO Deputy Director-General, Climate and Natural Resources, Maria Helena Semedo, said 

today while opening a three-day symposium focusing on enhancing how the world measures and 

manages soil erosion as well as its economic costs. 

"We have solutions," she said. "Preventing soil erosion through education, advocacy and concrete 

actions in the field are the best way to maintain healthy soils and help achieve the Sustainable 

Development Goals." 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1194252/icode/
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 کاهش جمعیت زنبورها تهدیدی برای امنیت غذایی و تغذیه جهانی: روز جهانی زنبورعسل

فائو تاکید کرد که  ،(اردیبهشت 31) لبه مناسبت روز جهانی زنبورعس 

انواع بسیار زیادی از کاهش جهانی جمعیت زنبورها تهدیدی جدی برای 

ها دارند و باید  گیاهان است که نقش حیاتی در سالمت و معیشت انسان

ها در مبارزه با  برای محافظت از زنبورها که از متحدان اصلی انسان

 . جدی صورت گیرد تغذیه هستند، اقدامات گرسنگی و سوء

افشان در بسیاری از نقاط جهان  جمعیت زنبورها و دیگر حشرات گرده

های تک  های مورد استفاده در کشاورزی، سیستم است که عوامل اصلی این کاهش، عمدتا شیوه شدت کاهش یافته به

ات اقلیمی است که نه تنها بر روی محصولی، استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی و باال رفتن درجه حرارت در نتیجه تغییر

 . دنگذار نیز تاثیر می آنها عملکرد محصول بلکه بر روی تغذیه

ای  طور فزاینده و بسیاری از سبزیجات به( آجیل)های مغزدار  ها، میوه میوهاگر این روند ادامه یابد، محصوالت مغذی مانند 

تواند منجر به عدم توازن در  خواهند شد که در نهایت می زمینی جایگزین محصوالت عمده غذایی مثل برنج، ذرت و سیب

 . های غذایی گردد رژیم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1194910/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The global decline in bee populations poses a serious threat to a wide variety of plants critical to 

human well-being and livelihoods, and countries should do more to safeguard our key allies in the 

fight against hunger and malnutrition,  FAO stressed today as it marked UN World Bee Day. 

Bees and other pollinators are declining in abundance in many parts of the world largely due to 

intensive farming practices, mono-cropping, excessive use of agricultural chemicals and higher 

temperatures associated with climate change, affecting not only crop yields but also nutrition. If this 

trend continues, nutritious crops such as fruits, nuts, and many vegetables will be substituted 

increasingly by staple crops like rice, corn, and potatoes, eventually resulting in an imbalanced diet. 

 زنبورعسل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1194910/icode/
https://www.un.org/en/events/beeday/
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 سال در نتیجه خشکسالی استرالیا مجوز واردات گندم را صادر کرد 12برای اولین بار در طی 

 ،یهای شرق دنبال خشکسالی در ایالت سال گذشته به 12برای اولین بار در 

درصد  21تولید ساالنه گندم این کشور . استرالیا گندم وارد خواهد کرد

 . است کاهش داشته

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی استرالیا صدور مجوز واردات عمده گندم 

 . از کانادا برای مصرف داخلی را تایید کرد

هایی در زمینه امنیت زیستی در میان  واردات گندم موجب بروز نگرانی

تواند به قیمت بسیار باالیی  میهای هرز جدید  است، مبنی بر اینکه افزایش احتمال انتقال بیماری و علف یدکنندگان شدهتول

 .برای آنها تمام شود

ها  گوید، خطر مرتبط با واردات گندم این است که حمل و نقل سبب انتقال بیماری یت هاسکین رئیس تولیدکنندگان غله مبر

چگونگی حمل و نقل بسیار حائز اهمیت است . ستند و در استرالیا وجود ندارندا هشود که مخصوص کانادهرزهایی می  و علف

 . تواند موجب انتقال بیماری گردد طور بالقوه می زیرا فقط یک دانه به

  production-grain-into-eats-drought-as-years-12-in-time-first-for-wheat-import-to-news/2019/may/15/australia-https://www.theguardian.com/australia:لینک خبر 

 :خالصه خبر 
Australia is planning to import wheat for the first time in 12 years after drought across the eastern 

states saw grain production fall 20% last year. 

The Department of Agriculture and Water Resources confirmed this week it had issued a bulk import 

permit to allow wheat to be brought in from Canada to be processed for the domestic market. 

The import has raised biosecurity concerns among grain growers, who say the risk of bringing in a 

disease or new weed to Australia is “too high a price for us to be able to bear”. 

“The risk associated with it is that it’s carrying diseases or weeds that Canada may have that we do not 

have in Australia,” said Brett Hosking, chairman of national peak body Grain Growers Ltd. 

“How it is transported is crucial because it does not take much for one grain to fall out of a truck or 

train and potentially bring in a disease.” 

 گندم :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 11/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/australia-news/2019/may/15/australia-to-import-wheat-for-first-time-in-12-years-as-drought-eats-into-grain-production
https://www.theguardian.com/science/agriculture
https://www.theguardian.com/world/canada
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/may/15/australia-to-import-wheat-for-first-time-in-12-years-as-drought-eats-into-grain-production
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 اتحادیه اروپا استفاده از اسیدهای چرب ترنس را محدود کرد

تصویب شده در مورد های قانونی  بر اساس مقررات جدید اروپا محدودیت

در . ماه مه به اجرا درآمد 14از روز ( iTFA)س استفاده از اسیدهای چرب تران

ها کارهای علمی انجام شده در مرکز تحقیقات مشترک  تصویب این محدودیت

 . است اروپا نقش مهمی داشته

های قلبی یکی از عوامل اصلی مرگ مردم در اروپا است که دریافت  بیماری

های قانونی در استفاده از اسیدهای  محدودیت. دهد ا افزایش میها ر اسیدهای چرب به میزان باال خطر ابتال به این بیماری

 . ها و سالمت عمومی مردم در سراسر اتحادیه اروپا محافظت خواهد کرد کننده چرب از مصرف

های صنعتی و  رینییها، انواع ش ها، دونات ها، کیک از اسیدهای چرب در تولید انواع مختلف مواد خوراکی شامل بیسکویت 

کنندگان بوده و تولید آنها  های پرطرفدار بین مصرف این مواد خوراکی از خوراک. شود استفاده می..... سرخ شده و غذاهای 

 . اما میزان استفاده از اسیدهای چرب در برخی از آنها بسیار باال است و باید به حداقل رسانده شود. ناپذیر است اجتناب

  eu-consumers-protect-food-acids-fatty-trans-industrial-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/limiting:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new European regulation setting a legal limit for industrially-produced trans fatty acids (iTFA) came 

into force on 14 May. 

JRC’s scientific work has played an important role supporting the introduction of a legal limit to these 

fats in our food. 

A high intake of iTFA increases the risk of heart disease, the leading cause of death in the European 

Union. 

This limit on their use will protect the consumer and benefit public health throughout the EU. 

Biscuits, cakes, donuts, industrial pastries, fried foods of all types… There is no getting away from it, 

as these products are liked by consumers. 

However, some of them may contain high amounts of iTFA, introduced during food manufacturing 

and the intake of iTFA is to be kept to a minimum. 

 تغذیه :موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 11/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/limiting-industrial-trans-fatty-acids-food-protect-consumers-eu
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/cstarush-stock.adobe_.com_tfa_adobestock_2058523.jpeg?itok=rePy6GeR
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 G20هشدار فائو در مورد جهانی شدن چاقی در 

گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در نشستی که با حضور وزرای 

گذاری برای  های سرمایه برای بحث در مورد اولویت G20کشاورزی 

د، در نیگاتا، ژاپن برگزار ش 2118ماه مه  11توسعه کشاورزی پایدار در 

چاقی و تغییرات هم مرتبط گرسنگی،  مشکالت به برای حلگفت، 

بر المللی نیاز به مقررات و استانداردهایی دارد که  اقلیمی، جامعه بین

های غذایی رایج تغییر یافته و ضمن پایدارتر شدن  سیستماساس آنها 

 . غذاهای سالم و مغذی برای همه فراهم شود ،مواد

تغذیه مانند چاقی نیز باید درنظر  د مورد توجه قرار گیرد اما دیگر انواع سوءتغذیه است و بای ءگرسنگی بدترین شکل سو

وی افزود حل این مشکالت فقط از طریق . شوند های جدی به جوامع انسانی می گرفته شوند زیرا سبب وارد آمدن آسیب

 . پذیر خواهد شد های عمومی و خصوصی با یکدیگر امکان مشارکت بخش

در ارائه ی غذایی ها یادآوری کرد که دلیل اصلی افزایش شیوع چاقی و اضاف وزن، عدم توانایی سیستممدیرکل فائو همچنین 

 . های غذایی سالم است یمژمواد غذایی و ر

  e/http://www.fao.org/news/story/en/item/1193594/icod:لینک خبر

 :خالصه خبر 
To address the interconnected problems of hunger, obesity, and climate change, the international 

community needs to introduce regulations and standards that transform food systems so that they 

provide, in sustainable ways, healthy and nutritious food for everyone, FAO Director-General José 

Graziano da Silva today. 

He made the appeal during a meeting by Ministers of Agriculture of the G20 in Niigata, Japan, to 

discuss investment priorities for sustainable agricultural development. 

Hunger is the worst type of malnutrition and must be tackled, but we have to bear in mind that other 

forms of malnutrition such as obesity are also causing increasing and severe damages to humanity, he 

said. This, he added, will only be possible through strong private-public partnerships. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1193594/icode/
https://www.japan.go.jp/g20japan/niigata.html
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 رهنمودهای فائو برای کاهش ریسک بالیای طبیعی

توانند توانایی  می های اصالح شده کشاورزی مطالعه جدید فائو، شیوه بر اساس نتایج

افزایش های طبیعی تقویت کرده و  منجر به  شاورزان فقیر را در مقابله با بالیا و شوکک

 . کسب درآمد و سایر مزایا برای آنها شوند

زی های کشاور کشور مختلف، نوآوری 11مزرعه از  811در طی آزمایشات چند ساله در 

این . در زمینه ایجاد مقاومت در برابر فجایع توسط فائو مورد ارزیابی قرار گرفته است

عالوه بر این، . توانند در دسترس کشاورزان فقیر قرار گیرند توجه می گذاری قابل ها به آسانی و بدون نیاز به سرمایه نوآوری

کنند بلکه در بیشتر موارد حتی در شرایط عدم مواجه با  میها عمل ن ها فقط به عنوان یک مانع در برابر آسیب این نوآوری

 . توجهی سبب بهبود عملکرد و افزایش درآمد شوند میزان قابل  توانند به بالیای طبیعی، می

های مبتنی بر طبیعت باشند  حل توانند راه الیای طبیعی وجود دارند که میبهزینه زیادی برای کاهش خطرات  کمهای  نمونه

و یا  برای محافظت از مناطق ساحلی در برابر سیل، استفاده از ارقام برنج مقاوم در برابر سیل( mangrove)منگرو  مثل کاشت

 . های آبیاری ها و سیستم بام وری آب پشتآ نصب تجهیزاتی برای جمع

  o.org/news/story/en/item/1193934/icode/http://www.fa:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Poor farmers can obtain significant economic gains and other benefits by implementing modified 

farming practices aimed at boosting their ability to cope with disasters and natural shocks, according 

to a new FAO study released today. 

Many of the "disaster resistant" farming innovations - assessed by FAO through multi-year trials on 

over 900 farms in 10 different countries - are within easy reach of poor farmers and do not require 

substantial investment. What is more, these innovations did not merely act as a buffer against disaster 

damages - in most cases, they significantly improved farm yields and financial gains even in the 

absence of any natural disasters. 

Examples  include a range of low cost options for disaster risk reduction that range  from nature-based 

solutions, such as planting mangrove to protect coastal areas from floods, to the use of flood resistant 

rice varieties, to shifting to the installation of  rooftop water collection and irrigation systems. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1193934/icode/
http://www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf
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 های مقابله با گرسنگی در اقیانوسیهجنوبی برای تقویت تالشهمکاری فائو و کره

( کره جنوبی)در اولین روز بازگشایی دفتر فائو در سئول، فائو و جمهوری کره 

های مشترک خود در زمینه مبارزه با گرسنگی در منطقه آسیا و  ویت تالشبر تق

 . اقیانوسیه تاکید کردند

ارکت و ارتباطات فائو در شل فائو در مراسم افتتاحیه دفتر مدا سیلوا، مدیرک

با وجود . بین است انداز این مشارکت بسیار خوش سئول گفت که وی به چشم

های  توجهی با فائو در زمینه های قابل مکاریکه در حال حاضر کره جنوبی ه این

های فوق  تر شدن همکاری داری، سالمت حیوانات و غذا دارد، اما مشارکت جدید منجر به عمیق کشاورزی، شیالت، جنگل

 .خواهد شد

و به  شد  اقتصادی و تغذیه های های اخیر در زمینه هتوجه کره جنوبی در ده های قابل مدیرکل فائو همچنین به پیشرفت

در کشاورزی  ICTهای نوآورانه  حل های علمی و فناوری از جمله استفاده از راه های اساسی این کشور در پیشرفت موفقیت

 . اشاره کرد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1193632/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Republic of Korea 

(South Korea) have joined forces to bolster Zero Hunger efforts in the Asia-Pacific region, and 

strengthen their collaboration in South Korea where the UN agency opened today its first office.  

"I am delighted by the prospect of this partnership arrangement leading to even deeper cooperation in a 

wide range of areas where the Republic of Korea is already providing a significant and much 

appreciated contribution, including in agriculture, fisheries, forestry, animal health, and food safety," 

said FAO Director-General José Graziano da Silva at the inauguration of the FAO Partnerships and 

Liaison Office in Seoul. 

The FAO Director-General lauded South Korea's remarkable progress in recent decades - in both 

nutritional and economic development - as well as its leading role in scientific and technological 

advancements, including in the use of innovative ICT solutions in agriculture. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1193632/icode/
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 بار دنبال خشکسالی فاجعه تشدید بحران گرسنگی در سومالی به

 2/2بار در سومالی حدود  بر اساس هشدار جدید فائو، در نتیجه خشکسالی فاجعه

دید شاین کشور در معرض گرسنگی درصد از کل جمعیت  19میلیون نفر یعنی تقریبا 

 .گرفتقرار خواهند 

درصد  نسبت به  41 فائو در هشدار ویژه خود اعالم کرد تعداد گرسنگان در سومالی

وخامت وضعیت . افزایش خواهد یافت 2118های انجام شده در ابتدای سال  بینی پیش

تغذیه  تغذیه حاد و همچنین تعداد کودکان دارای سوء ه سوءمیزان مبتالیان ب. های عمده در این کشور است ای از نگرانی تغذیه

 . است شدت افزایش یافته به 2118شدید در مراکز درمانی در سال 

، (GIEWS)اطالعات جهانی و سیستم هشدار زودهنگام فائو ماریو زاپاکاستا، اقتصاددان ارشد و رئیس سیستم بنا به اظهار 

تواند امنیت غذایی را برای تمام سال در سومالی ایجاد کند زیرا برداشت محصول در  ه میهای آوریل و اوایل م بارندگی در ماه

توجه بارندگی در ماه آوریل و اوایل مه سال  کاهش قابل. شود شروع می GUاین کشور در ماه ژوئن پس از فصل بارانی بنام 

 .  است اری از محصول کردههای زراعی را ع درصد از زمین 95جاری منجر به بروز خشکسالی شده و تا 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1194214/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A disastrous drought in Somalia could leave some 2.2 million people - nearly 18 percent of the 

population - faced with severe hunger during the July-September period, FAO warned today. 

The UN agency issued a special alert on Somalia, indicating that the number of hungry people in the 

country this year is expected to be 40 percent higher than estimates made at the beginning of 2019. 

A deteriorating nutritional status is also of major concern, according to the alert. Acute malnutrition 

rates as well as the number of acutely malnourished children being admitted to therapeutic feeding 

centres have sharply increased in 2019. 

"Rains in April and early May can make or break Somalis' food security for the whole year as they are 

crucial for the country's main annual harvest in July, following the "Gu" rainy season," said Mario 

Zappacosta, FAO Senior Economist and lead of the Global Information and Early Warning System 

(GIEWS). 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1194214/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA4618EN
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 شد BBSRCکیت تشخیص بیماری گیاهی برنده جایزه معتبر 

المللی  برنده جایزه بین MARPLE یصشختتیم تحقیقاتی سازنده کیت 

(  BBSRC)و علوم زیستی بریتانیا  شورای تحقیقات علوم بیوتکنولوژی

  . شد 2118در شاخه نوآوری در سال 

این جایزه به افراد تیم تحقیقاتی متشکل از دیان ساندرز از مرکز 

المللی بهبود ذرت و  ، دایو هودسون از مرکز بین(JIC)تحقیقات جان اینز 

و تدسا دابا از مؤسسه تحقیقات کشاورزی اتیوپی ( CIMMYT)گندم 

(EIAR ) گذاری، صنعت،  ای از دنیای سرمایه افراد برجسته. طی مراسمی به افراد فوق تعلق گرفت 2118ماه مه  15در تاریخ

تحصیالت دانشگاهی، علوم، تحقیقات و نوآوری در این دولتی، مؤسسات خیریه و دانشگاهی از جمله کریس اسکیمور، وزیر 

 . مراسم حضور داشتند

( nanopore)ستم عملیاتی در جهان است که با استفاده از فناوری توالی سنج نانوحفره اولین سی MARPLEکیت تشخیص 

 . های پیچیده در مزارع کاربرد دارد برای تشخیص سریع و نظارت بر پاتوژن

  impact/-international-for-recognized-team-w.cimmyt.org/news/marplehttps://ww:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The research team behind the MARPLE (Mobile And Real-time PLant disEase) diagnostic kit won the 

International Impact category of the Innovator of the Year 2019 Awards, sponsored by the United 

Kingdom’s Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC). 

The team — Diane Saunders of the John Innes Centre (JIC), Dave Hodson of the International Maize 

and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and Tadessa Daba of the Ethiopian Institute for 

Agricultural Research (EIAR) — was presented with the award at an event at the London Science 

Museum on May 15, 2019. In the audience were leading figures from the worlds of investment, 

industry, government, charity and academia, including the U.K.’s Minister of State for Universities, 

Science, Research and Innovation, Chris Skidmore. 

 فناوری :موضوع

 (CIMYYT) سیمیت :منبع

 17/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.cimmyt.org/news/marple-team-recognized-for-international-impact/
https://bbsrc.ukri.org/
https://www.jic.ac.uk/
https://www.cimmyt.org/content/uploads/2019/05/BBSRC-awardphoto.png
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 زیستی تولید غذا همراه با حفظ تنوع

یدگاه مخالف درباره چگونگی ترکیب از طبیعت و کشاورزی دو د در مورد حفاظت

سازی حفاظت از  چهیکپار: زیستی در سطح باال و تولید پایدار غذا وجود دارد تنوع

مناطق حفاظت شده برای اینکه های کشاورزی و یا جداسازی  طبیعت با زمین

محققان دانشگاه گوتینگن . های کشاورزی به حداکثر برسد میزان تولید در زمین

(Gottingen ) طرفدار رویکرد حفاظت هماهنگ از طبیعت و تولیدات کشاورزی

 . است شدهمنتشر  People and Natureنتایج تحقیق آنها درباره این رویکرد در مجله . تحت مدیریت پایدار هستند

کنند که میزان  گوید، بسیاری از محققان چنین استدالل می دکتر اینگو گراس از بخش اگرواکولوژی دانشگاه گوتینگن می

این روش در کشورهای . های غیرکشاورزی کاسته شود های کشاورزی باید افزایش یابد تا از فشار بر روی زمین تولید در زمین

ها برای  ری از گونهایوجود دارد و بساورزی و تنوع زیستی اغلب ارتباطات متقابل نزدیک اما بین کش. گرمسیری رایج است

های  بسیاری از گونههای مناسبی برای  های کشاورزی زیستگاه زمینهای کشاورزی اروپا،  در زمین. کشاورزان مفید هستند

 .ها است گونه  تر کردن کشاورزی تهدیدی برای این متراکم. اند ارزشمند حفاظت شده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190514104052.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In nature conservation and agriculture, there are two opposing views of how to combine high 

biodiversity and sustainable food production: nature conservation should either be integrated into 

agricultural land, or segregated into protected areas in order to enable maximum yields in the food 

production areas. Researchers at the University of Göttingen advocate coordinated approaches that 

combine nature conservation and agricultural production in sustainably managed landscapes. The 

results have been published in the journal People and Nature. 

"Many researchers argue that agricultural production on existing land should be intensified to increase 

yields while reducing agricultural pressure on the last areas of wilderness. This approach is being 

pursued primarily in tropical countries," explains Dr Ingo Grass from the Division of Agroecology at 

the University of Göttingen, first author of the study. "However, biodiversity and agriculture are often 

closely intertwined and many species are also beneficial to the farmer. In the agricultural landscapes of 

Europe, many species worth protecting have adapted to extensively cultivated habitats.  

 تنوع زیستی :موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 14/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190514104052.htm
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 نقش تجارت در برقراری تعادل بین حفظ منابع آب شیرین و امنیت غذایی

در مطالعه  (IIASA)های کاربردی  حلیلی سیستمالمللی تجزیه و ت مؤسسه بین

د روها را م ست در رقابت با سایر بخشبندی آب برای محیط زی جدیدی اولویت

 Nature Sustainabilityجزئیات این مطالعه در مجله . است ارزیابی قرار داده

 . است منتشر شده

  حصول از مناطق کماین امر با انتقال تولید مدهند که  دست آمده نشان می نتایج به

 . پذیر خواهد شد المللی مواد غذایی امکان آب به مناطق پرمحصول و سه برابر شدن تجارت بین

ها و در سطح جهانی، حفاظت و بازگردندان سالمت محیط زیست و عمکردهای مرتبط با مصرف انسان و تنوع زیستی رودخانه

و قوانین  ها گزاریهای زیادی در این زمینه از طریق سیاستورها تالشمورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشها تاالب

های جریان تعریف هایی در زمینهروش ،های حفاظتیآمیز بودن تالشبا هدف موفقیت. ای در حال انجام استملی و منطقه

های آبی برای پایدارسازی بندی و کیفیت جریانعبارت دیگر تعاریف مقدار، زماناند و یا بهشده ارائهمحیطی زیست

 . وابسته به این منابع هستندهای شیرین و همچنین معیشت و رفاه مردمی که های آباکوسیستم

  tmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190513112236.h:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An IIASA study published in the journal Nature Sustainability today, evaluated whether water for the 

environment could be prioritized under growing competition from other sectors. The results indicate 

that this could be achieved by shifting crop production from water scarce- to water abundant regions 

and tripling international food trade. 

Globally, the call to conserve or restore the ecological health and functioning of rivers and their 

associated wetlands for both human use and biodiversity is gaining traction and in many countries, 

efforts in this regard are already being supported by national and regional policies and legislation. To 

successfully implement these conservation efforts, methods have been developed to define 

environmental flows, in other words, the quantity, timing, and quality of water flows required to 

sustain freshwater and estuarine ecosystems, as well as the human livelihoods and wellbeing that 

depend on them.  

 منابع آب :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 13/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190513112236.htm
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 بهبود میزان تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از فناوری سنجش از راه دور

اند به کشاورزان المللی تحقیقاتی با استفاده از ابزار پیشرفته توانستهیک تیم بین

جام این کار، هزاران نمونه برای ان. در افزایش میزان تولید محصول کمک کنند

اولیه گیاهی باید با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا بهترین ترفندهای 

 محققان درباره این فناوری در شماره ویژه مجله  . ژنتیکی الزم مشخص شوند

Remote Sensing of Environment به یاهان یک مزرعه راتوان تمام گاند که با استفاده از فناوری جدید میتوضیح داده-

 . بهبود ظرفیت طبیعی آنها را در رابطه با استفاده از نور خورشید برای تولید انرژی مشخص کرد روند اسکن کرده و سرعت

دقیقه است، با استفاده از روش  31های فتوسنتز که به روش سنتی حدود های مربوط به مکانیسمگیریمدت زمان اندازه

ای تحت کاترین میچام هنسولد، محقق دانشگاه ایلینویز که بر روی روش فوق در پروژه. شودپذیر میمکانثانیه ا 11جدید  در 

که محققان را قادر  است توجهگوید، این یک پیشرفت قابلکند، میکار می( RIPE)وری فتوسنتز تحقق افزایش بهره»عنوان 

طور مؤثر صفاتی را که منجر به افزایش تولید می یل کنند و بهسازد تعداد بسیار زیادی از مواد ژنتیکی را تجزیه و تحلمی

 . بهبود ببخشند را شوند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516131738.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An international team is using advanced tools to develop crops that give farmers more options for 

sustainably producing more food on less land. To do this, thousands of plant prototypes must be 

carefully analyzed to figure out which genetic tweaks work best. Today, in a special issue of the 

journal Remote Sensing of Environment, scientists have shown a new technology can more quickly 

scan an entire field of plants to capture improvements in their natural capacity to harvest energy from 

the sun. 

"This method allows us to measure improvements we have engineered in a plant's photosynthesis 

machinery in about ten seconds, compared to the traditional method that takes up 30 minutes," 

Katherine Meacham-Hensold, a postdoctoral researcher at the University of Illinois, who led this work 

for a research project called Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE). "That's a major 

advance because it allows our team to analyze an enormous amount of genetic material to efficiently 

pinpoint traits that could greatly improve crop performance." 

 سنجش از راه دور :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 16/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های اکالیپتوس برای تولید روغن و سوخت زیستیجداسازی ژن

کنولوژی شگاه تمحقق دانشکده منابع جنگلی و محیط زیست دان

سال گذشته بر روی  11طی   Carsten Kulheimنام ان بهمیشیگ

اکالیپتوس و یافتن منشاء ژنتیک تولید روغن معطر توسط این گیاه 

های اکالیپتوس بسیار متنوع هستند از گونه. استمطالعه و تحقیق کرده

فوت که اغلب بومی  311دار به بلندی های کوچک تا درختان گلبوته

 . شوندنو و اندونزی نیز یافت میینهاسترالیا بوده و در گ

. کندشود، مطالعه میهای گیاهان یافت میکه در برگ( Trepenes)ها طور خاص، این محقق بر روی ترکیبات آلی بنام ترپنبه

شود که گیاه یا حشره تولید کننده آن شوند و سبب میتوسط گیاهان و همچنین برخی حشرات تولید میها که اغلب ترپن

شود حاوی برای مثال رازک که بوی کاج مانند دارد و در تولید آبجو استفاده می. دها را جذب کنافشانفات را دفع و یا گردهآ

ها و یا کنند که در تولید روغنانواع خاصی از اکالیپتوس و درخت چای به مقدار زیاد نوعی از ترپن را تولید می. ترپن است

 . شودده میهای زیستی استفاتقطیر سوخت

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190508134515.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
What is the genetic basis for eucalyptus trees to produce that fragrant oil many of us associate with 

trips to the spa? Carsten Külheim, associate professor in Michigan Technological University's School 

of Forest Resources and Environmental Science, has spent the past 10 years of his career studying 

eucalyptus. They are diverse, fast-growing species that includes scrubby bushes and 300-foot-tall 

flowering trees -- mostly indigenous to Australia, but also New Guinea and Indonesia. 

In particular, Külheim studies terpenes, organic compounds found in the plant's leaves. Terpenes 

enable certain species (mostly plants, but also some insects) that produce them to give off strong odors 

that deter pests or attract pollinators. For example, hops, a primary ingredient in beer, contain terpenes, 

which gives the hops their piney smell. Certain varieties of eucalyptus and tea tree produce great 

quantities of just the right terpenes, which can be used for essential oils or biofuel distillation. 

 اکالیپتوس :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 09/05/2019 :تاریخ خبر

 ت به فهرستبازگش
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 های عدم تعادل شیمیایی مغزاستفاده از ترکیبات جوانه بروکلی در معالجه بیماری

محققان مرکز پزشکی جان هاپکینز در یک سری از مطالعات که بر روی انسان 

ای از عدم تعادل شیمیایی اند که مجموعهاند دریافتهو حیوان انجام داده

توان با استفاده از یک یزوفرنی را میمغزی مربوط به افراد مبتال به اسک

 . های بروکلی کاهش دادترکیب شیمیایی مشتق شده از جوانه

های ساخته شده از دست آمده امیدوارند که مکملمحققان با توجه به نتایج به

فان عصاره جوانه بروکلی که حاوی مقادیر باالیی از ترکیب شیمایی سولفور

(sulforphane )وزی برای کاهش دوز داروهای سنتی ضدسایکوتی است ممکن است ر(antipsychotic)  شوند که برای

 . شوند و در نتیجه عوارض ناشی از مصرف این داروها نیز کاهش یابدکنترل عوارض اسکیزوفرنی استفاده می

رکز جان هاپکینز ، استاد روانپزشکی و علوم رفتاری دانشکده پزشکی و مدیر مرکز اسکیزوفرنی م Sawa  Akiraپروفسور 

عنوان یک مکمل ایمن برای افراد مبتال به اسکیزوفرنی  مطالعات آینده ممکن است نشان دهند که سولفورفان بهگوید،  می

 . تواند باشد حلی برای جلوگیری از تداوم یا تشدید عالئم این بیماری می قابلیت استفاده دارد و راه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190508093733.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In a series of recently published studies using animals and people, Johns Hopkins Medicine 

researchers say they have further characterized a set of chemical imbalances in the brains of people 

with schizophrenia related to the chemical glutamate. And they figured out how to tweak the level 

using a compound derived from broccoli sprouts. 

They say the results advance the hope that supplementing with broccoli sprout extract, which contains 

high levels of the chemical sulforaphane, may someday provide a way to lower the doses of traditional 

antipsychotic medicines needed to manage schizophrenia symptoms, thus reducing unwanted side 

effects of the medicines. 

"It's possible that future studies could show sulforaphane to be a safe supplement to give people at risk 

of developing schizophrenia as a way to prevent, delay or blunt the onset of symptoms," adds Akira 

Sawa, M.D., Ph.D., professor of psychiatry and behavioral sciences at the Johns Hopkins University 

School of Medicine and director of the Johns Hopkins Schizophrenia Center. 

 کلم بروکلی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 08/05/2019 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به
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 های نسل جدید با قابلیت بازیافت مجدد پالستیک

که به آنها نیاز  ن تا زمانیعلت سبک و محکم بود پالستیکی به مواد

تفاده از مواد افزودنی سعلت ا اما به. بسیار عالی هستند داشته باشیم،

کننده در برابر آتش، انواع  مقاومو ( fillers) ها ، پرکنندهها مثل رنگ

هایی که پس از بازیافت خواص و زیبایی خود را حفظ  پالستیک

ترین پالستیک بنام  بازیافت حتی قابل. کنند، بسیار اندک است می

درصد قابلیت بازیافت  31الی  21فقط  PETاتیلن ترفتاالت یا  پلی

های  ها تبدیل به زباله شده و در مکان دارند و سایر انواع پالستیک

 . کشد ها طول می هایی که تجزیه مواد غنی از کربن قرن وند، مکانش آوری زباله ریخته می جمع

قابل بازیافتی   در آزمایشگاه ملی الرنس برکلی موفق به طراحی پالستیک( DOE)تیم تحقیقاتی از وزارت انرژی امریکا 

لکولی و اتصال مجدد و قابلیت جدا شدن از یکدیگر در سطح موهمانند اسباب بازی لگو اجزاء تشکیل دهنده آن اند که  شده

جزئیات بیشتر درباره این ماده . شدن به شکل، بافت و رنگ متفاوت دارند بدون اینکه عملکرد و کیفیت آنها تغییر یابد ساخته

 . است منتشر شده Nature Chemistryنامیده می شود در مجله  PDK یا poly diketoenamineجدید که 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190507110452.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Light yet sturdy, plastic is great -- until you no longer need it. Because plastics contain various 

additives, like dyes, fillers, or flame retardants, very few plastics can be recycled without loss in 

performance or aesthetics. Even the most recyclable plastic, PET -- or poly(ethylene terephthalate) -- is 

only recycled at a rate of 20-30%, with the rest typically going to incinerators or landfills, where the 

carbon-rich material takes centuries to decompose. 

Now a team of researchers at the U.S. Department of Energy's (DOE) Lawrence Berkeley National 

Laboratory (Berkeley Lab) has designed a recyclable plastic that, like a Lego playset, can be 

disassembled into its constituent parts at the molecular level, and then reassembled into a different 

shape, texture, and color again and again without loss of performance or quality. The new material, 

called poly(diketoenamine), or PDK, was reported in the journal Nature Chemistry. 

 اقتصاد :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 07/05/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 شدند اهیسق سا  یماریبرابر بدر مقاومت در کانوال  جادیا یها ژن ییمحققان موفق به شناسا 

Scientists Identify Genes to Combat Canola Blackleg Disease 

 دهد یرا نشان م ایاسترال یکشاورز یقاتیتحق یتهایکه سا ینقشه تعامل  

 Interactive Map Shows Crop Field Trial Sites in Australia 

 ندوش یم یبه زراع یروش ها تدق شیکه سبب افزا دیجد کیژنت یارهایمع  

New Gene Metrics Increase Precision of Plant Breeding Technology 

 امریکا .2

 شود یم شهیرشد ر عیکه سبب تسر یاهیهورمون گ ییشناسا  

Experts Discover Plant Hormone that Speeds Growth 

 به کشت مجدد ندارد ازیاست و ن یاز خانواده غالت شدند که دائم یاهیمحققان موفق به کشف گ  

Scientists Report Cereal Crop that Never Dies 

 اروپا .3

 را صادر کرد نایکامل اهیگ یبر رو شیانگلستان مجوز آزما یوزارت کشاورز ییاداره غذا و امور روستا  

DEFRA Approves GM Camelina Field Trials 

 تحقیقات  .4

   را دارد یکه خواص روغن ماه ختهیرترا اهیگ کیروغن  

Healthful Oils From GM Plant as Effective as Fish Oil 

 کردند یابی یکشور را توال 45نخود از  نیال 428 یقاتیتحق یالملل نیب میت  

Global Team Sequences 429 Chickpea Lines From 45 Countries to Develop High-Yielding, Climate 

Resilient Crop 
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