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 های فائو درباره تولید و عرضه جهانی غالت  بینی انتشار آخرین پیش

. منتشر شد 2118جهانی غالت در سال  تولید  بینی فائو در مورد میزان آخرین پیش

میزان تولید غالت در جهان با « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»براساس گزارش 

است که کاهش  میلیون تن برآورد شده 2695درصد افزایش نسبت به سال گذشته،  2/1

بینی شده بود که  در ماه مه پیش. شده در ماه مه داردبینی انجام  توجهی نسبت به پیش قابل

 . درصد خواهد بود 7/2میزان افزایش 

که میزان تولید برنج نزدیک به  میزان افزایش سال به سال تولید غالت منعکس کننده افزایش تولید گندم و جو است در حالی

که دلیل آن انتظار  ت نیز در سطح جهانی کاهش پیدا کندرود میزان تولید ذر انتظار می. رکورد سال گذشته باقی خواهد ماند

رود  بر اساس برآوردهای انجام شده انتظار می. ب و هوایی استعلت شرایط نامساعد آ تولید در امریکا به درصدی 11کاهش 

 1اما هنوز  بینی ماه مه کاهش داشته میلیون تن برسد که نسبت به پیش 2717رو به  میزان مصرف جهانی غالت در سال پیش

 519درصد افزایش ساالنه به  4/1شود با  بینی می مصرف جهان برنج پیش. است 18/2119درصد بیشتر از میزان تولید سال 

با . میلیون تن خواهد رسید 755درصدی به  2/1رود که میزان مصرف گندم با رشد  همچنین انتظار می. میلیون تن برسد

درصد کاهش در فصل جدید به  3د و مصرف، میزان ذخیره جهانی غالت ممکن است با توجه به برآوردهای جدید برای تولی

بینی شده به کاهش نسبت ذخیره به  کاهش پیش. میلیون تن برسد 931ترین سطح خود در چهار سال گذشته یعنی به  پایین

تجارت . ل قبول عرضه استابدهنده میزان ق خواهد شد که با این وجود هنوز نشانمنجر درصد  31مصرف غالت به زیر 

 . میلیون تن برسد 414درصد افزایش نسبت به سطح سال گذشته به  4/1شود با  بینی می الت پیشجهانی غ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1196872/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO's latest forecast for world cereal production in 2019 - available in the Cereal Supply and Demand Brief, 

also published today - points to an increase of 1.2 percent from the previous year to reach 2 685 million tonnes, 

a sharp downward revision from the forecast made in May when global cereal production was predicted to 

expand by 2.7 percent. The year-on-year increase in global cereal production reflects expansions of wheat and 

barley production, while global rice output is likely to remain close to last year's record level. Worldwide maize 

output, however, is now seen to fall, with U.S. production expected to shrink by 10 percent from the previous 

year amid a much reduced pace of plantings due to unfavourable weather conditions. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/06/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1196872/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه 

متوالی برای پنجمین ماه ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

رسید که  2118واحد در ماه مه  4/172یش یافت و به متوسط اافز

افزایش داشت اما هنوز از ( واحد 1/2)درصد  2/1نسبت به ماه قبل 

در این ماه قیمت . درصد کمتر است 8/1سطح ماه مشابه در سال قبل 

افزایش  ها ه سایر زیرشاخصک شکر و روغن کاهش داشت در حالی

 ین افزایش ماه به ماه مربوط به محصوالت لبنیبیشتر. پیدا کردند

 . و پس از آن غالت قرار داشت بوده

واحد  3/162بطور متوسط  2118شاخص قیمت غالت فائو در ماه مه 

افزایش و در مقایسه ( واحد 2/2)درصد  4/1بود که نسبت به ماه قبل 

 افزایش جزئی ماه به ماه. درصد کاهش داشت 6حدود  2119با ماه مه 

بینی کاهش  ناشی از باال رفتن ناگهانی قیمت ذرت در واکنش به پیش

های مربوط به  بینی با توجه به پیشدر مقایسه . تولید در امریکا بود

شاخص . شاخص قیمت گندم کاهش یافت ،افزایش عرضه جهانی

 . قیمت برنج برای سومین ماه متوالی ثابت باقی ماند

واحد در ماه مه  4/127ا متوسط های گیاهی فائو ب شاخص قیمت روغن

ه به میزان کاهش داشت ک( درصد 2/1)واحد  3/1نسبت به ماه آوریل 

این کاهش عمدتا . تر از سطح سال قبل است توجهی پایین قابل

که قیمت  منعکس کننده پایین آمدن ارزش روغن پالم است در حالی

علت . گردان و کلزا افزایش جزئی داشتند های سویا، آفتاب روغن

ادامه کاهش قیمت روغن پالم ناشی از باال بودن میزان ذخیره آن در 

های  تولید کننده و همچنین کاهش قیمت روغن کشورهای اصلی

 . معدنی است

بطور متوسط  2118ر ماه مه د شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو

سال گذشته نزدیک  5درصد افزایش داشته و به باالترین سطح خود در  2/24آغاز سال واحد بود که در مقایسه با  1/266

سایر محصوالت لبنی تعیین کننده این .  رفتن این شاخص در ماه مه استتوجه پنیر علت اصلی باال افزایش قابل. است شده
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افزایش تقاضای افزایش شاخص قیمت محصوالت لبنی منعکس کننده . شاخص نیز باالتر از سطح خود در ماه ژانویه قرار دارند

ه دنبال شرایط نامساعد آب و های عرضه صادراتی در منطقه اقیانوسیه و کاهش تولید شیر ب جهانی برای واردات و محدودیت

 . باشد هوایی می

از شروع سال تا کنون . واحد در ماه مه نسبت به ماه گذشته افزایش جزئی داشت 2/171شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

علت افزایش تقاضا افزایش قیمت گوشت خوک  در ماه مه، به. است افزایش متوسط این شاخص همچنان ادامه پیدا کرده

کاهش تولید این گوشت به دلیل گسترش بیماری تب خوکی افریقایی در منطقه از دالیل . ژه در شرق آسیا ادامه یافتوی به

قیمت گوشت مرغ ثابت باقی . علت باال رفتن تقاضا افزایش داشت قیمت گوشت گوسفند نیز به. افزایش این شاخص است

 . زایش صادرات آن کاهش پیدا کردعلت اف اما قیمت گوشت گاو نسبت به ماه آوریل به. ماند

کاهش ( درصد 2/3)واحد  9/5واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  176طور متوسط  به 2118شاخص قیمت شکر فائو در ماه مه 

انداز افزایش تولید در هند بود که بزرگترین تولید شکر در  دلیل چشم کاهش قیمت جهانی شکر در این ماه عمدتا به. داشت

ی نیز اثر منفی بر روی قیمت جهانی شکر داشت زیرا تولید کنندگان نیشکر  عالوه بر این، کاهش قیمت انرژ. ستجهان ا

 . جای تولید اتانول به تولید شکر تمایل پیدا کردند به

 foodsituation/foodpricesindex/en/http://www.fao.org/worldلینک خبر

 :خالصه خبر 
» The FAO Food Price Index* (FFPI) continued to rise for the fifth consecutive month, averaging 

172.4 points in May 2019, up 1.2 percent (2.1 points) from April but still 1.9 percent below its level in 

the corresponding month last year. While prices for sugar and oils fell, the other sub-indices registered 

increases in May, led again by strong month-on-month firming of prices of dairy products followed by 

cereals. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 162.3 points in May, up 1.4 percent (2.2 points) from April. 

However, at this level, the index remained some 6 percent below its May 2018 value. The small 

month-on-month increase was entirely driven by a sudden surge in maize quotations in response to 

diminishing production prospects in the United States. By contrast, wheat price quotations were 

generally lower in May in view of good global supply prospects and adequate export availabilities. 

FAO's rice price index held steady for the third successive month, as a mild increase in aromatic 

quotations was offset by slight price declines in most other rice market segments. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/06/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 درباره روز جهانی ایمنی مواد غذایی

 ایمنی مواد غذایی باروز جهانی سازمان ملل متحد به مناسبت اولین مراسم 

از ایمنی غذای مصرفی در روز های مرتبط با افزایش اطمینان  تالشهدف تقویت 

  . شد در سطح جهانی برگزار 2118ژوئن  7

، ها ، ویروسها علت مصرف مواد غذایی آلوده به باکتری در سطح جهانی ساالنه به

بیمار و ( میلیون نفر 611حدود )ها و یا مواد شیمیایی، یک نفر از هر ده نفر  انگل

درآمد و  ایمن نبودن مواد غذایی مانع پیشرفت در بسیاری از کشورهای کم. دهند نفر جان خود را از دست می 421،111

وری در این کشورها  میزان بهره ،کارگران های زودهنگام اتوانی و مرگنشود، به این دلیل که در نتیجه بیماری،  متوسط می

 . کند میلیارد دالر کاهش پیدا می 85حدود معادل 

ایمنی غذا بر . تعیین شده است« ایمنی مواد غذایی، مسئولیت همگانی» 2118شعار روز جهانی ایمنی مواد غذایی برای سال 

 . گذارد امنیت غذایی، سالمت انسان، رفاه اقتصادی، کشاورزی، دسترسی به بازار، گردشگری و توسعه پایدار تاثیر می

های مرتبط با ارتقاء  را مسئول هدایت تالش( WHO)سازمان ملل متحد دو نهاد وابسته، فائو و سازمان بهداشت جهانی 

 است  دهایمنی غذا در سراسر جهان تعیین کر

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1196961/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The first ever celebration of the United Nations World Food Safety Day, to be marked globally on 7 

June, aims to strengthen efforts to ensure that the food we eat is safe. 

Every year, nearly one in ten people in the world (an estimated 600 million people) fall ill and 420,000 die after 

eating food contaminated by bacteria, viruses, parasites or chemical substances. Unsafe food also hinders 

development in many low- and middle-income economies, which lose around US$ 95 billion in productivity 

associated with illness, disability, and premature death suffered by workers. 

World Food Safety Day 2019's theme is that food safety is everyone's business. Food safety contributes to food 

security, human health, economic prosperity, agriculture, market access, tourism and sustainable development.  

The UN has designated two of its agencies, the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Health 

Organization (WHO) to lead efforts in promoting food safety around the world.  

 ایمنی مواد غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/06/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1196961/icode/
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 اندازی برنامه اقدام جهانی به مناسبت دهه کشاورزی خانوادگی  راه

به مناسبت دهه ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  فائو و صندوق بین

ویژه  به های کشاورز تقویت حمایت از خانواده در راستای کشاورزی خانوادگی

کنند، برنامه اقدام جهانی  که در کشورهای در حال توسعه زندگی می آنهایی

 .  اندازی کردند را راه

عنوان  به( IFADفائو و )، این دو نهاد سازمان ملل متحد 2117در سال 

 . های مربوط به دهه کشاورزی خانوادگی تعیین شدند مسئول هدایت برنامه

جهان را با توجه به میزان مواد غذایی کل درصد از  91دهند و  درصد از کل مزارع در جهان را تشکیل می 81مزارع خانوادگی 

به گرسنگی و  پایان دادن های کشاورز از عوامل کلیدی برای توسعه پایدار از جمله خانواده. کنند ارزش غذایی مواد تولید می

 . تغذیه هستند سوء

دهه کشاورزی خانوادگی توسط سازمان ملل متحد ایجاد محیطی است برای تقویت موقعیت و مشارکت آنها در  هدف از اعالم

 .پذیر و پایدار ای سالم، انعطاف تامین امنیت غذایی جهانی و آینده

المللی  ینتوسط جوامع ب 2129تا  2118در برنامه اقدام جهانی جزئیات مربوط به اقدامات گروهی و منسجم که در طول دهه 

 .  است شده تواند صورت گیرد، توضیح داده می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1195811/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization (FAO) and the International Fund for Agricultural 

Development (IFAD) today launched the United Nations' Decade of Family Farming and a Global 

Action Plan to boost support for family farmers, particularly those in developing countries. 

The two UN agencies lead the implementation of the Decade of Family Farming declared by the 

United Nations at the end of 2017. 

Family farms represent over 90 per cent of all farms globally, and produce 80 percent of the world's 

food in value terms. They are key drivers of sustainable development, including ending hunger and all 

forms of malnutrition. 

 کشاورزی خانوادگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 29/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1195811/icode/
http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
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 و ناخواسته المللی برای مقابله با ماهیگیری غیرقانونی بینمعاهده 

کشور متعهد به مبارزه با  111گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو از بیش از  

 نامه المللی توافق ماهیگیری غیرقانونی و ناپایدار خواستار تصویب سریع بین

انصراف  نامه جلوگیری، هدف این توافق. شد( PSMA)اقدامات بنادر دولتی 

های غیرقانونی، گزارش نشده و غیرسیستماتیک  ریاز بین بردن ماهیگی و

 . العاده دانست است و مدیرکل فائو آن را دستاوردی فوق

توسط فائو  2116المللی است که در سال  نامه بین یک توافق PSMAمعاهده  

کنند و یا در مرحله ملحق شدن به آن  کشور از این معاهده پیروی می 111در حال حاضر، بیش از . به مرحله اجرا درآمد

 . هستند

ای این معاهده از افزایش سازی اجر که در شیلی برگزار شد، دا سیلوا مدیرکل فائو درباره نحوه بهینه PSMAدر نشست دوم 

های خارجی دارد که در صورت اعالم نیاز  نیاز به رابط PSMAتعداد نمایندگان حاضر در نشست ابراز خوشحالی نمود و گفت، 

 . ها، بنادر را مورد بازرسی قرار داده و اطالعات مربوط به موارد شناسایی شده را به اشتراک گذارند از طرف دولت

 .  ژوئن برگزار گردید 5مللی مبارزه با ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و ناخواسته در ال مراسن روز بین

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1196490/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General José Graziano da Silva hailed the more than 100 countries that are committed 

to combating unsustainable and illegal fishing, calling the rapid international adoption of the Port State 

Measures Agreement (PSMA) to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated 

(IUU) fishing a "fantastic achievement". 

The PSMA, an international treaty brokered by FAO, entered into force in 2016. Today, more than 100 

countries have adhered or are preparing to do so. 

"Today I see a room filled with many more delegates than two years ago," Graziano da Silva said in an 

address to the Second Meeting of the Parties to the PSMA gathered in Chile to discuss how to optimize 

implementation of the treaty. 

 ماهیگیری غیرقانونی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 64/60/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1196490/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/915655b8-e31c-479c-bf07-30cba21ea4b0/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/915655b8-e31c-479c-bf07-30cba21ea4b0/
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 تجارت مواد شیمیایی خطرناک نامه جدیدی فائو در مورد توافق 

مشارکت خود در کنوانسیون  نامه جدیدی را برای تجدیدتفاهمفائو 

المللی در مورد کنوانسیون روتردام معاهده بین. روتردام امضاء کرد

 . های خطرناک استکشتجارت آفت

و ( UNEP)نامه با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد این توافق

دستورالعمل مورد توافق  موارد مربوط بهشامل ( COP)کنفرانس پاریس 

-ها در تجارت بینکشز مواد شیمیایی خطرناک و آفتقبلی برای برخی ا

ها عنوان یک ابزار انتقادی در جهت کمک به دولتسال پیش نقش خود را به 31پروتکلی که برای اولین بار در . المللی است

 . استدر کسب اطالعات الزم برای ارزیابی خطرات مواد صنعتی خاص شروع کرده

است به تصویب رسیده 2114تنظیم و در سال ( UNEP)برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد این کنوانسیون توسط فائو و 

 . اندبه آن ملحق شدهکشور  161حدود و تا کنون 

ماده شیمیایی است که  52کنوانسیون شامل  3، در حال حاضر ضمیمه  با اضافه شدن دو ماده شیمیایی در اوایل ماه جاری

 .  ستندها هکشمورد آن از آفت 37

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1195357/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) signed a Memorandum of 

Understanding to renew its participation in the UN Rotterdam Convention, an international treaty 

governing trade in hazardous pesticides. 

The agreement, with United Nations Environment (UNEP) and the Conference of the Parties (COP) to 

the convention, covers what is known as the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 

Chemicals and Pesticides in International Trade, a protocol first set up 30 years ago that has 

consolidated its role as a critical tool helping governments obtain information necessary to assess the 

risk of certain industrial inputs. 

Some 161 countries have signed on to the Convention, which was set up by FAO and UNEP and 

entered into legally-binding force in 2004. 

 ها کش آفت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 24/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1195357/icode/
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 درصد از مواد غذایی جهان وابسته به خاک سطحی است 85تولید 

 85ترین اجزا سیستم غذایی است زیرا حدود خاک سطحی یکی از مهم

اما در نتیجه . هستنددرصد از مواد غذایی وابسته به الیه سطحی خاک 

های جهان خیزترین خاکنیمی از حاصلهای کشت سنتی تقریبا سیستم

به خطر افتادن عملکرد محصوالت . اندسال گذشته از بین رفته 151در طی 

و ( dead zones)مناطق مرده وجود آمدن  بهزراعی، آلودگی مواد مغذی، 

در  یبه تنهای. فرسایش از جمله پیامدهای تخریب الیه سطحی خاک است

 . تر از زمان بازسازی خاک استبرابر سریع 11اعی های زرامریکا روند فرسایش زمین

های سطحی سال آینده ممکن است کل خاک 61بنا به اظهار ماریا هلنا سمدو، اگر روند کنونی تخریب خاک ادامه یابد، حدود 

. خواهد کرد بدون خاک سطحی، توانایی زمین برای تصفیه آب، جذب کربن و تغذیه انسان اُفت شدید پیدا. زمین از بین بروند

 . نه تنها موارد فوق حتی مواد غذایی که قادر به تولید آن باشیم به احتمال زیاد از نظر مواد مغذی ضعیف خواهند بود

 toxic-food-agriculture-farming-news/2019/may/30/topsoil-https://www.theguardian.com/us-:لینک خبر

america 

 :خالصه خبر 

The world grows 95% of its food in the uppermost layer of soil, making topsoil one of 

the most important components of our food system. But thanks to conventional 

farming practices, nearly half of the most productive soil has disappeared in the 

world in the last 150 years, threatening crop yields and contributing to nutrient 

pollution, dead zones and erosion. In the US alone, soil on cropland is eroding 10 

times faster than it can be replenished. 

If we continue to degrade the soil at the rate we are now, the world could run out 

of topsoil in about 60 years, according to Maria-Helena Semedo of the UN’s Food and 

Agriculture Organization. Without topsoil, the earth’s ability to filter water, absorb 

carbon, and feed people plunges. Not only that, but the food we do grow will probably 

be lower in vital nutrients. 

 خاک :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 36/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america
https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/30/topsoil-farming-agriculture-food-toxic-america
https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation
http://saveoursoils.com/userfiles/downloads/1368007451-Soil%20Erosion-David%20Pimentel.pdf
https://www.sej.org/headlines/only-60-years-farming-left-if-soil-degradation-continues
https://www.sej.org/headlines/only-60-years-farming-left-if-soil-degradation-continues
https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/?redirect=1
https://www.scientificamerican.com/article/soil-depletion-and-nutrition-loss/?redirect=1
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 های مناسب کشت برنج در کلمبیا مخرب تغییرات اقلیمی بر روی زمیناثرات 

بر روی  CGIARبر اساس نتایج مطالعه جدید انجام شده توسط برنامه تحقیقاتی 

در صورت عدم کاهش جدی  ، (CCAFS)تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی 

های مناسب درصد از زمین 61کلمبیا  2151ای، تا سال در میزان انتشار گازهای گلخانه

با توجه به افزایش درجه حرارت و کاهش  .کشت برنج را از دست خواهد دادبرای 

های مربوط  بینی بارندگی در مقایسه با باال آمدن سطح آب دریا که فاکتور اصلی در پیش

لت گرما یا خشکی در مزارعی که ع دهند که به ات نشان میقبه تغییرات تولید برنج در برخی از کشورهای آسیایی است، تحقی

 . تر خواهد بود مرتفع های تر قرار دارند،  شرایط مناسب برای کشت برنج در زمین در ارتفاعات پایین

میلیون هکتار زمین مناسب برای کشت برنج در کلمبیا وجود دارد، اما طی  4/4بر اساس نتایج این تحقیق، در حال حاضر 

تواند منجر به  گویند، این کاهش می محققان می. میلیون هکتار کاهش یابد 9/1چند دهه آینده ممکن است تا 

برای اولین بار است که . یده ای درباره تغییر کاربری زمین، تغییر محصوالت زراعی و امنیت غذایی شودچهای پی گیری تصمیم

 Mitigation and Adaptation Strategies forشود که جزئیات آن در مجله  التین انجام میاین نوع تحقیق در امریکای 

Global Change است منتشر شده . 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190529131148.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Without significant global reductions in greenhouse gas emissions, Colombia will have 60 percent less land 

suitable for rice production by the 2050s, according to a new study by the CGIAR Research Program on Climate 

Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Due primarily to increased temperatures and decreased 

rainfall -- as opposed to sea-level rise, which is the driver of projected change to rice production in some Asian 

countries -- the research shows suitable conditions will need to be found at higher elevations when low-altitude 

fields are too hot or dry for irrigated rice production. 

The study found that Colombia's suitable arable land for rice is currently 4.4 million hectares but could be 

reduced to 1.8 million hectares in a few decades. Mitigation could require complex decisions around land-use 

change, changes in crop cultivation, and food security, said the authors. The study is the first of its kind for a 

Latin American country and was published in Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 29/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190529131148.htm
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 های گیاهی وحشی اندازی نخستین شبکه جامع از گونه راه

خانواده با  های گیاهی وحشی هم هایی که در آنها گونه اولین شبکه جامع از سایت

 . اندازی شد می شوند، توسط محققان دانشگاه بیرمنگام راه محصوالت زراعی یافت

پذیری زراعی در تولید محصوالتی با قابلیت انعطافاین شبکه به کارشناسان به

های مربوط به امنیت غذایی کمک خواهد کرد و همچنین بیشتر و مقابله با چالش

 . در حفاظت از طبیعت نقش مهمی خواهد داشت

 گونه وحشی 1261ها حدود دهد که در آنسایت مهم در سراسر جهان را پوشش می 151این شبکه جزئیات مربوط به 

(CWR) خانواده با محصوالت زراعی منبعی غنی از های گیاهی وحشی همگونه. شودخانواده با محصوالت زراعی یافت میهم

 . تنوع ژنتیکی هستند

توان برای انتقال صفات مطلوب از ها میدر فرایندهای به زراعی و اصالح نباتات از تنوع ژنتیکی حفاظت شده در این سایت

 . اقلیمی و یا آفات استفاده نمودهای از قبیل مقاومت در برابر تغییرات های وحشی و تولید ارقام زراعی جدید با تواناییگونه

ده مناطق حفاظت شده قرار دارند در نتیجه در مورد های شناسایی شده توسط تیم محققان بیرمنگام عمدتا در محدوسایت

 . توان مطمئن بودتداوم حفاظت آنها در آینده می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190523111406.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The first comprehensive network of sites where crop wild relatives are found has been developed by 

researchers at the University of Birmingham. 

The network will help breeders develop more resilient crops and tackle challenges of global food 

security, as well as being important for nature conservation. 

The resource includes details of the 150 'hotspot' sites worldwide where some 1,261 so-called crop 

wild relative (CWR) species are concentrated. Crop wild relatives are cousins of cultivated crops and a 

vast resource of genetic diversity. 

Plant breeders will be able to use the diversity conserved within these sites to transfer adaptive traits 

from the wild relatives to domestic crops to produce new varieties that will produce higher yields and 

are more resistant to climate change or pests. 

 های گیاهی گونه :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 23/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190523111406.htm
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 پذیری تجارت مرکبات، انگور و زیتون اثرات تغییرات اقلیمی بر روی ریسک

بر اساس نتایج مطالعه انجام شده توسط گروهی از محققان اکوفیزیولوژی   و 

 اسپانیا،  Universitat Jaume I de Castelló (UJI)بیوتکنولوژی از دانشگاه 

تجاری مرکبات،  ثبات ،با همکاری سایر محققان از فرانسه، یونان و انگلستان

 .انگور و زیتون در میان مدت در معرض خطر ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد

وری این درختان هشدار محققان در مورد اثرات گرمایش جهانی بر کاهش بهره

 . استمنتشر شده Frontiers in Plant Science جزئیات این مطالعه در مجله . اندداده

گوید، و هماهنگ کننده این مطالعه می UJIویسنته آربونا، محقق دانشکده علوم کشاورزی و زیست محیطی دانشگاه 

شود بلکه افزایش دما و کمبود آب بر روی محصوالت مثل مرکبات میاز تغییرات اقلیمی نه تنها موجب کاهش تولید این نوع 

عالوه بر این، تغییرات آب و هوایی مورد انتظار در کاستلون و والنسیا اسپانیا و . گذاردپذیری تجاری آنها نیز تاثیر میرقابت

زنی، گذارد برای مثال بر روی جوانهپذیر هستند، بر روی فنولوژی این درختان میوه نیز اثر میبطور کلی مدیترانه که آسیب

 .هادن میوهدهی و رسیدهی و میوهگل

  vineyards.html-citrus-viability-commercial-climate-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Climate change threatens the medium-term commercial viability of citrus fruits, vines and olives. A study by the 

Ecophysiology and Biotechnology research group at the Universitat Jaume I de Castelló (UJI) - carried out in 

collaboration with scientists from France, Greece and the United Kingdom—warns that the effects of global 

warming will reduce the productivity of these three species of traditional and iconic fruit trees in the 

Mediterranean area. The conclusions of this review are published in the journal Frontiers in Plant Science. 

Vicente Arbona, lecturer in the Department of Agricultural and Environmental Sciences, coordinator of this 

study and also a member of the Interdisciplinary Seminar on Climate Change Research at the UJI, argues that 

this phenomenon "will not only cause a drop in the productivity of iconic species such as citrus fruits, vines and 

olives, but also, the increase in temperatures or the water deficit will affect their commercial competitiveness." 

In addition, the expected variations in the territory of Castellón, the Valencian Community and the 

Mediterranean area as a whole, which is particularly vulnerable, "will affect the phenology of these fruit trees, 

altering their patterns for sprouting, flowering, giving and ripening the fruit." 

 مرکبات :موضوع

 phys.org :منبع

 28/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-05-climate-commercial-viability-citrus-vineyards.html
https://phys.org/tags/citrus+fruits/
https://phys.org/tags/fruit/
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 ها سازی کشاورزان افریقا به کمک داده توانمند

طی چند دهه میلیارد نفر به جمعیت جهان  2بینی افزایش با توجه به پیش

آینده، تغییر سیستم تولید مواد غذایی در سطح جهانی امری اجتناب ناپذیر 

کشاورزی بزرگترین : افریقا نقش کلیدی در رابطه با این موضوع دارد. است

های کشاورزی ای از زمینصنعت در افریقا است، اما در حال حاضر، بخش عمده

کارآمد و تجهیزات جدید افزایش  هایکارگیری تکنیک هبا ب. بالاستفاده هستند

گذاری ممکن اما تحقق آن با سرمایه. پذیر استوری کشاورزی امکانبهره

 اغلب مانعی برای کشاورزان استکه ، خواهد شد

با هدف نشان دادن چالش فوق انجام  MITدانشگاه ( IDSS)ها و جامعه ها، سیستمتحقیق گروهی جدیدی در مؤسسه داده

برند، ارزش های پیشرفته بهره میهای مربوط به مزارعی که از فناوریاند که با استفاده از دادهروه تالش کردهاین گ. استشده

فرمی است در نهایت هدف از این تحقیق ایجاد پلت. تاثیرگذاری حاصل از انجام تغییرات در مزارع ناکارآمد را نشان دهند

گذار از کشاورزان و وام دهندگان تا های مختلف سرمایهجود بین بخشهای موها و ریسکگذاری دادهبرای به اشتراک

 . ن بیمه و سازندگاناکارگزار

  farmers.html-african-empowering-05-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 

With a couple billion more people estimated to join the global population in the next few decades, 

world food production could use an upgrade. Africa has a key role to play: Agriculture is Africa's 

biggest industry, but much of Africa's agricultural land is currently underutilized. Crop yields could be 

increased with more efficient farming techniques and new equipment—but that would require 

investment capital, which is often an obstacle for farmers. 

A new research collaboration at the MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) aims to 

address this challenge with data. The group plans to use data from technologically advanced farms to 

better predict the value of intervention in underperforming farms. Ultimately, the goal is to create a 

platform for sharing data and risk among invested parties, from farmers and lenders to insurers and 

equipment manufacturers. 

 فناوری :موضوع

 phys.org :منبع

 31/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-empowering-african-farmers.html
https://phys.org/tags/data/
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 زیستی برای کمک به کشاورزان در ایرلند خانه تصفیهاندازی اولین راه

تولید متحرک برای  (biorefinery) زیستی خانه ر سواحل غربی ایرلند از تصفیهد

تواند منابع متنوع از درآمد را  شود که می استفاده می انواع محصوالت سبز از علف

و مسئول  Traleeر دانشگاه جیمز گوفی، پژوهشگ. در اختیار کشاورزان قرار دهد

خانه زیستی و اولین گام در زمینه اقتصاد  گوید، این اولین تصفیه این پروژه می

 . زیستی مبتنی بر علف در ایرلند است

اقتصاد زیستی مفهومی است که در آن از منابع تجدیدپذیر طبیعی و یا ضایعات آلی استفاده شده و آنها تبدیل به محصوالت 

های کلیدی  چالش ن یک راهبرد کلیدی برای مقابله باعنوا اتحادیه اروپا به اقتصاد زیستی به. شوند ند میجدید و ارزشم

 . کند  زیستی نگاه می

های کشاورزی است و  ای تولید شده ناشی از فعالیت گوید، در ایرلند منشاء یک سوم از گازهای گلخانه این محقق می

ایرلند تنها . حلی کلیدی برای بهبود پایدار بخش کشاورزی در نظر گرفت عنوان راه بهتوان  های زیستی را می خانه تصفیه

از  ها منابعی سرشارزار  در نتیجه علف. دهند زارها تشکیل می کشوری در اروپا است که بیش از نیمی از مساخت آن را علف

 . باشندتوانند  میهای زیستی  خانه برای تصفیه مواد آلی مایع و فیبری

  farmers.html-road-biorefinery-fed-grass-ireland-05-https://phys.org/news/2019:نک خبرلی

 :خالصه خبر 
Along the windy west coast of Ireland a biorefinery on wheels is turning grass into a series of different 

green products that could give farmers a more diversified source of income. 

"This is Ireland's first grass-fed biorefinery," said James Gaffey, a researcher at the University of 

Tralee in county Kerry which is leading the project. "And it's the first step looking at grass-

based bioeconomy options for Ireland." 

The bioeconomy is a concept that uses renewable resources from nature or organic waste and turns 

them into valuable new products. The EU see the bioeconomy as a key strategy to address some of the 

most pressing environmental challenges and. 

 سوخت زیستی :موضوع

 phys.org/ :منبع

 15/05/2619 :خبر تاریخ

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-05-ireland-grass-fed-biorefinery-road-farmers.html
https://phys.org/tags/bioeconomy/
https://phys.org/tags/organic+waste/
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 استفاده ار سبوس برنج برای حذف سموم میکروسیستین از آب

 اند که  ، امریکا، طی تحقیقات جدید خود کشف کردهToledoمحققان دانشگاه 

این یافته  .طور مؤثر سموم میکروسیستین را از آب حذف کند توان به سبوس برنج می

امریکا و یا ( Great Lakes)های بزرگ  واحل دریاچهتواند برای جوامعی که در س می

 . کنند پیامدهای خوبی داشته باشد در کشورهای درحال توسعه زندگی می

عنوان یک فرآورده جانبی و ارزان قیمت  تحقیقات بر روی خاصیت سبوس برنج به

برای اولین بار درباره  محققان با این وجود،. گذشته مورد بررسی قرار گرفته استسازی آب در  برنج در پاالیش و خالص

سموم میکروسیستین توسط . اند خاصیت سبوس برنج برای حذف سموم میکروسیسین از آب تحقیق و مطالعه کرده

 . های مضر تولید می شوند های جلبک شکوفه

مردم در سراسر و تحویل آب سالم به  تهیهبرای  و پایدار تصادیحل اق سازی آب امری حیاتی است و یافتن یک راه سالم

حل برای این مشکل مهم بسیار  گوید، خاصیت قوی این ماده در یافتن راه محقق این پروژه می. جهان بسیار حائز اهمیت است

 . شده است منتشر  Science of Total Environmenجزئیات این یافته در مجله  . است توجه قابل

  toxins.html-microcystin-husks-rice-05-https://phys.org/news/2019:نک خبرلی

 :خالصه خبر 
Scientists at the University of Toledo have discovered that rice husks can effectively remove 

microcystin from water, a finding that could have far-reaching implications for communities along the 

Great Lakes and across the developing world. 

An abundant and inexpensive agricultural byproduct, rice husks have been investigated as 

a water purification solution in the past. However, this is the first time they have been shown to 

remove microcystin, the toxin released by harmful algal blooms. 

The results of the study were recently published in the journal Science of the Total Environment. 

"Delivering safe water is critical, and finding an economically viable solution to deliver safe water to 

people all over the world is going to be really important. The ability of this simple material to be 

powerful enough to address this issue is impressive," said Dr. Jon Kirchhoff, Distinguished University 

Professor and chair of the Chemistry and Biochemistry Department. 

 آب :موضوع

 phys.org/ :منبع

 07/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-rice-husks-microcystin-toxins.html
https://phys.org/tags/water/
https://phys.org/tags/microcystin/
https://phys.org/tags/algal+blooms/
https://phys.org/tags/safe+water/
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 هاکننده شکل برگهای تعیین شناسایی ژن

های صاف و فرم  هایی با لبه های گیاهان بسیار زیاد است، برگ تنوع شکل برگ

. های پیچیده های عمیق و فرم های با بریدگی های اسفناج یا برگ ساده مثل برگ

در تحقیق جدیدی که توسط محققان مؤسسه تحقیقاتی مکس پالنک در 

منتشر شده است،    Cellر مجله تحقیقات کشاورزی انجام شده و نتایج آن د

اند که در  های کلیدی مؤثر در رشد گیاه را شناسایی کرده اند ژن محققان توانسته

با استفاده از این دانش جدید، . ها تاثیر دارند های متفاوت برگ ایجاد شکل

 . ایی با فرم پیچیده تبدیل کننده شکل برگفرمی ساده دارند به که را  Thale cressهای گیاه  اند شکل برگ محققان توانسته

ها بدون در نظر گرفتن شکل نهایی  همه جوانه. آیند وجود می متشکل از چند سلول بههای کوچکی  جوانه رشد ها از همه برگ

این موضوع . باشند یند مشابه میآ یایی که از رشد آنها بوجود م هایی اولیه ها نه تنها شبیه هم هستند بلکه برگ برگ

  . کند برانگیز می های گوناگون می شود را چالش شناسایی مسیری که منجر به تولید شکل

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190523143044.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Anyone who looks at their bowl of salad or at their garden can see how different the shapes of leaves 

can be. Spinach leaves, for example, have smooth edges and are comparatively simple in form, while 

parsley leaves are deeply notched and complex, apparently composed of many individual subunits. In a 

new study published in Cell, scientists from the Max Planck Institute for Plant Breeding Research in 

Cologne have determined how key developmental genes influence growth of cells to produce such 

differences in leaf form. With this knowledge, the researchers were able to make thale cress, which 

typically produces simple leaves, grow leaves similar in complexity to those of hairy bittercress, a 

related plant with complex leaves. 

All leaves develop from tiny buds, which consist of only a few cells. The buds always look the same, 

no matter what kind of leaf they eventually form. Not only that, but very similar leaf shapes can arise 

from very different growth patterns. This made it even more challenging to identify the pathways 

responsible for the diversity of naturally occurring leaf forms. 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 23/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190523143044.htm
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 درختان سیب های جدید درباره تاریخچه یافته

های سیب محافظت شده از سراسر اروپا و  شناسان یافته های جدید خود درباره دانه باستان

که اند  های ژنتیکی، تاریخی و دیرینه شناسی آنها منتشر کرده غرب آسیا همراه با داده

ها در سراسر جهان  ترین میوه ای جذاب و جالب درباره یکی از رایج بیان کننده تاریخچه

لعه، رابرت اسپنگلر از مؤسسه تحقیقاتی مکس پالنک در زمینه علم در این مطا. است

(  megafauna)ت با در نظر داشتن این واقعیت که  این میوه توسط مگافونای سا تاریخ انسان، تاریخچه سیب را ردیابی کرده

ن فرایندها موجب پدید ای. است باستانی منتشر شده و سپس در طی فرایندهای تجاری در مسیر جاده ابریشم گسترش یافته

   . کنیم هایی شده اند که امروزه مصرف می آمدن انواع مختلف سیب

کند و تاریخچه آن عمیقا با تاریخ  سیب در نواحی معتدل زمین رشد می. ترین میوه در جهان است طور مسلم سیب معروف به

دهند که  سیب امروزی هیبریدی از حداقل چهار جمعیت سیب  مطالعات ژنتیک اخیر نشان می. است انسان پیوند خورده

 های جدید در مسیر جاده ابریشم  ها و به وجود آمدن  گونه اند تالقی این گونه این فرضیه را ارائه کردهوحشی است و محققان 

 . اتفاق افتاده است

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190527094118.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Recent archaeological finds of ancient preserved apple seeds across Europe and West Asia combined with 

historical, paleontological, and recently published genetic data are presenting a fascinating new narrative for one 

of our most familiar fruits. In this study, Robert Spengler of the Max Planck Institute for the Science of Human 

History traces the history of the apple from its wild origins, noting that it was originally spread by ancient 

megafauna and later as a process of trade along the Silk Road. These processes allowed for the development of 

the varieties that we know today. 

The apple is, arguably, the most familiar fruit in the world. It is grown in temperate environments around the 

globe and its history is deeply intertwined with humanity. Depictions of large red fruits in Classical art 

demonstrate that domesticated apples were present in southern Europe over two millennia ago, and ancient 

seeds from archaeological sites attest to the fact that people have been collecting wild apples across Europe and 

West Asia for more than ten thousand years. While it is clear that people have closely maintained wild apple 

populations for millennia, the process of domestication, or evolutionary change under human cultivation, in 

these trees is not clear. 

 سیب :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 27/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190527094118.htm
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 های شور بر محصوالت زراعی غذایی را کاهش دهد خاکتواند اثرات  کشف جدیدی که می

اند که از هورمون گیاهی که در گیاهان تحت  محققان در تحقیقات جدید خود دریافته

های  های وارده به گیاهان در خاک توان برای کاهش آسیب شود، می استرس تولید می

منتشر  Nature Scientific Reportsجزئیات این یافته در مجله . شور استفاده نمود

 . است شده

اند که  یک ماده شیمیایی طبیعی در گیاهان شناسایی کرده کوئینزلنددانشگاه تیم تحقیقاتی از دانشگاه وسترن سیدنی و 

گیاهان مورد آزمایش با این . کند پس از اضافه کردن آن به خاک، عوارض ناشی از استرس شوری را در گیاهان کاهش پیدا می

یی کاشته شده های بدون اضافه کردن این ماده شیمیا اند که در خاک درصد افزایش رشد نسبت به گیاهانی شده 31تیمار 

های  میلیون هکتار از زمین 221که، بیش از  طوری شوری یکی از بزرگترین مسائل مطرح در سراسر جهان است، به. بودند

آب افتد که  شوری خاک زمانی اتفاق می. کشاورزی زیر کشت محصوالت غذایی در جهان تحت شرایط شوری قرار دارند

ه منجر به باال رفتن سطح شوری در خاک شده و در نتیجه عملکرد محصول کاهش طور مکرر استفاده شود ک  آبیاری شور به

عالوه بر کاهش محصول سبب افزایش حساسیت خاک در برابر خشکسالی شده و به میکربیولوژی خاک نیز آسیب . می یابد

هایی برای افزایش تحمل گیاهان در  اهش اثرات شوری و یافتن روشها قبل در تالش برای ک محققان از مدت. شود وارد می

 . تواند روشی امیدوارکننده در حل این چالش مهم باشد این یافته جدید می. اند برابر آن بوده

  symptoms.html-soil-salty-alleviate-discovery-05-s.org/news/2019https://phy:لینک خبر

 :خالصه خبر 
New research published in Nature Scientific Reports (opens in new window) has found that a hormone produced 

by plants under stress can be applied to crops to alleviate the damage caused by salty soils. The team of 

researchers from Western Sydney University and the University of Queensland identified a naturally-occurring 

chemical in plants that reduces the symptoms of salt stress in plants when applied to soil, enabling the test plants 

to increase their growth by up to 32 times compared with untreated plants. Salinity is a huge issue across the 

world, affecting more than 220 million hectares of the world's irrigated farming and food-producing land. 

Salinity occurs when salty irrigation water is repeatedly applied to crops, leading to progressively increasing 

levels of salt in the soil which reduces crop yields, increases susceptibility to drought and damages soil 

microbiology.  

 شوری :موضوع

 phys.org :منبع

 67/05/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-05-discovery-alleviate-salty-soil-symptoms.html
https://phys.org/tags/crop+yields/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 کایامر یوزارت کشاورز یخدمات خارج یدر پاکستان با همکار ختهیذرت ترار یمعرف  

US to Help Pakistan Introduce GE Corn 

 را صادر کرد تهخینخود ترار یبر رو یدانیم شاتیمجوز انجام آزما ایاسترال یکیاداره مقررات ژنت  

Australian OGTR Approves GM Chickpea Field Trial 

 امریکا .2

 در ذرت شدند نیکنترل کننده نشاسته و پروتئ یها محققان موفق به کشف ژن  

Researchers Discover Genetic Regulators for Starch and Protein in Maize 

 اروپا .3

 از آهن  یغن ختهیگندم ترار یبر رو یدانیم شاتیموافقت انگلستان با انجام آزما  

Iron-Rich GM Wheat Set to Undergo Field Trials 

  کشفRNA ینیزم بیس یغده ها لیکنترل کننده تشک  

Scientists Discover RNA Controlling Tuber Formation in Potatoes 

 14 شدند اهانیگ یکیاصالح ژنتهای  برنامهواحد در مورد  یکردیخواستار رو ییکشور اروپا  

14 Eu Countries Call for Unified Approach to Gene Editing in Plants 

 تحقیقات  .4

 ایدر آس یدر سوئد و به زود نگیبرگرکتوسط  یاهیگ یارائه برگرها  

Burger King's New Plant-Based Burger Now Available in Sweden, Soon in Asia 

 یفناور CRISPR به سرعت در حال رشد است  

CRISPR Technology Market Growing Rapidly 

 

 بازگشت به فهرست
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