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 9118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی 

طور متوسط  به 9118در ماه جوالی ( FFPI)قیمت مواد غذایی فائو شاخص 

کاهش و در ( واحد 9/1)درصد  1/1واحد بود که نسبت به ماه ژوئن  8/171

کاهش ماه به ماه ناشی از . درصد افزایش داشت 3/9، 9119مقایسه با جوالی 

بیشتر بودن . ودبپایین آمدن قیمت برخی از غالت، محصوالت لبنی و شکر 

های گیاهی منجر  های گوشت و روغن میزان این کاهش نسبت به افزایش قیمت

 . به کاهش شاخص کلی مواد غذایی شد

 7/9واحد در ماه جوالی از ماه قبل  6/196شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

پایین . درصد بیشتر بود 1/4کمتر اما از ماه مشابه سال قبل ( واحد 6/4)درصد 

در . آمدن قیمت گندم و ذرت در ماه جوالی منجر به کاهش این شاخص شد

انداز تولید و انتظار تعدیل قیمت در  بازارهای جهانی گندم، با توجه به چشم

ار رکورد تولید در م انتظاوف، باال بودن عرضه صادراتی و تدکشورهای مختل

در مورد قیمت . سال جاری از عوامل مؤثر در تعیین قیمت جهانی گندم بودند

جهانی ذرت نیز پس از افزایش ناگهانی قیمت آن در ماه ژوئن، قیمت این 

ویژه در  فراوانی عرضه صادراتی به. محصول در ماه جوالی کاهش پیدا کرد

ثبات شاخص قیمت برنج فائو . آرژانتین و برزیل در این کاهش نقش داشتند

 . علیرغم راکد بودن بازار، برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت

واحد  5/196طور متوسط  های گیاهی فائو در ماه جوالی به شاخص قیمت روغن

افزایش اشت اما هنوز از ( یک واحد)درصد  1/1ل بود که در مقایسه با ماه قب

 افزایش قیمتدر کل، . درصد کمتر بود 11سطح ماه مشابه سال قبل، 

پالم  د که افت قیمت روغنطحی بوسگردان بیشتر از  آفتاب سویا و های روغن

جنوب شرقی آسیا هم زمان شدن تولید فصلی در . بتواند اثر آن را جبران کند

کاهش از طرف دیگر، . و باال رفتن تقاضا جهانی برای واردات از عواملی بودند که قیمت روغن پالم را تحت تاثیر قرار دادند

انه های خرد دبه همین ترتیب، افت میزان . نیز به باال رفتن قیمت سویا کمک کردحجم سویای خرد شده در ایاالت متحده 

 .المللی منجر به افزایش قیمت آفتابگردان شد زمانی آن با باال رفتن تقاضای بین شده آفتابگردان در منطقه دریای سیاه و هم
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( یک واحد)درصد  6/1واحد در ماه جوالی، از شاخص بازنگری شده ماه ژوئن  9/176شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

درصد باالتر از  11در این سطح، میزان این شاخص تقریبا . بیشتر شد و به این ترتیب افزایش متوالی آن وارد ششمین ماه شد

دلیل افزایش  در ماه جوالی به. قرار داشت 9114درصد کمتر از باالترین سطح خود یعنی اوت  17اما تقریبا   9118ژانویه 

و با توجه به تمام شدن فصل اوج عرضه آن در منطقه  کشورهای آسیایی شدید تقاضا برای گوشت گوسفند از طرف

با باال رفتن میزان تقاضا برای گوشت گاو در آسیا، قیمت این نوع  .تقویت شدگوسفند ارزش شاخص گوشت  اقیانوسیه، 

 . گوشت نیز افزایش پیدا کرد

 7/5)درصد  8/9واحد بود که نسبت به ماه قبل  5/183طور متوسط  به 9118فائو در ماه جوالی  محصوالت لبنیشاخص قیمت 

ن شاخص در مقایسه با ژانویه ارزش ای. ند کاهش برای دومین ماه متوالی ادامه یافتاین ترتیب رو کاهش داشت و به( حدوا

افت و در ماه جوالی، شاخص کره بیشترین . درصد کمتر است 3حدود افزایش داشت اما هنوز از ماه مشابه سال قبل  9118

کره شمالی و کم رونقی بازارهای  با رسیدن به نقطه اوج تابستان در نیم. قرار داشتند( WMP)بعد از آن پنیر و پودر شیرکامل 

 . مهم محصوالت لبنی، قیمت محصوالت تعیین کننده این شاخص کاهش پیدا کردند

این کاهش . بود کمتر( یک واحد)درصد  6/1بل از ماه ق 9118واحد در ماه جوالی  9/199شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

های باالتر از حد میانگین در مناطق اصلی تولید کننده شکر در  عمدتا ناشی از انتظار باال رفتن میزان برداشت پس از بارندگی

و اعمال در برابر دالر امریکا ( رئال)تقویت ارزش واحد پول برزیل . هند بود که بزرگترین تولید کننده در جهان است

 .ندهای صادراتی از طرف برزیل، در کنترل کاهش قیمت شکر مؤثر بود محدودیت

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 170.9 points in July 2019, down 1.1 percent (1.8 

points) from June but 2.3 percent higher than in July 2018. The month-on-month decline was the result 

of lower prices for some cereals, dairy products and sugar, which more than offset somewhat firmer 

prices for meat and oils. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 168.6 points in July, down 2.7 percent (4.6 points) from 

June but 4.1 percent above its level in the corresponding month last year. The decline in July was 

driven by lower wheat and maize prices. In wheat markets, despite downward adjustments to 

production prospects in several countries, large export supplies and continued expectations of record 

world production this year weighed on international prices.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 ( Qu Dongyu)کار مدیرکل جدید فائو، کو دونگیو  آغاز به

های خود از جمله  کیو دونگیو، مدیرکل جدید فائو با تشریح برخی از اولویت

های ابتکاری  های جهانی برای دستیابی به گرسنگی صفر و برنامه تقویت تالش

که هدف آنها تمرکز بر پایدارتر کردن کشاورزی است، روز اول حضور خود در 

 . دفتر فائو را آغاز کرد

وشامدگویی به کارکنان دفتر فائو در رم و بازدید از کیو دونگیو کار خود را با خ

بیایید با هم کار کنیم، با »وی به کارکنان گفت، . آنها در دفاتر کارشان شروع کرد

 « .هم یاد بگیریم و با هم همکاری کنیم

 184ی که فائو با او بر نقش حیات. برای ریاست فائو انتخاب شدکیو دونگیو، معاون سابق وزیر کشاورزی چین در ماه ژوئن 

تغذیه، خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی برای  های مطرح  جهانی شامل افزایش میزان گرسنگی و سوء کشور عضو در چالش

 . های گیاهی و جانوری تاکید کرد کشاورزی، کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست و تشدید گسترش آفات و بیماری

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1203805/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Qu Dongyu marked his first day in office as Director-General of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations by outlining some of his priorities, including stepping up global 

efforts to achieve Zero Hunger and spearheading initiatives that focus on making agriculture more 

sustainable. Qu began by greeting staff at the agency's Rome headquarters and visiting them in their 

individual offices. "Let's work together, learn together and contribute together for the benefit of our 

(FAO's) member countries," he told FAO staff. 

Qu, a former Vice Minister of Agriculture and Rural Affairs of China, in June won elections to lead 

the Rome-based agency. He has stressed the crucial role that FAO, which has 194 member states, can 

play in addressing key global challenges. These include: increasing rates of hunger and malnutrition; 

climate change-related risks to agriculture; ongoing natural resource depletion and environmental 

pollution; and, the growing spread of trans-boundary animal and plant pests and diseases. 

 فائو :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1203805/icode/
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 بینی عدم موفقیت برنامه کشاورزی اتحادیه اروپا برای آینده  پیش

محققان مرکز تحقیقات یکپارچه تنوع زیستی آلمان که توسط  ای بر اساس مقاله 

(iDiv)، محیطی هلمولتز  مرکز تحقیقات زیست(UFZ ) و دانشگاه گوتنینگن در

های اصالحی  طرحرسد که  نظر می بعید به است،  منتشر شده Scienceمجله 

گزاری مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا  کمیسیون اتحادیه اروپا درباره سیاست

(CAP) اروپا نسبت با وجود اینکه . در بهبود حفاظت از محیط زیست مؤثر باشند

در این . است نظر محققان این موضوع در برنامه اصالحی پیشنهادی گنجانده نشده است، اما به به افزایش پایداری متعهد شده

های  های علمی و تقاضای عمومی در مورد چالش است که چگونه روند اصالحات جاری دربرگیرنده یافته مقاله نشان داده شده

 . باشد ات اقلیمی نمیزیست محیطی از جمله تغییر

های کشاورزی تشکیل  را زمین( درصد در آلمان 51بیش از )درصد از مساحت اتحادیه اروپا  41میلیون هکتار یا  174

تشدید کاربری زمین را ( IPBES)ی تی و خدمات اکوسیستمسیاستی درباره تنوع زیس –دولتی علمی  فرم بین پلت. دهند می

در نتیجه ضررهای ناشی از بین رفتن تنوع زیستی و خدمات . است وع زیستی تشخیص دادهاولین عامل از بین رفتن تن

 . اکوسیستمی، رفاه و آسایش مردم در خطر قرار خواهد گرفت

  future.html-viable-agriculture-eu-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The current reform proposals of the EU Commission on the Common Agricultural Policy (CAP) are unlikely to 

improve environmental protection, say researchers led by the German Centre for Integrative Biodiversity 

Research (iDiv), the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) and the University of Göttingen in 

the journal Science. While the EU has committed to greater sustainability, this is not reflected in the CAP 

reform proposal. The authors show how the ongoing reform process could still accommodate conclusive 

scientific findings and public demand to address environmental challenges including climate change. 

Agricultural areas cover 174 million hectares, or 40 percent of the EU area (over 50 percent in Germany). Land 

use intensification, primarily by agriculture, is identified by the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) as the number one cause of biodiversity loss, with risk to human 

wellbeing resulting from losses of biodiversity and ecosystem services. 

 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org :منبع

 11/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-eu-agriculture-viable-future.html
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 زمینمیلیارد انسان بدون وارد کردن خسارت به  11تغذیه : آزمون بعدی بشریت

در مورد  (IPCC)دولتی برای تغییرات اقلیمی  در گزارش ویژه پنل بین

های غذایی صنعتی،  است که چگونه زنجیره شده  کاربری زمین هشدار داده 

های مربوط به جلوگیری از  های بیش از حد از منابع و حتی تالش برداری بهره

های انسان برای تغذیه خود در آینده را به  پیامدهای گرمایش زمین، توانایی

 .  اندازند خطر می

هم برای بقای بشر این است که چگونه در حال حاضر، سوال مطرح م

خراب شود و فراوانی انسان تنها سیاره قابل سکونت که  فزاینده جهان تامین کرد بدون اینتوان غذای کافی برای جمعیت  می

 . های طبیعت غارت شود و نعمت

های ناخوشایندی که  خابترین اصطالحات و انت با صریحترین ارزیابی علمی درباره چگونگی کاربری زمین  در این گزارش دقیق

توانید از لینک زیر استفاده  برای کسب اطالعات بیشتر و دانلود گزارش می. است ارائه شده شد،  دها با آن روبرو خواهن انسان

 :نمایید

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-leaflet.pdf 

  earth.html-billion-humanity-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The IPCC special report on land use is expected to warn how industrialised food chains, rampant 

resource exploitation, and even efforts to stave off the worst effects of global warming, are 

jeopardizing our future ability to feed ourselves 

It is a question critical to mankind's survival: how do we grow enough food to sustain our booming 

population without wrecking our only home and plundering Nature's bounty? 

Next week the most detailed scientific assessment yet of how we use the land we need to survive will 

show in the starkest terms the unpalatable choices facing humanity. 

The Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) special report on land use is expected to 

warn how industrialised food chains, rampant resource exploitation, and even efforts to stave off the 

worst effects of global warming, are jeopardising our future ability to feed ourselves. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 12/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-leaflet.pdf
https://phys.org/news/2019-08-humanity-billion-earth.html
https://phys.org/tags/land+use/
https://phys.org/tags/food+chains/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه اول مرداد 

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

7 

 

 پشتیبانی مالی کویت برای کاهش گرسنگی در سوریه 

های مشترک بین کویت و فائو برای کمک به کشاورزان و  به منظور تقویت همکاری

داران سوریه در جهت بازسازی و تقویت امنیت غذایی و تغذیه، مساعدت مالی به  گله

این مبلغ صرف کمک به حدود . میلیون دالر از طرف کویت تامین خواهد شد 3ارزش 

 . های آنها خواهد شد خانوادهپذیر و  نفر از افراد بسیار آسیب 910111

جمال الغنیم، نماینده دائم کویت در سازمان ملل متحد در این رابطه گفت، دولت کویت 

های بشردوستانه سوریه در راستای احیا و تقویت معیشت  های خود از مردم نیازمند به کمک است که به حمایت متعهد شده

 .ادامه دهدآنها 

های آنها را تحت پوشش قرار خواهد  ویژه زنان سرپرست و خانواده دار به خانواده کشاورز و گله 910111کمک مالی فائو حدود 

و همچنین کمک برای احیا مزارع تولید علوفه و آموزش  های آبیاری و خوراک دام داد و شامل ارائه بذرهای سبزیجات، کیت

 . های کشاورزی خواهد بود شیوه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1204173/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Kuwait and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) have strengthened 

their partnership to help Syrian farmers and herders recover and boost their food security and nutrition 

- all thanks to a $3 million contribution from Kuwait to benefit some 20,000 highly vulnerable people 

and their extended families. 

"The Government of Kuwait is committed to supporting people in need of humanitarian assistance. It 

is important to restore and strengthen the agricultural livelihood and food security of Syrian people," 

said Jamal Al-Ghunaim, Permanent Representative of the State of Kuwait to the United Nations in 

Geneva. 

The contribution from Kuwait will go towards helping some 20,000 vulnerable farmers and herders, 

especially women-headed households, and their extended families with vegetable seeds, irrigation kits 

and feed for their animals, as well support to rehabilitate their fodder crop nurseries and training on 

best agricultural practices. 

 فائو :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1204173/icode/
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 های جدید توسط کنوانسیون تنوع زیستی برای حفاظت از گیاهان مفید تصویب شاخص

شاخص جدیدی را در  ،های تنوع زیستی برنامه مشارکت شاخصدر ماه جوالی، 

دست آمده در رابطه با حفاظت از هزاران گونه  های به زمینه پیگیری پیشرفت

این شاخص توسط مرکز . گیاهی مهم اقتصادی و فرهنگی را به تصویب رساند

با هدف کمک به روند پیشرفت المللی برای کشاورزی و محصوالت گرمسیری  بین

کنوانسیون تنوع زیستی ارائه ( Aichi)آیچی  13دستیابی به هدف شماره در 

های گیاهی مهم و با ارزش اقتصادی  خانواده آنها و سایر گونه های هم حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی و گونه. است  شده

مهم برای اهداف توسعه  عنوان یک شاخص همچنین این شاخص به. و فرهنگی تحت پوشش این شاخص قرار خواهند گرفت

، نشان (111از  3حدود )است  اما امتیاز بسیار پایینی که برای گیاهان در این شاخص در نظر گرفته شده. است پایدار اعالم شده

 . دهد که برای دستیابی به هدف حفاظت از گیاهان باید بسیار تالش شود می

انگیز  ضمن هیجان Colin Khouryنام  به( CIAT)رمسیری المللی برای کشاورزی گ بینمتخصص تنوع زیستی در مرکز 

توانند به اطالعات خوبی درباره وضعیت حفاظت از  گیرندگان با استفاده از آن می گوید، تصمیم خواندن تصویب این شاخص می

 . پذیر دسترسی پیدا کنند و از روند دستیابی به اهداف خود آگاه شوند گیاهان آسیب

  track.html-indicator-diversity-biological-convention-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Biodiversity Indicators Partnership officially adopted in July a new indicator to track progress on the 

conservation of thousands of economically and culturally important plants. Developed by the International 

Center for Tropical Agriculture and the Crop Trust, the indicator helps rate progress toward the Convention on 

Biological Diversity (CBD), Aichi Biodiversity Target 13, which includes maintaining the genetic diversity of 

cultivated plants, their wild relatives, and other socioeconomically and culturally valuable flora. The metric is 

also listed as a relevant indicator for Sustainable Development Goal 2.5. But based on the very low average 

score for the plants in the index—about 3 out of 100—the indicator shows that much work remains to be done to 

achieve the conservation target. 

"The formal adoption of this indicator is exciting because the tool provides clear conservation status information 

about valuable plants, and metrics that decision makers can use to understand how close they are to meeting 

their targets," said Colin Khoury, a biodiversity specialist at the International Center for Tropical Agriculture 

(CIAT), a global research organization based in Colombia.  

 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org :منبع

 12/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-convention-biological-diversity-indicator-track.html
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 رویکردهای جدید برای حل مشکل جهانی کودهای نیتروژن

میایی نیتروژن به تغذیه حدود نیمی از جمعیت جهان یکودهای ارگانیک و ش

که استفاده بیش از حد این کود، خطرات بهداشتی و  در حالی. کند کمک می

دنبال دارد، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه  محیطی به زیست

دسترسی به آنها بسیار مشکل است که در ایجاد عدم امنیت غذایی، 

 . های  اجتماعی و مشکالت اقتصادی نقش دارد میناآرا

رویکرد برای مقابله با مشکالت مربوط  5تیمی از محققان دانشگاه دیویس کالیفرنیا، در گزارش مربوط به یک تحقیق جدید، 

از بین ا دارند، مصرف دقیق کود، دادن کود فقط به نقاطی که بیشترین نیاز ر: اند که عبارتند از به کودهای نیتروژن ارائه کرده

کنندگان در مورد  بردن توانمندی مصرف های ناشی از نیتروژن در محیط زیست، کاهش ضایعات غذایی و باال بردن آلودگی

 .های مواد غذایی پایدار گزینه

 . است منتشر شده Earth's Futureجزئیات بیشتر در مورد این رویکردها در مجله 

  nitrogen.html-global-famine-feast-fertilizer-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Commercial organic and synthetic nitrogen fertilizer helps feed around half of the world's population. 

While excessive fertilizer use poses environmental and public health risks, many developing nations 

lack access to it, leading to food insecurity, social unrest and economic hardship. 

A team of scientists, led by the University of California, Davis, has published a study that identifies 

five strategies to tackle the problem. These include applying fertilizers more precisely, getting nitrogen 

to where it's needed most, removing nitrogen pollution from the environment, reducing food waste and 

empowering consumers to think about sustainable food options. 

"We have a two-sided challenge and we can't just focus on one side and forget about the other," said 

lead author Ben Houlton, professor and director of the John Muir Institute of the Environment at UC 

Davis. "People not having access to fertilizer to grow food is as much of a problem as inefficient use of 

it." 

 کود :موضوع

 phys.org :منبع

 15/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-fertilizer-feast-famine-global-nitrogen.html
https://phys.org/tags/food/
https://phys.org/tags/fertilizer/
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 انداز بازار کشاورزی عمودی چشم

ودی است، های کشاورزی بسیار نوآورانه و پایدار، کشاورزی عم یکی از شیوه

جویی در فضا و سایر  کمک کرده و سبب صرفهزیرا به کاهش نیاز آبی 

مواد غذایی با کیفیت همراه با آثار سوء نیاز به . شود های موردنیاز می نهاده

های  ها، افزایش خسارت کش کم بر روی محیط زیست و مصرف محدود آفت

ب و هوایی، افزایش آنامساعد  د محصوالت در اثر شرایطوارده به عملکر

 . های مؤثر در رونق بازار کشاورزی عمودی هستند انگیزه شهرنشینی و رشد ساالنه تولید محصول از

خصوص برای  های کشاورزی عمودی به های زراعی نیز در پذیرش تکنیک یش جمعیت جهان و کاهش سطح زمینافزا

های کشاورزی عمودی مثل استفاده از  دست آمده در زمینه تکنیک های به پیشرفت. محصوالت باغی و تولید گل نقش دارند

های کشاورزی عمودی ایجاد  ی را برای سیستمهای بیشتر های هیدروپونیک و آئروپونیک در دهه گذشته ، فرصت روش

تا  9118های  برای این بازار در فاصله سال( CAGR)بینی می شود که نرخ رشد مرکب ساالنه  به همین دلیل پیش. اند کرده

 های مختلف مورد استفاده در کشاورزی عمودی، با توجه به میزان افزایش در بین سیستم. رشد یافته و دو رقمی شود 9195

 . ترین میزان رشد مربوط به سیستم های هیدروپونیک خواهد بودباالبینی می شود که  عملکرد، پیش

  outlook/11577-market-farming-https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/vertical:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Vertical farming is one of the most innovative and sustainable methods of agriculture, as it lowers the 

water requirement and helps save considerable space and other inputs. The major driving factors for 

the vertical farming systems market are the need for high-quality food with low environmental impact 

and limited usage of pesticides; frequent crop failures due to weather; increase in urban population; 

and growth in annual crop production. 

The growing global population, complemented by the reducing arable land area for crop cultivation, 

has also urged the adoption of vertical farming techniques, majorly for horticultural and floricultural 

crops. The advancement in vertical farming techniques, such as the use of hydroponics and aeroponics, 

in the last decade, has pushed the growth opportunities for vertical farming systems. Hence, the CAGR 

for this market, between 2019 and 2025, is projected to grow in double digits.  

 عمودی کشاورزی :موضوع

 www.agritechtomorrow.com :منبع

 11/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/vertical-farming-market-outlook/11577
http://bit.ly/2YoOcxD
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 CIMMYTمعرفی دو هیبرید جدید پیش تجارتی ذرت توسط 

مجموعه جدیدی از  (CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  مرکز بین

هیبریدهای اصالح شده ذرت را به همکاران خود در جنوب و جنوب شرقی آسیا و 

اکولوژی مشابه با هدف تقویت تولید ذرت در این -مناطق دارای شرایط  اگرو

 . است مناطق ارائه کرده

است تا  های بذر دعوت شده های ملی تحقیقات کشاورزی و کمپانی از سیستم

تجارتی اقدام نمایند تا بعد بتوانند قادر به ثبت، تولید و عرضه بذرهای بهبود یافته به  این هیبریدهای پیش نسبت به کاربرد

 . جوامع کشاورزی گردند

های دریافتی  در مورد درخواست. درنظر گرفته شده است 9118آگوست  15مهلت درخواست برای دور بعدی تخصیص بذرها 

 . ی اقدام خواهد شدبعد از تاریخ فوق در دورهای بعد

های مرتبط با آنها را  توانید به لینک زیر مراجعه و فایل چهت کسب اطالعات بیشتر درباره جزئیات هیبریدهای جدید ذرت می

 . بارگذاری نمایید

  programs/-breeding-maize-asia-from-available-hybrids-commercial-pre-cimmyt-https://www.cimmyt.org/news/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) is offering a new set of improved 

maize hybrids to partners in South and South East Asia and similar agro-ecological zones, to scale up 

production for farmers in these areas. 

National agricultural research systems and seed companies are invited to apply for the allocation of 

these pre-commercial hybrids, after which they will be able to register, produce and offer the improved 

seed to farming communities. 

The deadline to submit applications to be considered during the next round of allocations is August 15, 

2019. Applications received after that deadline will be considered during the following round of 

product allocations. 

Information about the newly available hybrids, application instructions and other relevant material is 

available below. 

 ذرت :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 05/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/new-cimmyt-pre-commercial-hybrids-available-from-asia-maize-breeding-programs/
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 شود می «های غذایی بیابان»گسترش شهرنشینی سبب ایجاد 

بر اساس نتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه تگزاس در آرلینگتون، 

های شهرهای امریکا  های غذایی در کالن گسترش شهرها منجر به ایجاد بیابان

 . است شده

گذاری حمل و نقل  محقق مسئول این پروژه خانم شیما حمیدی، مدیر مرکز سرمایه

ای تحت  دست آمده به صورت مقاله است که جزئیات بیشتر درباره نتایج بهیوتا 

 . است منتشر شده  Urban Studies Journalدر مجله « های غذایی در امریکا گسترش شهرنشینی و ظهور بیابان»عنوان 

ها در زمینه پراکندگی شهری و سایر شرایط  گوید، ارزیابی انجام شده یکی از اولین تالش مورد این پروژه میحمیدی در 

دهند که پراکندگی شهری  دست آمده نشان می نتایج به. ها است اقتصادی محله-های اجتماعی ویژگیمحیطی ایجاد شده و 

 . های غذایی شوند د آمدن بیابانووج افزایش احتمال بهتواند سبب  ای می ها و هم در سطح منطقه هم در سطح محله

توجهی از ساکنین آنها در مناطقی با  عنوان مناطق کم درآمدی که تعداد قابل را به« بیابان غذایی»وزارت کشاورزی امریکا 

مواد غذایی سالم های ارائه کننده  مایلی مناطق روستایی تا سوپرمارکت 11فاصله بیش از یک مایل از شهرها و یا بیش از 

های  های غذایی زندگی کرده و به مکان درصد از ساکنین داالس و تارانت در حال حاضر در بیابان 91حدود . کنند زندگی می

 . ارائه مواد غذایی سالم دسترسی ندارند

  food.html-sprawl-urban-08-g/news/2019https://phys.or:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Urban sprawl has led to the creation of food deserts in metropolitan areas across the United States, 

according to a published study by a researcher at The University of Texas at Arlington. 

Shima Hamidi, director of UTA's Center for Transportation Equity, Decisions and Dollars, published 

"Urban sprawl and the emergence of fooddeserts in the USA" in Urban Studies Journal. 

"We believe the analysis is one of the first national attempts to account for urban sprawl and other 

built-environment and socioeconomic characteristics of a neighborhood," Hamidi said. "This study 

found that, in addition to socioeconomic characteristics, urban sprawl at both neighborhood and 

regional levels increases the likelihood of a neighborhood becoming or having a food desert. 

 بیابان غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 15/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-urban-sprawl-food.html
https://phys.org/tags/food/
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 مورد استفاده در امریکا برای زنبورها مضر هستندهای  کش اکثر آفت

سال گذشته، در نتیجه مصرف  95طی  دربر اساس نتایج یک تحقیق جدید 

از  ویژه برای زنبورها مضر هستند و برانگیز که به سموم بحثگسترده 

تلف زراعی استفاده نوع محصول مخ 141بات نئونیک برای آنجائیکه ترکی

 . است تر شده برابر برای حشرات سمی 49شوند، در امریکا کشاورزی  می

شوند، در  نام نئونیک نیز شناخته می های نئونیکوتینوئیدی که به کش آفت

محصول مختلف کشاورزی از سیب گرفته تا برنج استفاده  141بیش از 

ورت الیه پوششی بذرها استفاده ص بهو سویا است زیرا از این سموم ها در مزارع ذرت  بیشترین کاربرد نئونیک. شوند می

  .شود می

طور مستقیم  البا نیز بهغکنند و  چار اختالل میتاثیر گذاشته و رفتار آنها را د های عصبی حشرات ها بر روی سلول نئونیک

ن بردن حشراتی که در برابر سایر برای از بی حلی عنوان راه به 1881ها در دهه  کش این نوع آفت. شوند سبب مرگ حشرات می

 . ها مقاوم شده بودند، معرفی شدند کش فتآ

  /study-bees-harmful-toxic-neonics-pesticide-ushttps://www.theguardian.com/environment/2019/aug/06:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agriculture in the United States has become 48 times more toxic to insects over the last 25 years, 

largely due to a controversial, widely used class of pesticides that are particularly harmful to bees, 

according to a study published on Tuesday. 

Neonicotinoid pesticides, also known as neonics, are used on more than 140 different types of crops, 

from apples to rice. Neonics are most persistent in corn and soybeans as the pesticide is used to coat 

the seeds of these crops. 

Neonics work by attacking the nerve cells of insects, compromising their behavior and often killing 

them directly. The pesticide was developed in the 1990s as a solution to insects developing immunity 

to other types of pesticides. 

 ها افشان گرده :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/06/us-pesticide-neonics-toxic-harmful-bees-study
https://www.theguardian.com/environment/pesticides
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/06/us-pesticide-neonics-toxic-harmful-bees-study
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 به کشورهای آسیایی در مورد امکان شیوع تب خوکیهشدار فائو 

دلیل  میلیون خوک در کشورهای آسیایی به 5تا کنون تقریبا 

این . اند ابتال به بیماری ویروسی مسری تب خوکی از بین رفته

ن ماه در آسیا بیماری برای اولین بار سال گذشته در همی

 111ها خطری ندارد اما  این بیماری برای انسان. مشاهده شد

های شدید  ها شده و خسارت درصد سبب مرگ خوک

 . است اقتصادی بر بخش خوک وارد کرده

بیماری تب خوکی تا کنون در شش کشور آسیایی شامل  

ه توسط فائو، تا دهای ارائه ش بر اساس آخرین داده. است کره شمالی، الئوس، مغولستان و ویتنام دیده شدهکامبوج، چین، 

 . اند ها در هر یک از کشورهای چین، ویتنام و مغولستان از بین رفته درصد کل جمعیت خوک 11کنون بیش از 

ئو خواستار افزایش تالش ها برای جلوگیری از گسترش از آنجائیکه برای این بیماری هیچ نوع واکسن تجاری وجود ندارد، فا

 . در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی برای جلوگیری از ورود و شیوع این بیماری دامی شداین بیماری و هشیاری کشورها  

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1204563/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Almost 5 million pigs in Asia have now died or been culled because of the spread of African swine 

fever (ASF), a contagious viral disease that affects domestic and wild pigs and that was first detected 

in Asia one year ago this month. While not dangerous to humans, the disease causes up to 100% 

fatality in pigs, leading to severe economic losses to the pig sector.   

ASF is present in six Asian countries: Cambodia, China, DPR Korea, Lao PDR, Mongolia and Viet 

Nam. The latest data provided by FAO indicates that current losses represent more than 10 percent of 

the total pig population in each of China, Viet Nam and Mongolia. 

With FAO support, other countries in the region are ramping up preparedness efforts to prevent further 

spreading of the disease. 

 تب خوکی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/18/2119 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/1204563/icode/
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/situation_update.html
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 زاد گیاهی های خاک رویکرد جدیدی برای کنترل بیماری

توانند  زاد از مشکالت مهم مطرح در سطح جهانی هستند، زیرا می های خاک پاتوژن

لب غاهمچنین و  وارد کنند های جدی از محصوالت زراعی خسارت به طیف وسیعی

دلیل کنترل  همین  م هستند، بههای شیمیایی مقاو کش در برابر قارچها  پاتوژن این

توانند میزبان آنها باشند  های گیاهی زیادی می آنها دشوار است و از طرف دیگر گونه

 .رسانند و در نتیجه به انواع مختلف محصوالت آسیب می

( sclerotia)هایی به نام اسکلروتیا  های توانایی تشکیل اندام برخی از این پاتوژن

سایر . های بعدی گیاهان آلودگی و بیماری ایجاد نمایند باقی مانده و در نسل تواند در خاک که برای چندین سال می ددارن

های  ای متشکل از پاتوژن در نتیجه سیستم پیچیده. کنند ارتباط پایداری برقرار می هاها غالبا با اسکلروتیا میکروارگانیسم

 . آید وجود می زا به های غیربیماری قارچی و باکتری

های موجود در  ، میکروارگانیسمهای قارچی های مؤثر برای کنترل پاتوژن آلمان با هدف یافتن روش تیم تحقیقاتی از اتریش و

این تیم  . اند را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده Sclerotiniaو  Rhizoctoniaهای جنس  اسکلروتیای پاتوژن

یزبان های اطراف و گیاه م های خاک د که با پاتوژنها جوامع باکتریایی مخصوصی یافتن تحقیقاتی در این میکروارگانیسم

این بسیاری از انواع هایی از این جوامع و تحزیه و تحلیل آنها محققان دریافتند که  پس از استخراج نمونه. متفاوت بودند

 . نندزا مقابله ک توانند با عوامل بیماری طور مؤثر می قادر به تولید ترکیبات فرّاری هستند که بهها  باکتری

  soilborne.html-widespread-potential-uncovers-strategy-08-https://phys.org/news/2019 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soilborne pathogens are a major issue worldwide as they can infect a broad range of agricultural 

plants, resulting in serious crop losses devastating to farmers. These persistent pathogens are often 

resistant toward chemical fungicides, making them difficult to control, and have a broad host range, 

enabling them to damage a variety of important crops. 

Some of these pathogens have the ability to form survival bodies called sclerotia that can survive for 

many years in the soil before they cause infection and disease in new plant generations. Other 

microorganisms often form stable associations with these sclerotia, resulting in a complex system 

teeming with fungal pathogensand non-pathogenic bacteria. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 18/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-strategy-uncovers-potential-widespread-soilborne.html
https://phys.org/tags/fungal+pathogens/
https://phys.org/tags/pathogenic+bacteria/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه اول مرداد 

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

16 

 

 کشف ارتباطی غیرمنتظره بین کشاورزی و تکامل سیستم ایمنی

تغییرات  ،هزاران سال قبلمحققان همیشه این فرضیه را قبول داشتند که 

جو شروع به  های شکارگر و خوراک که انسان وجود آمده پس از این فرهنگی به

هایی مانند آبله و سرخک  کشاورزی و سکونت دائم کردند، باعث افزایش بیماری

جو، کشاورزان در  خوراک-های شکارگر در مقایسه با انسان. اند ها شده در انسان

 . کردند کنار یکدیگر و همچنین نزدیک به حیوانات زندگی می

در نتیجه، برای . بود ها در میان مردم و از حیوانات به مردم شده فرض بر این است که شرایط مناسب برای گسترش ویروس

های انتخاب طبیعی بیشتری فراهم  ها گزینه ویروسو مقابله با ط جدید های ایمنی افراد جهت سازگاری با شرای سیستم

 . است دهش

های  انجام و جزئیات بیشتر درباره یافته Luis Barreiroاین تحقیق در دانشگاه پزشکی شیکاگو توسط محقق ژنتیک به نام 

که کشاورزان و  دهند زمانی شان میدست آمده ن یافته به. است منتشر شده Nature Ecology & Evolutionآن در مجله 

 . کند شوند، عکس فرضیه فوق واقعیت پیدا می با هم مقایسه میجویان جنوب غربی اوگاندا  خوراک-شکارگر

  evolution.html-immune-farming-link-unexpected-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers have long theorized that cultural shifts thousands of years ago from hunting and gathering 

to agriculture and living in permanent settlements spurred an increase in diseases like smallpox and 

measles. Compared to hunter-gatherers, farmers stayed put, living close to one another and their 

animals. 

This, it's hypothesized, made it easier for viruses and bacteria to spread among humans or from 

animals to people. Consequently, it might be expected that the immune systems of people from these 

farming populations would show more signs of positive natural selection through adaptation to these 

pathogen conditions. 

A new study published in Nature Ecology & Evolution by University of Chicago Medicine genetic 

researcher Luis Barreiro, Ph.D., shows that the opposite is true when comparing farmers and hunter-

gatherers in southwest Uganda. Instead, the immune systems of hunter-gatherers showed more signs of 

positive natural selection, in particular among genes involved in the response to viruses. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 13/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-unexpected-link-farming-immune-evolution.html
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 مرکبات( HLB)حلی جدید برای مقابله با بیماری لکه سبز  راه

شود، یکی از  نام بیماری لکه سبز نیز شناخته می که به Huanglongbing (HLB)بیماری 

هایی تلخ،  این بیماری میوه درختان آلوده به. های مرکبات در جهان است ترین بیماری مخرب

لوده آدر صورت . رای فروش مناسب نیستندکنند که ب یمسبز رنگ و تغییر شکل داده تولید 

. رود از بین میطور معمول طی چند سال  درمانی وجود ندارد و به شدن درخت به این بیماری،

است و  تا کنون بیماری لکه سبز به صنعت مرکبات فلوریدا خسارات بسیار سنگین وارد کرده

 . شود در مناطق دیگر مثل کالیفرنیا و تگزاس و همچنین استرالیا و مدیترانه نیز تهدید جدی محسوب می

کنترل عامل ایجاد کننده آن   HLBرترین راهکار برای جلوگیری از شیوع بیماری در حال حاضر، مؤث

(Candidatus Liberibacter asiaticus) ای، کنترل حشرات ناقل این بیماری  های قرنطینه با استفاده از اقدام(Asian 

citrus psyllid )در روش سنتی، تشخیص مبتنی بر .  ست، از بین بردن درختان آلوده و کاشت درختان عاری از این بیماری ا

عوارض بیماری چند ماه پس از انتقال . مشاهده عوارض پوستی و تایید وجود بیماری با استفاده از ابزارهای مولکولی است

 . بیماری به درخت ظاهر می شوند

دید برای تشخیص کاری ج موزش و تحقیقات مرکبات دانشگاه فلوریدا راهآارانش از مرکز کپروفسور نیان ئانگ و هم

 . اند کشف کرده Real-time PCRزودهنگام بیماری قبل از ظهور عوارض پوستی با استفاده از روش 

  solution.html-industrynew-citrus-devastates-greening-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Citrus Huanglongbing (HLB), also known as greening, is one of the most serious citrus plant diseases 

in the world. Infected trees produce bitter fruits that are green, misshapen, and unsuitable for sale. 

Once a tree is infected, there is no cure and it typically dies within a few years. Greening has already 

devastated the Florida citrus industry and poses a threat to California and Texas as well as Australia 

and the Mediterranean region. 

Currently the most effective ways to prevent the spread of HLB are to stop the causal agent 

(Candidatus Liberibacter asiaticus) using quarantine measures, control the insect that spreads the 

disease (Asian citrus psyllid), remove the diseased trees, and plant HLB free trees. To this end, early 

diagnosis of HLB-diseased trees is crucial.  

 مرکبات :موضوع

 phys.org :منبع

 12/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-greening-devastates-citrus-industrynew-solution.html
https://phys.org/tags/trees/
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 ها  کشف جدیدی درباره فتوسنتز جلبک

ها نور خورشید را  فتوسنتز فرایندی طبیعی است که از طریق آن گیاهان و جلبک

که  کنند تثبین می ترکیبات قندی پرانرژی صورت بهاکسیدکربن را  دیجذب و 

دارای  ها جلبک. ی شودمعملکرد صرف رشد، تکامل و در مورد محصوالت زراعی 

هستند که کارآئی ( CCM)اکسیدکربن  ای برای جذب و تثبیت دی مکانیسم ویژه

دانشگاه ایالتی لوئیزیانا تیم تحقیقاتی از . بسیار باالتری نسبت به گیاهان دارد

(LSU ) کشف جدید . بود ا کنون ناشناخته باقی ماندهتاند که  ها شده جلبکمکانیسمی در و دانشگاه یورک موفق به کشف

 . وری در محصوالت زراعی غذایی گردد تواند منجر به افزایش بهره می

 . منتشر شده است Proceedings of the National Academy of Sciencesچزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

انجام شده و هدف نهایی آن « (RIPE)تحقق افزایش کارآئی فتوسنتز »المللی  عنوان بخش از پروژه بین این تحقیق به

با  (Rubisco)اد شرایطی برای احاطه بیشتر آنزیم روبیسکو جدر گیاهان زراعی از طریق ای CCMمهندسی مکانیسم 

 . اکسیدکربن است یهای د مولکول

  crop.html-opportunity-photosynthesis-algal-link-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Photosynthesis is the natural process plants and algae utilize to capture sunlight and fix carbon dioxide 

into energy-rich sugars that fuel growth, development, and in the case of crops, yield. Algae evolved 

specialized carbon dioxide concentrating mechanisms (CCM) to photosynthesize much more 

efficiently than plants. This week, in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, a 

team from Louisiana State University (LSU) and the University of York report a long-time 

unexplained step in the CCM of green algae—which is key to develop a functional CCM in food crops 

to boost productivity. 

"Most crops are plagued by photorespiration, which occurs when Rubisco—the enzyme that drives 

photosynthesis—cannot differentiate between life-sustaining carbon dioxide and oxygen molecules 

that waste large amounts of the plant's energy," said James Moroney, the Streva Alumni Professor at 

LSU and member of Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE).  

 فتوسنتز :موضوع

 phys.org :منبع

 15/18/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-link-algal-photosynthesis-opportunity-crop.html
https://phys.org/tags/carbon+dioxide/
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 اخبار کوتاه 

 های مختلف شناسایی مکانیسم بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنش 

Mechanism to Improve Stress Tolerance in Plants Identified 

  افزایش مقاومت مرکبات در برابر بیماری شانکر با استفاده از فناوریCRISPR 

Better Resistance to Citrus Canker Achieved Using CRISPR-Cas9-mediated Editing 

 ساله شد 15المللی منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی  پیمان بین  

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Turns 15 

  فرنگی اصالح شده ژنتیکی مقاوم در برابر ویروس را تایید کرد انجام آزمایشات میدانی برای گوجهوزارت کشاورزی امریکا 

USDA Approves Field Trials of Gene-edited, Virus Resistant Tomatoes 

 شود یها م کش از علف یا گسترده فیمت در برابر طومقا جادیبرنج که سبب ا در یژن ییشناسا .  

Scientists Pinpoint a Rice Gene that Confers Broad-spectrum Herbicide Resistance 

 کرد بیغذا و خوراک دام را تصو یبرا ختهیمحصول ترار 11اروپا مجوز  ونیسیکم  

European Commission Authorizes 10 GM Crops for Food and Feed 

 کرد ان را برای اولین بار قادر به تولید برگاهیکه گ یژن ییشناسا 

Scientists Identify Genes that First Enabled Plants to Grow Leaves 

  (های مغذی ها یا جوانه تولید میکروگرین)نوآوری از مزرعه تا سفره 

Innovating the Farm-to-Table Experience 

 فرنگی ای سازگار با محیط زیست برای کنترل بیماری گوجه ارائه شیوه 

Scientists propose environmentally friendly control practices for harmful tomato disease 

 تواند به کاهش تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی کمک کند کشف جدیدی که می 

New discovery holds promise for reducing climate change threats 

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17673
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17677
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17672
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17661
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17664
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17670
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17675
https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/07/innovating-the-farm-to-table-experience/11569
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190805134015.htm
https://phys.org/news/2019-07-discovery-climate-threats.html
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