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

 

اردیبهشت ) 2218 مهاز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 آبانیعنی   2218 نوامبرتا ماه ( 89

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389 یعنی آبان  2218تا ماه نوامبر ( 89اردیبهشت ) 2218

 

 
 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 199.52 May 2019 

3.31 % 206.13 Jun 2019 

-4.81 % 196.21 Jul 2019 

-7.68 % 181.15 Aug 2019 

4.66 % 189.60 Sep 2019 

5.23 % 199.52 Oct 2019 

1.84% 203.19 Nov 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 409.00 May 2019 

2.69 % 420.00 Jun 2019 

-0.95 % 416.00 Jul 2019 

3.37 % 430.00 Aug 2019 

-0.70 % 427.00 Sep 2019 

-0.70 % 424.00 Oct 2019 

-0.71 % 421.00 Nov 2019 
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( 89اردیبهشت ) 2218مه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 1389  یعنی آبان  2218تا ماه نوامبر 

 

 

 

 2218مه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 452یک پوند معادل حدود ) 1389 یعنی آبان  2218تا ماه نوامبر ( 89اردیبهشت )

 

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 171.08 May 2019 

14.03 % 195.08 Jun 2019 

-2.90 % 189.42 Jul 2019 

-13.64 % 163.59 Aug 2019 

-3.87 % 157.26 Sep 2019 

6.29 % 167.15 Oct 2019 

-0.49 % 166.33 Nov 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .27 May 2019 

3.70 % .28 Jun 2019 

0.00 % .28 Jul 2019 

-3.57 % .27 Aug 2019 

-3.70 % .26 Sep 2019 

7.69 % .28 Oct 2019 

0.00 % .28 Nov 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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 (آذر 22دسامبر،  11)روز جهانی کوهستان 

در مراسمی که به مناسبت روز جهانی کوهستان در حاشیه اجالس تغییرات اقلیمی  

به حضور مقامات بلندپایه برگزار گردید، کیو دونگیو، ( COP25)سازمان ملل متحد 

ریزی برای مقابله با تغییرات  مدیرکل فائو گفت، در حال حاضر جوانان در برنامه

های دیگر از جمله تقویت  توانند در همه جبهه را دارند و می اقلیمی نقش اصلی

 .  های کوهستانی نیز مؤثر باشند اکوسیستم

های طبیعی  یخچال رفت دولتی درباره تغییرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی  سبب پس بر اساس آخرین گزارش هیات بین

 . کنند تهدیدهای دیگری را ایجاد میر نیز زدائی، تخریب، استخراج معدن و کشاورزی ناپایدا د و جنگلنشو می

میلیارد نفر در نواحی کوهستانی زندگی  1/1دهند و بیش از  درصد از سطح کره زمین را تشکیل می 20ها تقریبا  کوه

پذیر  کشورهای در حال توسعه آسیبنواحی کوهستانی  تاییسرو میلیون نفر از جمعیت 346، 2210در سال . کنند می

درصد افزایش  12گونه افراد  در سطح جهانی تعداد این 2212از سال . اند سر برده ر شرایط عدم امنیت غذایی بهبوده و د

  . است است و در افریقا میزان این افزایش تقریبا دو برابر بوده داشت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1254627/icode:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Youth are driving the world's climate agenda and can help on all fronts, including bolstering 

mountain ecosystems, FAO Director-General QU Dongyu said today in remarks 

opening International Mountain Day. 

"Mountains matter for youth, and our future," he said at a high-level event held by the UN 

Framework Convention on Climate Change during the COP25 climate summit. 

"Nowadays, we are always looking forward, but forget to look back to where we are from. Our 

mountain ecosystems, and their benefits for the planet, are under threat," the Director-General said. 

According to a recent Intergovernmental Panel on Climate Change report, climate change is 

triggering the retreat of glaciers, while deforestation, degradation, mining and unsustainable 

farming also pose threats.  

Mountains cover almost 27 percent of the planet's surface and are home to more than 1.1 billion 

people. In 2017, 346 million people were vulnerable to food insecurity in rural mountain areas of 

developing countries - an increase of 12 percent since 2012 globally, and almost twice as much in 

Africa. 

 کوهستان :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1254627/icode/
http://www.fao.org/mountain-partnership/our-work/communications/imd/en/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/
https://unfccc.int/cop25
https://www.ipcc.ch/srocc/
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 توسط سازمان ملل متحدتعریف دو روز جهانی مربوط به غذا و کشاورزی 

سازمان ملل متحد برای ایجاد دو  2218دسامبر  18روز  فائو از تصمیم

طور مستقیم مربوط به  المللی که به المللی جدید و یک سال بین روز بین

 . شوند، استقبال کرد غذا و کشاورزی می

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دنبال درخواست صورت گرفته از 

عنوان سال  را به 2221هایی سال  نامه نس فائو، طی قطعطرف کنفرا

عنوان روز جهانی  ماه مه را به 21ها و سبزیجات، روز  المللی میوه بین

 .های غذایی تعیین کرد عنوان روز جهانی آگاهی درباره ضایعات و هدررفت دسامبر را به 28چای و 

توان امیدوار به  یعی و اقلیم گفت، بدون رژیم غذایی سالم نمیماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در امور منابع طب

سازمان ملل . تغذیه شد و گرسنگی از بین نخواهد رفت مگر اینکه میزان ضایعات غذایی کنترل شود پایان دادن به سوء

ی، گامی های ناشی از ضایعات غذای ها و خسارت متحد با تصمیمات جدید خود و برجسته کردن ارزش سبزیجات و میوه

المللی به چای، ادای  اختصاص یک روز بین. های غذایی عادالنه، سبزتر و کارآمد برداشته است در ترویج سیستم گبزر

 . ترین نوشیدنی جهان پس از آب نقش دارند پایی که در تولید محبوب احترامی است به کشاورزان خرده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1256182/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO welcomes today's decision by the United Nations to create two new international days and 

one international year devoted to issues directly related to food and agriculture. 

The UN General Assembly adopted resolutions designating 2021 as the International Year of Fruits 

and Vegetables, 21 May as International Tea Day and 29 September as International Day of 

Awareness of Food Loss and Waste, following requests made by the FAO Conference. 

"Without healthy diets, we cannot hope to end malnutrition - and we will not eradicate hunger 

unless we curb food losses. By highlighting the value of fruits and vegetables, and the damage 

caused by loss and waste, the UN has taken a decisive step to promote fairer, greener, more 

efficient food systems," said FAO Deputy Director-General for Climate and Natural Resources 

Maria Helena Semedo. "Honouring tea is a fitting tribute to the legions of smallholder farmers who 

help produce what is the world's favourite drink, after water itself." 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1256182/icode/
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 سال گذشته 02باالترین سطح تولید جهانی محصوالت چوبی 

تولید جهانی و تجارت  بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط فائو، 

، خاک اره (roundwood)محصوالت عمده چوبی شامل چوب گرد 

(sawnwood )کار فائو یعنی  های مبتنی بر چوب از زمان آغاز به و پنل

 .است تا کنون به باالترین سطح خود رسیده 1840

طبق این آمار، حجم تولید و تجارت محصوالت مبتنی بر چوب در سال 

ارزش تجارت  2210به رکورد جدیدی رسیده و نسبت به سال  2219

 . درصد افزایش داشته است 11ها  المللی آن بین

Sven Walter، ت سرپرست تیم آمار و محصوالت جنگلی فائو گفت، افزایش تولید محصوالو  مسئول ارشد جنگلداری

تجدیدپذیر جنگلی فرصتی است برای جایگزینی محصوالت فسیلی که رد پای کربن باالتری دارند و در نتیجه در 

ولید محصوالت چوبی مربوط به امریکای شمالی، تترین رشد  سریع. توانند مؤثر باشند دستیابی به اهداف توسعه پایدار می

  . رشد اقتصادی مثبت آن ها است اقیانوسیه است که ناشی از-اروپا و منطقه آسیا

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1256261/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The global production and trade of major wood products such as industrial roundwood, sawnwood 

and wood-based panels have surged to their highest level since the Food and Agriculture 

Organization began recording forest statistics in 1947. 

According to the latest data released by FAO today, record volumes of wood-based products were 

produced and traded around the world in 2018. The value of international trade was 11 percent 

higher than in 2017. 

"The increased production of renewable forest products provides an opportunity to replace fossil-

based products that have a higher carbon footprint, thereby contributing to the Sustainable 

Development Goals," said Sven Walter, senior forestry officer who heads FAO's forest products 

and statistics team. 

The fastest growth was seen in North America, Europe and the Asian-Pacific region, largely driven 

by positive economic growth. 

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1256261/icode/
http://www.fao.org/3/ca7415en/ca7415en.pdf
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  داردمبارزه با تغییرات اقلیمی، فقر و گرسنگی نیاز به نوآوری 

های تکنولوژیکی و  ایجاد ارتباط بین نوآوری»تحت عنوان  رویدادی

ی از گرسنگی، ریمی برای ایجاد دنیایی عارات اقلهای مقابله با تغیی فعالیت

در حاشیه اجالس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد « تغذیه و فقر سوء

COP25  توسعه توسط فائو و دو نهاد دیگر سازمان ملل متحد، صندوق

 . برگزار گردید( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)کشاورزی 

های بیشتر در کشاورزی برای مقابله با  کیو دونگیو، مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه این مراسم خواستار نوآوری

ها،  گزاری یاستوی گفت، نه تنها در علم بلکه در س. های تغییرات اقلیمی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شد ریسک

 . در نحوه کسب و کار و طرز تفکر ما نیز نوآوری موردنیاز است

کشاورزی دقیق و دیجیتالی، : کوشد عبارتند از های نوآورانه برای مقابله با مشکالت که فائو در ترویج آنها می حل راه

  .بر اقلیم های پیشرفته هشدار زودهنگام، سنجش از راه دور و رویکردهای بدون اثر سوء سیستم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1255324/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General QU Dongyu  called for greater agricultural innovation to tackle the risks of 

climate change and reach the Sustainable Development Goals (SDGs). 

There is a need for innovation not only in science but also in policies, in how we do business and 

the way we think, said the FAO chief at the opening of SDG 2 - Linking Technological Innovation 

and Climate Change Actions for a World Free of Hunger, Malnutrition and Poverty event on 

Thursday, on the margins of COP25. 

The event was co-organized by FAO and the two other Rome-based UN agencies, the International 

Fund of Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP). 

Qu highlighted the important role of farmers who are ultimately those who apply agricultural 

innovation, and therefore, should not be left behind when it comes to technology and innovation. 

FAO believes that when applied to the food and agricultural sectors, innovation, technology and 

digitalization can strengthen climate change actions, increase food production and support 

everyone involved in the food value chain. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1255324/icode/
http://www.fao.org/climate-change/international-fora/major-events/cop-25/en/
http://www.fao.org/climate-change/international-fora/major-events/cop-25/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89دوم آذر  نیمه 

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

8 

 

  از پتانسیل جوانان در درستیابی به اهداف توسعه پایدارتاکید فائو بر استفاده 

. در شرم الشیخ، مصر برگزار گردید 2218دسامبر  14مجمع جهانی جوانان در  

کیو دونگیو، مدیرکل فائو در پنل امنیت غذایی در افریقا این مجمع گفت، جوانان 

های  همین دلیل باید بر روی برنامه به. ای روبرو هستند های گسترده با چالش

ها برای  های آن ز پتانسیلابتکاری مرتبط با جوانان بیشتر تمرکز شده و ا

 . هداف توسعه پایدار استفاده شوداز ا 2دستیابی به هدف 

مثل افزایش گرسنگی و  یهای های جوانان افریقا و خاورمیانه پرداخت، چالش وی در ادامه سخنان خود به بیان چالش

آمد، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و های کسب در تغذیه، باال رفتن مصرف غذاهای ناسالم، کمبود شغل پایدار و فرصت سوء

 .جنگ در برخی از کشورها

مدیرکل فائو همچنین تاکید کرد که باید از انرژی و پتانسیل جوانان برای ایجاد تحول روستایی و رسیدن به اهداف 

نان به استفاده گذاری و ترغیب جوا های دیجیتال، سرمایه استفاده بیشتر از نوآوریی، فناوری.  توسعه پایدار  استفاه شود

  . های ارائه شده توسط مدیرکل فائو بود حل های غذایی سالم و پایدار از جمله راه از سیستم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1255567/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Youth face immense challenges, reason why it is imperative to scale up youth-focused initiatives and harness 

their potential to reach the UN Sustainable Development Goal 2. 

This was FAO Director-General QU Dongyu's main message at a panel on food security in Africa at the World 

Youth Forum on Sunday. 

"We live in a challenging time," said the FAO Director-General. 

Qu went on to highlight the challenges young people in Africa and Middle East are grapping with - rising hunger 

and malnutrition, uptake of increasingly unhealthy diets, lack of stable jobs and income opportunities, climate 

change, water scarcity, and in some countries, conflict. 

"But we must not feel discouraged by these challenges. There are more solutions than challenges," said the FAO 

chief. 

"We need the energy and potential of young people to achieve rural transformation, and achieve the Sustainable 

Development Goal (SDG) 2," added Qu. 

 توسعه پایدار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1255567/icode/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
https://wyfegypt.com/
https://wyfegypt.com/
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  پروری همکاری فائو و آکادمی علوم چین برای ایجاد پایداری در شیالت و آبزی

ها و  توافق کردند مشارکت( CAFS)فائو و آکادمی علوم شیالت چین 

پروری  سازی و پایداری شیالت و آبزی های مابین را در زمینه ظرفیت همکاری

 . در کشورهای در حال توسعه تقویت کنند

جنوب و در -بر اساس این توافق نامه طرفین در چارچوب همکاری جنوب 

 های مشترک برای زمینه انتقال فناوری و توسعه ظرفیت و ارتقاء تالش

. پروری به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تالش خواهند کرد پایدارسازی شیالت در سطح جهانی و مدیریت آبزی

، رئیس Wang XiaoHuپروری و  معاون مدیرکل فائو در امور ماهیگیری و آبزی Arni M. Mathiesenنامه توسط  توافق

   .آکادمی علوم شیالت چین در مقر فائو در رم امضاء شد

بنابراین همکاری فائو با چین . پروری، چین بزرگترین است در همه امور مربوط به شیالت و آبزیمعاون مدیرکل فائو گفت، 

  . تواند باشد در این زمینه یک سرمایه بزرگ برای فائو می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1255611/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The UN Food and Agriculture Organization (FAO) and the Chinese Academy of Fishery Sciences 

(CAFS) today agreed to strengthen cooperation and build the capacity and sustainability of 

fisheries and aquaculture in developing countries. 

The partnership will advance the transfer of technology and capacity development through 

the South-South Cooperation and promote joint efforts to advance global sustainable fisheries and 

aquaculture management, particularly in the Asia-Pacific region. 

"In fisheries and aquaculture China is the biggest in almost everything," said Árni M. Mathiesen, 

FAO's Assistant Director-General for Fisheries and Aquaculture, at the signing of the agreement 

with Wang XiaoHu, the President of CAFS, at FAO's headquarters in Rome. 

"Therefore, it really goes without saying that cooperation with CAFS is a great asset for FAO," 

Mathieson said. 

 پروری شیالت و آبزی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1255611/icode/
http://english.cafs.ac.cn/
http://english.cafs.ac.cn/
http://www.fao.org/partnerships/south-south-cooperation/en/
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 های مخرب درخت زیتون مقابله با بیماری

ها تلفات  قارچها و  زا، باکتری های بیماری های گیاهی یا ویروس پاتوژن

توانند وارد کنند و از عوامل  زیادی به عملکرد محصوالت کشاورزی می

بر اساس . تهدیدکننده امنیت غذایی و یکپارچگی اکوسیستم هستند

 2212های  ، بین سال(JRC)های مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا  داده

نی به های سنگی خسارت Xylella fastidiosa (Xf) ، باکتری 2210تا 

جنوب ایتالیا در ها در آپولیا،  این باغ. است های بزرگ زیتون وارد کرده باغ

 .   میلیون درخت زیتون هستند 5/6کیلومترمربع وسعت داشته و شامل حدود  539واقع و 

و شرکای پروژه ( EFSA)طور مشترک توسط سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا  که به Xfدر دومین کنفرانس اروپایی 

POnTE های  ات ارائه شده با استفاده از دادهبرگزار شد، دکتر پیتر بک از مرکز تحقیقات مشترک اروپا گفت اطالع

ای  های ماهواره با این روش از داده .است آوری شده و پشتیبانی شده های هواشناسی جمع و داده Sentinel-2ماهواره 

ریزی و سازگاری  گیران برای برنامه سازی تصمیم و همچنین آگاه Xylellaهای وارده توسط  توان برای ارزیابی خسارت می

 .  استفاده نمود

    diseases.html-destructive-olives-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Plant pathogens, or disease-causing viruses, bacteria and fungi could lead to significant losses in 

agricultural yields, and threaten food security and ecosystem integrity. Between 2012 and 2017, the 

bacterium Xylella fastidiosa (Xf) severely damaged large orchards covering 538 km2, equivalent to 

about 6.5 million olive trees in Apulia, southern Italy, according to data by the European 

Commission's Joint Research Centre (JRC).  

At the 2nd European conference on Xf organised jointly by the European Food Safety Authority 

(EFSA) and several partners of the EU-funded POnTE project, Dr. Pieter Beck of the JRC said the 

information was collected using Sentinel-2 satellite data and was supported by weather data. His 

presentation is shown in a video. Quoted in a news item in "Eurasia Review' covering the 

conference, Dr. Beck explained that employing satellite data in such a manner "can help assess the 

extent of the damage Xylella is causing" as well as "inform the decisions for adaptation in areas 

where it is established." 

 زیتون :موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید و امیدوارکننده برای تسریع در فرایند تولید ارقام جدید روش

اخیرا، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه مینه سوتا موفق به ابداع 

اند که به تسریع روند تولید گیاهان  های جدیدی شده روش

ها امیدوارند  آن. تواند کمک کند ویرایش ژنتیکی شده می

ای را که در ویرایش ژنتیکی سبب طوالنی شدن فرایند  مرحله

ام جدید تولید شده تر نمایند و ارق تر و سریع شود را آسان می

 . را با استفاده از دو رویکرد مورد آزمایش قرار دهند

هایی که محققان با استفاده از ابزارهای  با وجود پیشرفت

اما هنوز از یک روش قدیمی برای کشت بافت استفاده اند،  دست آورده به TALENو  CRISPRویرایش ژن مثل 

بر و پرزحمت بوده و انجام آن نیاز به دقت باال در محیط استریل  و هزینه هاست که استفاده شده این روش دهه. کنند می

ها به گیاهان  ویرایش ژن یا مواد شیمیایی الزم برای واکنش های ها، عامل محققان از کشت بافت برای انتقال ژن. دارد

 . کنند استفاده می

. توانند کاهش دهند ماه به چند هفته می 8را از  های گیاهی های جدید ابداع شده طول زمان الزم برای ویرایش ژن روش

 . است منتشر شده Nature Biotechnologyهای جدید در مجله  اطالعات و جزئیات بیشتر درباره جزئیات روش

  varieties.html-methods-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A University of Minnesota research team recently developed new methods that will make it 

significantly faster to produce gene-edited plants. They hope to alleviate a long-standing bottleneck 

in gene editing and, in the process, make it easier and faster to develop and test new crop varieties 

with two new approaches described in a paper recently published in Nature Biotechnology. 

Despite dramatic advances in scientists' ability to edit plant genomes using gene-editing tools such 

as CRISPR and TALENs, researchers were stuck using an antiquated approach—tissue culture. It 

has been in use for decades and is costly, labor intensive and requires precise work in a sterile 

environment. Researchers use tissue culture to deliver genes and gene editing reagents, or 

chemicals that drive the reaction, to plants. 

 ویرایش ژنتیكی :ضوعمو

 phys.org :منبع

 16/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-12-methods-varieties.html
https://phys.org/tags/plant+genomes/
https://phys.org/tags/tissue+culture/
https://phys.org/tags/genes/
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  ضرورت تمرکز بیشتر بر روی امنیت غذایی و پایداری

توسط  Science Advancesای که در مجله  بر اساس مقاله

رابین فیرس از پروفسور یواخیم فون براون از دانشگاه بن، دکتر 

و پروفسور والکر ( EASAC)شورای مشورتی آکادمی علوم اروپا 

المللی دانشگاهی  های بین ترو مولن، رئیس اتحادیه همکاری

(IAP ) ،تغذیه در جهان رو  تعداد افراد مبتال به سوءمنتشر کردند

بیش از دو میلیارد نفر از کمبود مواد ریزمغذی . به افزایش است

های  سازی تالش برای حل این مشکالت، یکپارچه. میزان مرگ و میر نوزدان در حد غیر قابل قبولی باال است. برند رنج می

المللی برای امنیت  همچنین ایجاد یک نهاد بین. تحقیقاتی، افزایش بودجه تحقیقات در سطح جهانی موردنیاز است

 . روری استها ض گزاری غذایی و کشاورزی جهت ارائه تصمیمات مربوط به سیاست

های کشاورزی و از طرف دیگر  محققان بر این باورند که در فقدان مواد غذایی سالم و ضعیف بودن مدیریت سیستم

سابقه ای برای امنیت  به سیاره زمین آسیب رسانده و تهدید بیغذایی ایعات ضرف بیش از حد و باال بودن میزان مص

 . است ن جهان آغاز شدهها توسط رهبرا اخت چالشنش. شوند جهانی غذا محسوب می

  sustainability.html-food-focus-heightened-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The number of malnourished people is increasing worldwide. More than two billion people suffer 

from a lack of micronutrients. Infant mortality rates are unacceptably high. Against this 

background, there is a need for the global pooling of research efforts, more research funding and an 

international body for food security and agriculture that prepares policy decisions. This is what 

Prof. Joachim von Braun from the University of Bonn, Dr. Robin Fears from the European 

Academies Science Advisory Council (EASAC) and Prof. Volker ter Meulen, President of the 

InterAcademy Partnership (IAP) call for in the journal Science Advances. 

The researchers argue that lack of healthy food and poorly managed agricultural systems on the one 

hand, and excessive consumption and food waste on the other, damage the planet and pose "an 

unprecedented threat to global food security." World leaders have started to recognize the 

challenges. 

 اقتصاد :موضوع

 phys.org :منبع

 11/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-12-heightened-focus-food-sustainability.html
https://phys.org/tags/agricultural+systems/
https://phys.org/tags/excessive+consumption/
https://phys.org/tags/food+waste/
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 ها و صنایع لبنی محیطی اتحادیه اروپا برای مواد غذایی، نوشیدنی استانداردهای جدید زیست

مجله رسمی اتحادیه اروپا، بر اساس مرجع  2218دسامبر  4در شماره 

 ، استاندردهای جدید انتشار(BAT)های در دسترس  بهترین تکنیک

این استانداردها به . اعالم شدرا ، نظارت و کارآیی ای گازهای گلخانه

کند تا اثرات محیط زیستی بخش مواد غذایی،  مسئولین ملی کمک می

هزار  282در حال حاضر، . را کاهش دهند( FDM)نوشیدنی و شیر 

 . های فوق فعالیت دارند میلیون شاغل در زمینه 4شرکت با بیش از 

های  ، فراتر از اهمیت آنها برای بخش غذایی اروپا، در دستیابی به اهداف سیاستBATدست آمده از  های به گیری نتیجه

علت باال  ای به اتمسفر و آب نقش مهمی داشته و به زیست محیطی اتحادیه اروپا از جمله کاهش تولید گازهای گلخانه

 . بردن کارآیی به اقتصاد چرخشی نیز کمک خواهند کرد

های مواد غذایی،  ای از تاسیسات مربوط به بخش ، کاهش تولید گازهای گلخانهBATهای  گیری هدف اصلی نتیجه

محیطی را که در  توانند سایر موضوعات زیست های صوتی و انتشار بو است، اما می نوشیدنی و شیر از جمله آلودگی

 . تحت پوشش قرار دهندوری منابع، ضایعات، مصرف آب و تخلیه فاضالب را نیز  اقتصاد چرخشی مؤثر هستند مانند بهره

  industries-milk-and-drink-food-standards-environmental-eu-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
New emissions, monitoring and efficiency standards will help national authorities to lower the 

environmental impact of the food, drink and milk (FDM) sector in the EU, which represents around 

290 000 companies and more than 4 million jobs. 

The new specifications stem from a review of the Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document (BREF) for Food, Drink and Milk Industries. 

The review's BAT conclusions were published in the Official Journal of the EU on 4 December 

2019. 

Beyond their importance to the European food sector, these BAT conclusions also play an 

important role in achieving EU environmental policy goals, such as reducing emissions to water 

and to air, and contribute to the circular economy by increasing resource efficiency. 

 محیط زیست :موضوع

 phys.org :منبع

 04/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-eu-environmental-standards-food-drink-and-milk-industries
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.313.01.0060.01.ENG&toc=OJ:L:2019:313:TOC
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_sema_13189534.jpeg?itok=wDwwKyRa
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  درباره بیماری بالست گندم 

بیماری قارچی سریع و بسیار مخرب بالست گندم یک 

است که امنیت و ایمنی مواد غذایی را در مناطق 

. کند گرمسیری امریکای جنوبی و آسیای جنوبی تهدید می

این بیماری مستقیما خوشه گندم را آلوده کرده و در کمتر 

از یک هفته پس از ظهور اولین عالئم آلودگی قبل از 

 .برد ها را خشک کرده و از بین می بله داشته باشند، دانهکه کشاورزان فرصتی برای مقا این

تواند از طریق  است که می Magnaporthe oryzae pathotype triticum (MoT)نام  عامل این بیماری قارچی به

ق طریتوانند از  پورهای این قارچ میهمچنین اس. بذرهای آلوده گسترش یافته و بر روی بقایای گیاهای ادامه حیات دهد

 . های طوالنی انتقال یابند هوا تا مسافت

از جمله جو، برنج، گندم و را ( grasses)تواند بسیاری از انواع گیاهان خانواده علفیان  می Magnaporthe oryzaeقارچ  

اما سویه ایزوله شده خاصی از این پاتوژن انواع محدودی از گیاهان و ترجیحا گندم را . را آلوده کندlolium) ) تلخه 

برای شناسایی طیف میزبان این قارچ، ایزوله بالست  .توانند میزبان این قارچ باشند اما غالت دیگری نیز می. کند آلوده می

با وجود اینکه مطالعات زیادی بر روی قارچ . دش در این تحقیق مورد برررسی قرار گرفته استگندم بنگال

Magnaporthe oryzae های زیادی نیز وجود دارند هنوز ناشناخته .   

  blast/-wheat-is-https://www.cimmyt.org/news/what:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Wheat blast is a fast-acting and devastating fungal disease that threatens food safety and security in 

tropical areas in South America and South Asia. Directly striking the wheat ear, wheat blast can 

shrivel and deform the grain in less than a week from the first symptoms, leaving farmers no time 

to act. The disease, caused by the fungus Magnaporthe oryzae pathotype triticum (MoT), can 

spread through infected seeds and survives on crop residues, as well as by spores that can travel 

long distances in the air. 

Magnaporthe oryzae can infect many grasses, including barley, lolium, rice, and wheat, but 

specific isolates of this pathogen generally infect limited species; that is, wheat isolates infect 

preferably wheat plants but can use several more cereal and grass species as alternate hosts. The 

Bangladesh wheat blast isolate is being studied to determine its host range.  

 گندم :موضوع

 phys.org :منبع

 11/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/what-is-wheat-blast/
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 ها در انگلستان کش هزینه ساالنه مصرف بیش از حد علف

المللی برای حفاظت از  برای اولین بار، محققان از مؤسسه خیریه بین

های هرز اصلی  انگلستان آمار اقتصادی از مقاومت علف( ZSL)جانوران 

اند،  که سبب وارد آمدن خسارت به مزارع گندم زمستانه انگلستان شده

 .اند  ها منتشر کرده کش در برابر علف

یک نوع  (Alopecurus myosuroides)علف هرز دم روباهی باریک 

رسد که کشاورزان را مجبور به ترک  های طبیعی و زیاد آن در مزارع به حدی می آلودگیساالنه است که علف هرز بومی 

ها برای مقابله با  کش کشاورزان از علف. گندم زمستانه از غالت اصلی انگلستان است. کند محصول گندم زمستانه می

Alopecurus myosuroides ها  کش کنند، اما در بسیاری از مناطق انگلستان این علف هرز در برابر علف استفاده می

یزان است که م عنوان مهمترین علف هرز اقتصادی در اروپای غربی شناخته شده این علف هرز به. است مقاوم شده

است که با  رفته برآورد شده تن محصول از دست 922.222میلیون پوند و  422لستان ساالنه گخسارت آن به اقتصاد ان

 . پیامدهای احتمالی برای امنیت غذایی ملی نیز همراه است

با همکاری مؤسسه تحقیقاتی روتامستد و دانشگاه شفیلد مدل جدیدی را برای حل این مشکل ارائه و در  ZLSمحققان 

  . اند منتشر کرده  Nature Sustainability دسامبر مجله  23شماره 

  gbp400.html-economy-uk-herbicides-overuse-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists from international conservation charity ZSL (Zoological Society of London) have for the 

first time put an economic figure on the herbicidal resistance of a major agricultural weed that is 

decimating winter-wheat farms across the UK. 

Black-grass (Alopecurus myosuroides) is a native annual weed, which although natural, large 

infestations of it in farmers' fields can force them to abandon their winter wheat—the UK's main 

cereal crop. Farmers have been using herbicides to try and tackle the black-grass problem—but in 

many areas of England the agricultural weed is now resistant to these herbicides. The cost of black-

grass heralded as "Western Europe's most economically significant weed," is setting back the UK 

economy £400 million and 800,000 tonnes of lost wheat yield each year, with potential 

implications for national food security. 

 ها کش علف :موضوع

 phys.org :منبع

 23/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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  اثرات کشاورزی ارگانیک بر روی سالمت طوالنی مدت خاک

های قبلی  بر اساس تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه کرنل، شیوه 

توانند نتایج پایداری برای سالمت آینده  کشاورزی و کشت و کار می

 . باشند های هرز و عملکرد محصول داشته خاک، علف

منتشر شده  و   Agriculture Systemsنتایج این تحقیق در مجله 

های خاص مرتبط با سالمتی خاک مثل  مؤلفهدهند که چگونه  نشان می

 . گذارند وری محصول تاثیر می های جانوران خاکی و پایداری خاک بر روی بهره فراوانی و فعالیت

برداری  گوید، با توجه به عالقمندی کشاورزان به بهره شناس  و یکی از نویسندگان مقاله می کایل ویکینگز، محقق حشره

همچنین به شناخت بیشتر درباره نقش و اثرات . به شناخت بیشتر در این زمینه کمک کند  و سالمت خاک، این تحقیق

 . وری محصول نیز کمک خواهد کرد ها در سالمت و بهره های جانوران کوچک خاکی مثل کنه  فعالیت

بر اساس . ندگذار طور غیرمستقیم بر جوامع میکربی خاک تاثیر می گیاهی را خرد کرده و به یجانوران خاکی بقایا

 .  یابی کردزتوان سالمت خاک را ار مهرگان خاک می گیری بی های جدید محققان، با اندازه یافته

  health.html-soil-term-nglo-affect-crop-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Prior organic farming practices and plantings can have lasting outcomes for future soil health, 

weeds and crop yields, according to new Cornell University research. 

The study recently published in the journal Agriculture Systems also breaks down how specific 

components of soil health—such as the abundance and activity of soil animals and soil stability—

affect crop productivity. 

"With growing interest from farmers in being able to harness and exploit soil health, this research 

really helps us to get to the point of being more and more prescriptive about it," said Kyle 

Wickings, associate professor of entomology and co-author of the study. 

Also, the study reinforced the understanding that soil animals, such as mites and other tiny critters 

living in soil, play critical roles in soil health and crop productivity. 

Soil animals are known to break down crop litter while indirectly affecting microbial communities 

in the soil. The researchers' new findings suggest that measurements of soil invertebrates can 

inform assessments of soil health. 

 کشاورزی ارگانیک :موضوع

 phys.org :منبع

 20/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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  های شهری  آل برای باغ فرنگی ایده رقم جدید گوجه

ای همانند انگور  ی خوشهها فرنگی ودی خواهند توانست گوجهز کشاورزان به

این اتفاق زمانی . ها یا حتی در فضا تولید کنند بر روی پشت بام آسمانخراش

به  خواهد افتاد که ثابت شود گروه جدیدی از گیاهان ویرایش ژنتیکی شده 

 . اندازه گروه اول مثمر ثمر هستند

 Cold Springزمایشگاه از آ Zach Lippmanنام  محقق این پروژه به

Harbour  ای از ارقام گیاهی است که قابل پرورش و  هدف اصلی از این تحقیق جدید مهندسی طیف گسترده گوید، می

های  فرنگی گوجه»این آزمایشگاه برای . های نامناسب برای رشد گیاه باشند های شهری و یا سایر محیط تولید در محیط

 . است طراحی شده« شهری کشاورزی

های خانگی و یا مزارع کشاورزی مشاهده  های انگور طویلی که در باغ گیاهان جدید ویرایش ژنتیکی شده همانند درخت

رزی هستند   ها شبیه دسته گل آن. صورت خوشه است های متراکم به ها میوه ترین ویژگی آن توجه قابل. شوند، نیستند می

روز  42فرنگی ها کوتاه بوده بطوریکه ظرف  ان رسیده شدن این گوجهزم. اند ها شده های گیالسی جایگزین گل که گوجه

 .  ها آماده برای برداشت و مصرف هستند میوه

  r.htmloute-gardens-urban-ideal-tomato-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Farmers could soon be growing tomatoes bunched like grapes in a storage unit, on the roof of a 

skyscraper, or even in space. That's if a clutch of new gene-edited crops prove as fruitful as the first 

batch. 

The primary goal of this new research is to engineer a wider variety of crops that can be grown 

in urban environments or other places not suitable for plant growth, said Cold Spring Harbor 

Laboratory Professor and HHMI Investigator Zach Lippman, who leads the lab that designed the 

'urban agriculture tomatoes.' 

These new gene-edited tomato plants look nothing like the long vines you might find growing in a 

backyard garden or in agricultural fields. The most notable feature is their bunched, compact fruit. 

They resemble a bouquet whose roses have been replaced by ripe cherry tomatoes. They also 

mature quickly, producing ripe fruit that's ready for harvest in under 40 days. And you can eat 

them. 

 اقتصاد :موضوع

 phys.org :منبع

 23/12/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-12-tomato-ideal-urban-gardens-outer.html
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 اخبار کوتاه 

 شناسایی ژن مؤثر در مقاوم سازی جو در برابر انواع بیماری زنگ شدندی موفق به مللال تیم تحقیقاتی بین. 

International Research Team Finds Genes Conferring Resistance to Multiple Leaf Rust in Barley 

 شد 2018ا خواستار مطالعه بر روی قانون ویرایش ژن سال اتحادیه اروپ 

 EU Calls for Study to Justify 2018 Legislation on Gene Editing 

 تواند کمک کند عملكردی جدیدی از آنزیم گیاهی را کشف کردند که به تولید کاتالیزورهای شیمیایی جدید می حققانم 

 Discovery of New Function for Plant Enzyme to Lead to Green Chemistry 

  2018کشور در سال   15کاشت پنبه تراریخته در  

Biotech Cotton Planted in 15 Countries in 2018 

 تاریخچه کاشت پنبه تراریخته در چین و هند 

The Story of Bt Cotton in India and China 

   ،خوراک دام و فرآوری را تایید کردفیلیپین استفاده مستقیم از برنج طالیی برای تغذیه 

Philippines Approves Golden Rice for Direct Use as Food and Feed, or for Processing 

  از فناوری با استفاده از  های برنج پرمحصول نیمه کوتاه  تولید الینCRISPR-Cas9   

Rice Scientists Use CRISPR-Cas9 to Develop High-yielding Semi-dwarf Rice Lines 

  کند کشف ژنی که در ذرت به افزایش تولید دانه کمک می 

Scientists Discover Corn Gene for Abundant Kernels 

 های گیاهی بیوتیک پروتئینی جدید و سازگار با محیط زیست برای مقابله با بیماری آنتی  

New Eco-friendly Protein Antibiotics Fight Off Crop Diseases 

 دهند ای که پیامدهای مكانی تغییرات اقلیمی را نشان می های ماهواره ها و منظرداده مجموعه جدیدی از نقشه      

New collection of maps and datascapes capturing the spatial consequences of climate change 

 های کشاورزی  های کارتونی در پذیرش تكنیک نقش ویدیو 

Animated videos advance adoption of agriculture techniques 

 بازگشت به فهرست
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