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 آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت

نسبت به  2222بینی فائو برای میزان تولید جهانی گندم در سال  پیش

بینی ماه قبل تغییری نکرده و با توجه به فراوانی ذخایر غالت همچنان  پیش

این وضعیت به جلوگیری از آشفتگی ناشی از . نزدیک به رکورد ماه قبل است

 . پاندمی کرونا در بازارهای غذایی کمک خواهد کرد

سطح  ،ین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت، فائوبر اساس آخر

درصد از سطح سال  4/2میلیون تن افزایش داد که  2721را به  2219بینی خود برای تولید جهانی غالت در سال  پیش

ون میلی 763میلیون تن ، گندم  1445غالت دانه درشت: نوع غله برآوردهای فائو عبارتند از سبر اسا. گذشته باالتر است

ستیکی هستند، سبب جی محلی که عمدتا ناشی از مسائل لها اختالل. میلیون تن 512( ب شدهابر پایه آسی)تن و برنج 

بینی  طبق نظر فائو، مدت زمان و دامنه پیش. اند هایی در زنجیره عرضه مواد غذایی در برخی از بازارها شده بروز چالش

 . تاثیر چندانی نخواهند داشت ها بر روی بازارهای جهانی شده برای این چالش

 763رود میزان تولید جهانی گندم نسبت به ماه قبل تغییری نکرده و در سطح  های فائو، انتظار می بر اساس تخمین

این کاهش با افزایش . میلیون تن باقی بماند، بجز برای اتحادیه اروپا، اوکراین و امریکا که کاهش تولید خواهند داشت

در هند و پاکستان صحرایی های  اگرچه هجوم ملخ. ون روسیه، هند و پاکستان جبران خواهد شدتولید در فدراسی

انتظار برداشت باال برای محصول ذرت در برزیل و آرژانتین . بینی شده را پایین بیاورد تواند سطح افزایش پیش می

ال گذشته را ساثرات خشکسالی  رود که افزایش برداشت ذرت در افریقای جنوبی شود و همچنین انتظار می بینی می پیش

 . تاثیر رکود قیمت جهانی ذرت قرار گیرد های کاشت ممکن است تحت در سایر نقاط، برنامه. جبران کند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1269050/icode:لینک خبر

 :خبر خالصه 
FAO's forecast for 2020 world wheat production remains unchanged from the previous month, at 

the near record level of last year, which, coupled with ample inventories, will help shield food 

markets from turmoil during the coronavirus storm. 

In this month's Cereal Supply and Demand Brief, also released today, FAO's hiked its estimate for 

worldwide cereal output in 2019 to 2 721 million tonnes, a 2.4 percent increase from 2018 . By 

type, FAO's 2019 estimates now stand at 1 445 million tonnes for coarse grains, 763 million tonnes 

for wheat and 512 million tonnes for rice (milled basis). 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/24/2222 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1269050/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/


 آب و المللی کشاورزی بیندادهای مهم یو رو اخبار

 99نیمه اول فروردین  

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

3 

 

 2222تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 

بطور متوسط  2222در ماه مارس  ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

کاهش ( درصد 3/4)واحد  8/7بود که در مقایسه با ماه قبل  2/172

( درصد 7/2)واحد  6/4داشت، اما هنوز از سطح ماه مشابه در  سال قبل 

ا کرد که روند کاهشی شاخص برای دومین ماه متوالی ادامه پید. باالتر بود

کاهش . بود 19-پاندمی کووید دنبال به قاضات شدن عمدتا ناشی از محدود

های گیاهی و شکر منجر به کاهش شدید شاخص در این ماه  قیمت روغن

 . ها نیز با کاهش قیمت مواجه شدند شدند، در حالیکه سایر زیرشاخص

واحد نسبت به  6/164شاخص قیمت غالت فائو در ماه مارس با متوسط 

 2219ماه مارس ا با کاهش داشت و تقریب( درصد 9/1)واحد  2/3ماه فوریه 

جز برنج برای  در این ماه قیمت صادراتی همه انواع غالت به. برابر شد

-های مربوط به کووید علیرغم نگرانی. دومین ماه متوالی کاهش داشتند

، میانگین قیمت گندم در ماه مارس پایین آمد که سبب تقویت 19

چنین هر چند ویژه در کشورهای شمال افریقا و هم های تجاری به فعالیت

های صادراتی توسط فدراسیون  محدود سبب اعمال برخی محدودیت

انداز محصول خوب سبب  میزان باالی ذخیره همراه با چشم. روسیه شد

در بازارهای جهانی غالت دانه . پایین آمدن قیمت جهانی گندم شدند

درشت، کاهش قیمت ذرت ادامه پیدا کرد که ناشی از باال بودن میزان 

ویژه از طرف بخش  آن و همچنین پایین آمدن تقاضا برای آن بهعرضه 

در . های زیستی بود که علت آن هم کاهش قیمت نفت خام بود سوخت

مقابل، روند افزایش قیمت جهانی برنج برای سومین ماه متوالی ادامه 

 .  تا کنون رسید 2218یافت و به باالترین سطح خود از ماه ژوئن 

 12)واحد  19واحد بود که نسبت به ماه قبل  1/139بطور متوسط  2222گیاهی فائو در ماه مارس های  شاخص قیمت روغن

تداوم روند کاهشی این شاخص عمدتا . تا کنون رسید 2219ترین سطح خود از ماه اکتبر  کاهش داشت و به پایین( درصد

پایین آمدن قیمت نفت خام و افزایش کاهش قیمت روغن پالم برای دومین ماه متوالی است که علت آن هم ناشی از 

های گیاهی نیز  قیمت سایر انواع روغن. و اثرات آن بر روی تقاضای جهانی آن است 19-های ناشی از پاندمی کووید نگرانی

 .کاهش پیدا کردند
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ش کاه( درصد 3)واحد  4/6واحد نسبت به ماه قبل  5/223شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه مارس با متوسط 

یز کاهش جزئی ندر مقایسه با ماه مشابه سال قبل . ماه  افزایش متوالی کاهش پیدا کرد 4داشت و برای اولین بار پس از 

بیشترین کاهش را ( SMP)تضعیف شد و پودر شیر خامه گرفته شده ( WMP)در ماه مارس بازار پودر کامل شیر . داشت

، تقاضای 19-ضه محصوالت لبنی جهت کنترل گسترش بیماری کوویدبا توجه به وقفه ایجاد شده در زنجیره عر. داشت

 . جهانی برای انواع پودر شیر کاهش یافت

( درصد 6/2)واحد  1واحد بود که در مقایسه با ماه فوریه  176بطور متوسط  2222شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مارس 

 7)واحد  6/11پیدا کرد، اما هنوز از ماه مشابه سال قبل کاهش داشت و روند کاهشی آن برای سومین ماه متوالی ادامه 

در ماه مارس، کاهش قیمت جهانی گوشت گاو و گوسفند همچنان ادامه داشت که منعکس کننده . تر بودبیش( درصد

  .  ویژه در اقیانوسیه است ها به فراوانی عرضه صادراتی آن

. کاهش داشت( درصد 1/19)واحد  1/42نسبت به ماه قبل  واحد 6/169شاخص قمیت شکر فائو در ماه مارس با متوسط 

، زیرا اقدامات اعمال شده توسط شود می 19-علت اصلی کاهش شدید قیمت شکر در این ماه مربوط به شیوع کووید

فت از طرف دیگر، اُ. است بسیاری از کشورها منجر به کاهش مصرف شکر در خارج از خانه و در نتیجه کاهش تقاضا شده

زیرا پایین آمدن قیمت انرژی سبب افزایش تولید شکر و کاهش  تیز بر بازار شکر تاثیر گذاشقیمت نفت خام نشدید 

       . ویژه در برزیل، بزرگترین صادر کننده شکر در جهان، نمود بیشتری داشت این شرایط به. شود تولید اتانول می

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 172.2 points in March 2020, down 7.8 points (4.3 

percent) from February, though still 4.6 points (2.7 percent) higher than in March 2019. The sharp 

decline in March marked the second month-on-month drop in the value of the FFPI, largely driven 

by COVID-19 pandemic-demand contractions. While the latest fall in prices was most pronounced 

for vegetable oils and sugar, the other sub-indices also registered lower values in March. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 164.6 points in March, down 3.2 points (1.9 percent) 

from February and now almost at the same level as in March 2019, as export prices of all the major 

cereals, except rice, fell for the second consecutive month. Wheat prices averaged lower in March 

compared to February despite worries over COVID-19, which boosted trade activity, especially by 

countries in North Africa, and the imposition of some export limitations, albeit small, by the 

Russian Federation.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/24/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 بر روی تجارت مواد غذایی 19-برای کاهش اثرات کووید WTOو  FAO ،WHOبیانیه مشترک 

در سراسر جهان برای تامین معیشت و امنیت غذایی ها نفر  میلیون

دابیری که از تبا توجه به . المللی هستند ت بینخود وابسته به تجار

 طرف کشورهای مختلف با هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

جهت به حداقل رساندن پیامدهای این وضعیت بر شود،  اتخاذ می

المللی اقدامات الزم  جارت بینت عرضه مواد غذایی و در نتیجه بر روی

 . باید انجام گیرد

گیرد، باید توجه داشت که از هر  در اقداماتی که توسط کشورها برای محافظت از سالمتی و رفاه شهروندان صورت می

ایجاد هایی که سبب  از برنامه. شود، اجتناب شود یره عرضه مواد غذایی میجزنگونه فعالیتی که سبب ایجاد اختالل در 

تمدید تاخیر در عبور کانتینرهای مواد غذایی از مرزها باید از و  شوند می اختالل در حرکت کارگران صنایع غذایی

های تجارت مواد  در محدودیت .شوند جلوگیری شود زیرا سبب فساد و از بین رفتن مواد غذایی و افزایش ضایعات می

د، زنجیره تامین غذایی ناگر نکات فوق رعایت نشو. ته شوندغذایی باید نکات مربوط به ایمنی مواد غذایی هم در نظر گرف

 . پذیر و امنیت غذایی جامعه عواقب بدی به دنبال خواهد داشت مختل شده و برای اقشار آسیب

  icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1268/719:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Millions of people around the world depend on international trade for their food security and 

livelihoods. As countries move to enact measures aiming to halt the accelerating COVID-19 

pandemic, care must be taken to minimise potential impacts on the food supply or unintended 

consequences on global trade and food security. 

When acting to protect the health and well-being of their citizens, countries should ensure that any 

trade-related measures do not disrupt the food supply chain. Such disruptions including hampering 

the movement of agricultural and food industry workers and extending border delays for food 

containers, result in the spoilage of perishables and increasing food waste. Food trade restrictions 

could also be linked to unjustified concerns on food safety. If such a scenario were to materialize, it 

would disrupt the food supply chain, with particularly pronounced consequences for the most 

vulnerable and food insecure populations. 

 ویروس کرونا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/23/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1268719/icode/
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 های ناشی از کرونا بر روی کشاورزی و غذا نظر اقتصاددان ارشد فائو درباره شوک

برای محدود   سابقه های بی و اقدام 19-با پاندمی شدن بیماری کووید

هایی از بودجه  تخصیص بخشهای مربوط به  طرحارائه ها و  ن حرکتدکر

عمومی برای مقابله با تهدید ناشی از این بیماری، جهان را در شرایط 

موفقیت این اقدامات مستلزم همراه بودن آنها با   . است بحرانی قرار داده

اقتصاددان ارشد . های غذایی است های منسجم و قوی برای سیستم طرح

به سواالت زیر چارچوب  با پاسخگویی Maximo Torere Cullenفائو، 

 :است توسط کشورها را ارائه کرده ها شبرد این برنامهیکاری برای تفکر و پ

، آیا خطر 19-کاهش بحران کوویدای توسط اکثر کشورها برای کنترل  های قرنطینه با توجه به اتخاذ سیاست -1

 مواجه با کمبود شدید مواد غذایی وجود دارد؟ 

  د، چیست؟اولین قدمی که باید برداشته شو -2

 تجارت جهانی مواد غذایی چه نقشی دارد؟  -3

  نقش بازارهای داخلی چیست؟ -4

 پا چه خواهند شد؟  کشاورزان خرده -5

 بین بود؟  توان خوش می -6

 .های فوق به لینک زیر مراجعه نمایید های سوال برای مشاهده پاسخ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1268059/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The COVID-19 pandemic has put the world on a crisis footing, with unprecedented actions to 

restrict movements and plans for radical deployment of public funds to combat the threat posed by 

a novel coronavirus that knows no boundaries. Success will entail coherent and robust plans for our 

food systems. FAO Chief Economist Maximo Torero Cullen outlines a framework for how 

countries can think about and craft these plans. 

As more countries adopt lockdown policies to contain and mitigate the COVID-19 crisis, is there a 

risk that we will run out of food? 

The short answer is both yes and no. There is that risk, but we have plenty of ways to reduce its 

likelihood, and the sooner we adopt them the more we can avoid exacerbating the global health 

crisis. Right now, supermarket shelves remain well-stocked.  

 ویروس کرونا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/23/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1268059/icode/
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  19-های غذایی در طول بحران کووید درباره سیستم G20درخواست مدیرکل فائو از گروه 

خواستار  G20مدیرکل فائو، کو دونگیو، از رهبران کشورهای گروه 

نند بخوبی به کار خود های غذایی بتوا اتخاذ تدابیری شد که سیستم

پذیر و فقیر جهان به  ویژه امکان دسترسی مردم آسیب ادامه داده و به

 . برقرار باشد 19-گیری کووید مواد غذایی در طول دوره بحران همه

العاده و  صورت آنالین در اجالس فوق مدیرکل فائو درخواست خود را به

العاده  فوقجلسه . مطرح کرد 19-درباره کووید G20مجازی سران 

G20  ازی و به ریاست سلمان بن عبدالعزیز آل سعود جصورت م به

و پیامدهای انسانی و اقتصادی آن  19-پادشاه عربستان جهت ایجاد هماهنگی برای واکنش جهانی در برابر پاندمی کووید

 . برگزار گردید

و تمام ابعاد امنیت غذایی در سراسر جهان های غذایی  سیستمبر  19-کو دونگیو همچنین اظهار داشت که پاندمی کووید 

ما باید اطمینان حاصل کنیم که زنجیره عرضه مواد غذایی . هیچ کشوری از آن مصون نخواهد ماند. تاثیر خواهد گذاشت 

خوبی کار کند و تولید مواد غذایی و دسترسی همگانی به  مواد غذایی متنوع، ایمن و مغذی  مختل نشده و همچنان به 

 . شودفراهم 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1268254/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Director-General of the UN Food and Agriculture Organization (FAO), QU Dongyu, today 

urged leaders from the G20 countries to take measures for global food systems to continue to work 

well, particularly in relation to access to food for the world's poor and most vulnerable during the 

COVID-19 pandemic.  

Qu made his appeal in an online address from Rome to the G20 Extraordinary Virtual Leaders' 

Summit on COVID-19.  Saudi King Salman Bin Abdulaziz Al Saud chaired the summit which was 

called to forge a coordinated global response to the COVID-19 pandemic and its human and 

economic implications.  

 "The COVID-19 pandemic is affecting food systems and all dimensions of food security across the 

world," Qu said. "No country is immune."  

"We have to ensure that food value chains are not disrupted and continue to function well and 

promote the production and availability of diversified, safe and nutritious food for all," he said.  

 ویروس کرونا  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 26/23/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1268254/icode/
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 19-مقابله با بحران کوویدای در  های ماهواره نقش داده

حتی پس از . است زندگی روزمره را فلج کرده 19-یر کوویدگ بیماری همه

های بزرگی برای بازگشت به  پایان یافتن گسترش این بیماری، دنیا با چالش

 . زندگی عادی سابق روبرو خواهد شد

آژانس فضایی اروپا برای کمک به متخصصان شاغل در مراکز تحقیقاتی 

های فنی در طول این دوره دو برنامه ابتکاری در رابطه با  اروپا و سازمان

 . است اندازی کرده بر روی جامعه، اقتصاد و محیط زیست راه 19-شناخت اثرات کووید

یک در سطح جهانی ماموریت دارد درباره فتقریبا توقف ترا با توجه به  Copernicus Sentinel-5Pماهواره اروپایی 

های  از داده. های هوا مثل دی اکسید نیتروژن اطالعات کلیدی تهیه و مخابره کند تغییرات بوجود آمده در غلظت آالینده

ی و اجتماعی های دیگر مثل تغییرات اقتصاد مشاهده زمین برای شناخت بهتر تغییرات در حال وقوع در بسیاری از زمینه

 . توان استفاده نمود می

فراخوانی ( ESA)آژانس فضایی اروپا ، 19-کووید تهای مشاهده رمین درباره اثرا برای درک بیشتر از کاربردهای داده

ای در این زمینه  های ماهواره توان از داده هدف از این فراخوان این است که بدانیم چگونه می. جدیدی صادر کرده است

های حمل و نقل، بنادر تجاری و صنایع سنگین  عنوان مثال، تهیه نقشه از تغییرات بوجود آمده در شبکه به. رداستفاده ک

 . های نفت مثل پاالیشگاه

  satellites.html-covid-04-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The coronavirus COVID-19 pandemic has virtually paralyzed daily life as we know it. Even when 

the spread of this highly infectious disease has been stemmed, the world will face huge challenges 

getting back to normal. To help support experts working in Europe's research centers and technical 

organizations during these unprecedented times, ESA has issued two new initiatives related to 

understanding the effects that COVID-19 is imposing on society, the economy and the 

environment. 

As road traffic in cities around the world comes to a near standstill, Europe's Copernicus Sentinel-

5P satellite mission is providing key information about changes in concentrations of atmospheric 

pollutants such as nitrogen dioxide. However, there remains huge potential to use Earth observation 

data to shed new light on other societal and economic changes currently taking place. 

 ویروس کرونا :موضوع

 phys.org :منبع

 23/24/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-04-covid-satellites.html
https://phys.org/tags/road+traffic/
https://phys.org/tags/satellite/
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 و تغییرات اقلیمی 19-پیامدهای کووید

که همگان  است موضوعی 19-در حال حاضر پاندمی کووید

راسر جهان بسیاری از جوامع در س. کنند درباره آن صحبت می

ربوط به غیر از آنچه م ها به ری از نگرانیایو بس  کامال تعطیل شده

اما در مواجه با . است ویروس کرونا است، کنار گذاشته شده

بتوانند به توان یاد گرفت که  بحران کنونی، چه چیزهایی را می

کشورها در مقابله با بحران دیگری که به آرامی اما بطور 

 . ناپذیری در جریان است یعنی تغییرات اقلیمی کمک کند اجتناب

 مایکل جرارد. اند مؤسسه علوم زمین درمیان گذاشته شده و نظرات آنها را جویا شده موضوع فوق  با سه متخصص از

(Michael Gerrard) قانون تغییرات اقلیمی ، استاد حقوق و مدیر مرکزSabin .فری شمن ج(Jeffrey Shaman ) محقق

، معاون کالج امور (Scott Barrett)اسکات بارت . المللی تحقیقات اقلیم و جامعه وابسته با دانشگاه کلمبیا مؤسسه بین

 . Lenfest-Earthی مؤسسه عبین الملل کلمبیا و محقق اقتصاد منابع طبی

و  19-ها در برابر کووید واکنشو تغییرات اقلیمی چیست؟  19-تقاوت اثرات کووید: های مطرح شده عبارتند از سواال

توانیم یاد بگیریم که به مقابله با تغییرات  می 19-کووید هایی از بر اقلیم؟ چه درس 19-تغییرات اقلیمی؟  اثرات کووید

 اقلیمی کمک کند؟ 

  climate.html-covid-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Today, the Covid-19 pandemic is all anyone can talk about. Societies around the world are coming 

to a standstill, and concern for most matters other than the coronavirus have been pushed aside. But 

as we confront the current crisis, can we learn anything that could help us as a country deal with 

another crisis that is slowly but inexorably coming down the pike—climate change? 

We asked three Earth Institute experts for their insights. Michael Gerrard is a law professor and 

director of the Sabin Center for Climate Change Law. Jeffrey Shaman studies climate and health at 

Columbia University's International Research Institute for Climate and Society and the Mailman 

School of Public Health. Scott Barrett is vice dean of Columbia's School of International and Public 

Affairs, and Lenfest-Earth Institute professor of natural resources economics. 

 ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 27/23/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-covid-climate.html
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 تغییرات اقلیمی پروژه جهانی کمک به سازگاری کشورهای در حال توسعه با

های بشردوستانه مؤسسه تحقیقات  المللی و کمک معاون توسعه بین

نام  به( IRI)دانشگاه کلمبیا  بهالمللی اقلیم و جامعه وابسته  نبی

Furlow  های تغییرات اقلیمی و سازگاری کشاورزی  ریسکبر روی

از یک  در حال حاضر مسئول بخش ویتنام. کند ق میو تحقی بررسی

ن کشاورزی با سازگار کرد» کلمبیا تحت عنوان المللی  ینپروژه ب

و تیم وی از  Furlow. است( ACToday)ردا فاقلیم امروز، برای 

 مورد استفاده در بینی طریق این پروژه بر روی انتقال ابزارهای پیش

IRI  با  های فصلی به کشاورزان در سازگاری بینی کنند تا بتوانند با توسعه پیش به مؤسسات دولتی ویتنام کار می

این تیم همچنین به دولت ویتنام در اجرای دستورالعمل . امنیت غذایی آنها کمک کنندبه های متغیر و درنتیجه  اقلیم

 . دکن وایی به کشاورزان کمک میب و ههای آ ملی در معرفی شاخص

نامه اقلیمی پاریس  ق، بسیاری ار کشورهای جهان اهداف توسعه پایدار و تواف2215گوید، در سال  وی درباره این پروژه می

نامه، باید خطرات تغییرات اقلیمی از بین برده شوند، اما اطالعات زیادی درباره  بر اساس هر دو توافق. را امضا کردند

های بهتر و افزایش  همچنین این مسئله که از اطالعات علمی برای تصمیم گیری. چگونگی انجام این کار وجود ندارد

 .استفاده کنیم پذیری چگونه باید انعطاف

این پروژه، . شود گیری بهتر در جهان در حال توسعه استفاده می طالعات اقلیمی برای تصمیمااز  ACTodayدر  پروژه 

 . کشور اتیوپی، سنگال، کلمبیا، گواتماال و ویتنام در حال اجرا است 6کلمبیا است که در دانشگاه المللی  اولین پروژه بین

  climate.html-countries-04-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Today, as deputy director for international development and humanitarian assistance at IRI, Furlow 

continues to focus on climate risk and adaptation in agriculture. He leads the Vietnam portion of a 

Columbia World Project called "Adapting Agriculture to Climate Today, for Tomorrow" 

(ACToday). Through ACToday, Furlow and his team are helping to transfer IRI forecast tools to 

government institutions in Vietnam so they can develop seasonal climate forecasts to help farmers 

adapt to variable weather and to be food secure. The team is also helping the government 

implement a national mandate to introduce weather index insurance for farmers. He tells us more 

about this process, and the challenges of climate adaptation, in the interview below. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 03/24/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-04-countries-climate.html
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 بذرهای مقاوم در برابر بیماری توسط محقق پناهنده سوریتولید 

تحقیقات وی بر . شناس گیاهی است یک ویروس (Kumari)کوماری 

روی بیماری اپیدمیک گیاهی ناشی از یک ویروس مخرب است که با 

حبوباتی مثل باقال،  ،این ویروس. است تغییرات اقلیمی تشدید شده

کند و از سوریه تا اتیوپی گسترش یافته و  عدی و نخود را آلوده می

ین حبوبات که به عنوان ا. است معیشت مردم کم درآمد را مختل کرده

شوند، نقش حیاتی در درآمد و امنیت  شناخته می« گوشت افراد فقیر»

 . غذایی بسیاری از مردم جهان دارند

ای از لوبیا را  تا اینکه موفق شد واریته. سال برای یافتن راه حلی برای مقابله با این بیماری تالش کرد 12کوماری به مدت 

که زمانی (. FBNYV)ویروس نکروتیک زرد باقال : ها مقاوم بود یعی در مقابل یکی از این ویروسپیدا کند که بطور طب

کشاورزی مناطق المللی تحقیقات  در حال حاضر در مرکز بین. کرد موفق به کشف این واریته شد در حلب زندگی می

ای جا مانده در حلب مجبور به رانندگی وی برای آوردن بذره. کار است لبنان مشغول به Bekkaدر  عواق( ایکاردا)خشک 

اما انتقال بذرها آغاز کار بود، باید آنها . های خطرناک تا رسیدن به حلب شد تا بتواند آنها را به لبنان منتقل نماید در جاده

 . کرد را تبدیل به یک راه حل پایدار برای مقابله بیماری می

 syrian-the-hope-development/2020/mar/31/planting-https://www.theguardian.com/global-:لینک خبر

seeds-super-resistant-sviru-developed-who-refugee 

 :خالصه خبر 
Kumari is a plant virologist. Her work focuses on a quiet yet devastating development 

crisis. Climate-fuelled virus epidemics affecting fava beans, lentils and chickpeas are 

spreading from Syria to Ethiopia, gradually destroying the livelihoods of low-income 

populations. Known as “poor man’s meat”, these pulses are vital for both income 

generation and food security in many parts of the world. 

For 10 years, Kumari worked to find a solution. Finally, she discovered a bean variety 

naturally resistant to one of the viruses: the fava bean necrotic yellow virus (FBNYV). 

“When I found those resistant seeds, I felt there was something important in them,” says 

Kumari from her lab in Lebanon where she now works. Only the fighting in Syria had 

moved. “I had left them at my sister’s in central Aleppo to protect them from the fighting,” 

she says. 

 بیماری گیاهی: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 03/24/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-developed-virus-resistant-super-seeds
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-developed-virus-resistant-super-seeds
https://grdc.com.au/resources-and-publications/groundcover/ground-cover-issue-61/research-the-key-to-a-healthy-pulse
https://grdc.com.au/resources-and-publications/groundcover/ground-cover-issue-61/research-the-key-to-a-healthy-pulse
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/31/planting-hope-the-syrian-refugee-who-developed-virus-resistant-super-seeds
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 ها پروتئین از ریزجلبکتولید و تامین 

هایی که برای کشت  خیزی زمین با افزایش گرمایش زمین، حاصل

از . یابد شوند، کاهش می محصوالتی مثل گندم و ذرت استفاده می

هایی برای تامین غذای  حل طرف دیگر باید دنبال یافتن راه

جمعیت فزاینده زمین باشیم که فشار زیادی به محیط زیست 

 . وارد نکنند

ها یا  ریزجلبک. هاست ه کشت ریزجلبکحل بالقو یک راه

microalgae  های تک سلولی  ها ارگانیسم ریزجلبک. های آبی میکروسکوپی و سرشار از مواد مغذی هستند ارگانیسم

 . های کوچک و مزه آنها کمی شبیه علف است هستند که ظاهر آنها شبیه قرص

 :ازها عبارتند  مزایای کشت و پرورش ریزجلبک

( 4از میزان پروتئین بیشتری برخوردارند ( 3. کنند در تمام طول سال رشد می( 2. محیطی کمی دارند اثرات زیست( 1

آسیبی به حیوانات ( 7مغذی هستند ( 6نیاز به آب شیرین ندارند ( 5پذیر است  امکان ایجاد مزارع آنها در همه جا امکان

 . توانند باشند فرصتی برای مناطق در حال توسعه می( 9ت پایدار هستند قابل استفاده در محصوال(  8کنند  وارد نمی

  microalgae.html-planet-good-protein-04-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As the climate warms, the land we use for growing energy-intensive crops such as wheat and corn 

is becoming less productive. We need to find ways to feed the earth's growing population that isn't 

so burdensome on the environment. 

One potential solution is to cultivate microalgae—microscopic aquatic organisms that are packed 

with nutrients. Microalgae are single-celled organisms that look like tiny pills and taste a bit like 

grass. 

They are relatively easy to cultivate and have several advantages over animal and plant protein. 

1. Less environmental impact 

Algae don't require pesticides to sustain their productivity. Algae can also be grown in wastewaters 

(water that has been used in the home or in some industrial process), taking up nutrients and other 

dissolved substances into their biomass. This results in fewer contaminants being released into the 

environment and less pollution in our waterways. 

 تغذیه: موضوع

 phys.org :منبع

 01/24/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-04-protein-good-planet-microalgae.html
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://phys.org/tags/microalgae/
https://phys.org/tags/plant+protein/
https://environment.des.qld.gov.au/management/water/pollution/wastewater
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 شود خدمات اکوسیستمی محدود به مرزها نمی

. شکالت، پرندگان کنترل سیالب و پاندا چه ارتباطی با هم دارند

بسیاری از کشورها از خدمات اکوسیستمی ارائه شده در خارج از 

این امر از طریق روابط اقتصادی، شرایط . برند مرزهای خود بهره می

افتد، اما درباره اینکه چگونه و  بیولوژیکی و جغرافیایی اتفاق می

کنند، اطالعات زیادی  تمی جریان پیدا میکجا خدمات اکوسیس

و  Helmholtzمحققان مرکز تحقیقات زیست محیطی . وجود ندارد

ای  های بین منطقه به موضوع چگونگی شناخت و تعیین جریان( iDiv)زیستی آلمان  مرکز تحقیقات یکپارچه تنوع

 Global Environmental Changeمجله جزئیات بیشتر درباره تحقیقات آنها در . اند خدمات اکوسیستمی پرداخته

 . است منتشر شده

برای مثال یک کشور از . دمات اکوسیستمی محدود به مرزها نیستندخگوید،  می Aletta Bonnنام  یکی از این محققان به

بی های سیال های کنترل سیالب که در حوضه محصوالت کشاورزی که منشا آنها مربوط به قاره دیگر است، یا از برنامه

این نوع پیوندهای نزدیک ناشی از خدمات اکوسیستمی که بین مناطق دور . برد شود، بهره می کشور همسایه اجرا می

 . شناخته می شوند  telecouplingنام  آید، به دست بوجود می

  :borders.html-constrained-ecosystem-03-//phys.org/news/2020https:لینک خبر

 :خالصه خبر 
What do chocolate, migratory birds, flood control and pandas have in common? Many countries 

benefit from ecosystem services provided outside their nations. This can happen through economic 

relationships, biological and geographical conditions, but we hardly know how and where these 

ecosystem service flows occur. Scientists at the Helmholtz Centre for Environmental Research 

(UFZ) and the German Centre for integrative Biodiversity Research (iDiv) show in a recent study, 

published in the journal Global Environmental Change, how interregional ecosystem service flows 

can be identified and quantified. 

"Ecosystem services are not constrained by borders," says Prof. Aletta Bonn, who works 

on ecosystem services at the UFZ and iDiv. "For example, one country benefits from agricultural 

products originating from other continents or flood protection provided by floodplains in a 

neighbouring country." These close links between distant regions arising from ecosystem services 

are known as telecoupling.  

 اکوسیستم: موضوع

 phys.org :منبع

 32/23/2222 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/tags/ecosystem+services/
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 اخبار کوتاه 

 بنا به نظر محققان ویروس کرونا منشاء طبیعی دارد 

Scientists Say COVID-19 Coronavirus Has Natural Origins 

 تسهیل کنند 19-حمل و نقل بذرها را در طی بحران کوویدها خواست  المللی بذر از دولت فدراسیون بین   

International Seed Federation Calls on Governments to Facilitate Movement of Seeds in the Time 

of COVID-19 

 به بازار عرضه خواهد شد 2222کانوال در سه ماه دوم سال   3-روغن جدید امگا 

Omega-3 Canola Oil Bound for Market by Second Quarter of 2020 

 فرنگی و کیوی مقاوم در برابر شوری و خشکسالی در شیلی تولید گوجه 

Chile Develops Drought, Saline-Tolerant Tomato, Kiwi 

  های قارچی گیاهان ترکیب شیمیایی جدید برای از بین بردن بیماریکشف 

Exeter Researchers Discover Novel Chemistry Against Fungal Disease of Crops 

 هانشناسایی مکانیسم جدید حس گرما در گیا 

Study Identifies New Mechanism for Temperature Sensing in Plants 

 ترین  سالم از های قدیمی و جدید گندم دریافتند که آرد سفید گندم امروزی محققان روتامستد با مقایسه واریته

 هستند هاآرد

Rothamsted Research Study Shows White Flour is Healthiest It's Been in 200 Years 

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18040
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18044
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18042
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18053
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