
 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 0011نیمه اول خرداد 

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

1 

 

 

 ب کشاورزی و آ اخبار و رویدادهای جهانی

 0011فروردین  تا  99جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از آبان  روند تغییرات قیمت .0

  مصرف، تجارت و ذخیره جهانی غالت های جدید فائو در مورد میزان تولید، بینی انتشار پیش .2

   2120آوریل  تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه .3

   انتشار گزارش جهانی بحران غذایی و هشدار در مورد عدم امنیت حاد غذایی .0

  وضعیت جهانی تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی .5

 های کالن فائو بر زنجیره غذایی با استفاده از داده 09تجزیه و تحلیل اثرات کووید  .6

  آب سازمان ملل متحد توسعه جهانی( 2120)گزارش ساالنه  .7

 کاربرد آب چرخشی از هند تا سوئد در حل مشکل آب  .8

 های خشکسالی کشف جدید محققان برای تولید محصوالت کشاورزی غذایی در دوره  .9

 سال آینده خواهد بود 5ترین سال ثبت شده جدید در  به احتمال زیاد گرم  .01

 یک سوم تولید جهانی مواد غذایی در معرض تهدید تغییرات اقلیمی  .00

 خشکسالیکشت اسطوخودوس بجای ذرت برای مقابله با : انقالب بنفش در هند   .02

 های کم ازت دهی گیاهان در خاک کشف مکانیسمی جدید برای گل  .03

  کشف ارتباط بین تنش گرمایی و عملکرد محصول به کمک نور فلورسنت  .00

 تواند به بهبود ایمنی مواد غذایی کمک کند لیستریا که میباکتری گونه جدید  5شناسایی   .05

 روز جهانی چای، جشن صلح، فرهنگ و امید .06

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه   .07

 

 

http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 0011نیمه اول خرداد 

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

2 

 

 0011تا فروردین  99از آبان وند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر ر

تا ( 99مهر ) 2121اکتبر از ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 0011 فروردینیعنی   2120آوریل ماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  0011 فروردینیعنی   2120تا ماه آوریل ( 99مهر ) 2121

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 203.43 Oct 2020 

3.60% 210.75 Nov 2020 

3.11 % 217.31 Dec 2020 

9.49 % 237.94 Jan 2021 

1.21 % 240.81 Feb 2021 

-4.53 % 229.89 Mar 2021 

4.37 % 239.94 Apr 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 471.00 Oct 2020 

3.82% 489.00 Nov 2020 

6.34 % 520.00 Dec 2020 

4.81 % 545.00 Jan 2021 

2.20 % 557.00 Feb 2021 

-5.75 % 525.00 Mar 2021 

-5.71 % 495.00 Apr 2021 
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تا ( 99مهر ) 2121اکتبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  0011 فروردینیعنی   2120ماه آوریل 

 

 

) ,Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

) sraw, f.o.b. and stowed at greater Caribbean port  فروردینیعنی   2120تا ماه آوریل ( 99مهر ) 2121اکتبر از 

  :بشرح زیر بود( یک کیلوگرم به دالر امریکا) 0011

 

 (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

- 186.75 Oct 2020 

1.94 % 190.38 Nov 2020 

4.41 % 198.77 Dec 2020 

17.96 % 234.47 Jan 2021 

4.59 % 245.24 Feb 2021 

-0.03 % 245.17 Mar 2021 

9.41 % 268.23 Apr 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .30 Oct 2020 

3.33 % .31 Nov 2020 

0.00 % .31 Dec 2020 

9.68 % .34 Jan 2021 

5.88 % .36 Feb 2021 

-5.56 % .34 Mar 2021 

5.88 % .36 Apr 2021 

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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 های جدید فائو برای تولید، میزان مصرف، تجارت و ذخیره جهانی غالت بینی انتشار پیش

 . فائو آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت را منتشر کرد

درصد افزایش  0/2با  20/2121بر اساس این گزارش، تولید جهانی غالت در سال 

برای میزان مصرف جهانی . میلیون تن خواهد رسید 2767نسبت به سال قبل به 

. است شدهبینی  میلیون تن پیش 2783رقمی معادل  20/2121غالت در سال 

که ناشی از  خواهد بودبیشترین افزایش مصرف غالت مربوط به غالت دانه درشت 

 . بینی شده مصرف خوراک دام در امریکا و چین است افزایش بیشتر از میزان پیش

ه درصد کاهش نسبت به آغاز سال، ب 3/2را با  2120بینی قبلی خود در مورد میزان ذخیره غالت تا پایان سال  فائو پیش

رود نسبت  انتظار می. میلیون تن کاهش داد، که منعکس کننده برداشت از ذخایر ذرت توسط امریکا و چین است 815

 . سال اخیر است 7در نرخ ترین  درصد برسد که پایین 3/28ذخیره به مصرف جهانی غالت به 

 067درصدی به  9/5سال به سال با افزایش  20/2121بینی فائو، تجارت جهانی غالت در سال  بر اساس آخرین پیش

و کمترین افزایش را گندم بوده بیشترین افزایش در این رابطه مربوط به ذرت سپس برنج . خواهد رسیدمیلیون تن 

 . خواهد داشت

بر اساس . را اعالم کرد (22/2120)رو  انداز خود برای میزان عرضه و تقاضای جهانی گندم در فصل پیش فائو اولین چشم 

 8/778به  2121درصد افزایش نسبت به تخمین سال  5/1ا گندم ببینی شده است که تولید جهانی  انداز، پیش ماین چش

 . درصد در سال مربوط به اتحادیه اروپا خواهد بود 6بیشترین افزایش ساالنه با . میلیون تن برسد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1397812/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO also published a set of updated forecasts in the new Cereals Supply and Demand Brief, also 

published today. Global cereal production in 2020 is forecast at 2 767 million tonnes, a 2.1 percent 

increase from the previous year. World cereal utilization for 2020/21 is pegged at 2 783 million 

tonnes, an increase of 2.7 percent, led by coarse grains, with the growth mostly reflecting greater-

than-earlier-anticipated feed uses in China and the U.S.A. FAO revised down its forecast for world 

cereal stocks by the close of the 2021 seasons to 805 million tonnes on likely drawdowns of maize 

inventories in China and the U.S.A., representing a 2.3 percent decline from their opening levels. 

The global cereals stock-to-use ratio is expected to stand at 28.3 percent, a seven-year low. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 06/05/2021 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1397812/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2120آوریل تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه 

با متوسط  2120در ماه آوریل ( FFPI)قیمت مواد غذایی فائو  شاخص

و نسبت به ماه (  درصد 7/0)واحد  1/2نسبت به ماه قبل واحد،  9/021

بدین ترتیب، . افزایش داشت(  درصد 8/31)واحد  0/28مشابه سال قبل 

، برای 2100افزایش این شاخص نسبت به باالترین نرخ ثبت شده در سال 

بیشترین افزایش قیمت در این ماه مربوط به . ماه متوالی ادامه پیدا کرد 00

ها، گوشت، محصوالت لبنی و غالت  ترتیب روغن پس از آن به شکر بوده و

 . افزایش قیمت داشتند

با متوسط پس از ثبات کوتاه مدت در ماه مارس، شاخص قیمت غالت فائو 

 1/26) 8/25 و از ماه قبل( درصد 2/0)واحد  5/0 واحد در ماه آوریل، 0/025

ش این شاخص علت افزای. از ماه آوریل سال گذشته بیشتر شد( درصد

بینی شده در  ناشی از کاهش تمایل به کشت این محصول از سطح پیش

های مربوط به شرایط کشت در آرژانتین، برزیل، امریکا  امریکا و نگرانی

. درصد افزایش در قیمت ذرت در این ماه گردید 7/5است که منجر به 

سال به دنبال تداوم افزایش شدید تقاضا و محدودیت عرضه، در مقایسه  به

درصد بیشتر از سال قبل شد و به باالترین سطح  66سال، قیمت ذرت 

بین سایر غالت دانه درشت . تا کنون رسید 2103 خود از اواسط سال

که شاخص این با وجود این. سورگوم ادامه یافت جو و کاهش قیمت

درصد از ماه قبل کمتر شد، اما همچنان نسبت به ماه  1/0و  2/0محصوالت 

قیمت جهانی گندم . درصد بیشتر بودند 5/86و  8/26سال قبل مشابه 

. درصد بیشتر بود 07نسبتا ثابت ماند، اما همچنان از ماه مشابه سال قبل 

دتا ناشی از المللی برنج در ماه آوریل مجددا کاهش یافت، که عم قیمت بین

 . های تجاری بود تغییرات ارزی و کُندی فعالیت

واحد  9/2واحد بود که نسبت به ماه قبل   1/062طور متوسط  به 2120های گیاهی فائو در ماه آوریل  شاخص قیمت روغن

میزان افزایش قیمت سویا، کلزا و روغن در حدی نبود که کاهش قیمت روغن آفتابگردان را . داشتافزایش ( درصد 8/0)

تبط با کاهش تولید روغن پالم در کشورهای عمده تولید کننده، افزایش های مر دنبال نگرانی در ماه آوریل، به. جبران کند

های سویا و کلزا نیز افزایش داشتند که نشان دهنده افزایش تقاضای  قیمت روغن. قیمت آن همچنان ادامه پیدا کرد

 .  باشد جهانی برای مصارف مختلف آن شامل تولید بیودیزل می
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 2/0)واحد  0/0، در مقایسه با ماه قبل 2120واحد در ماه آوریل  9/008وسط شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با مت

که ارزش این  طوری افزایش قیمت این محصوالت برای یازدهمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد به. افزایش داشت( درصد

ا به دلیل تقاضای در این ماه با وجود کاهش تقاضای کره از طرف اروپ. درصد بیشتر شد 0/20شاخص نسبت سال قبل 

 ده به دنبال افزایش تقاضای وارداتشاخص پودر شیر خامه گرفته ش. بیشتر از آسیا، شاخص این محصول افزایش داشت

 . اما در مقابل، شاخص پودر کامل شیر کاهش جزئی داشت. برای آن از طرف شرق آسیا، افزایش یافت

( درصد 7/0)واحدی  7/0ه نسبت به ماه قبل افزایش جزئی واحد بود ک 8/010شاخص قیمت گوشت فائو در ماه آوریل 

درصد باالتر از ماه مشابه سال قبل  0/5بدین ترتیب، افزایش این شاخص برای هفتمین ماه متوالی ادامه یافت و . داشت

رف شرق یافتند که منعکس کننده باال رفتن تقاضا از ط های گوشت گاو و گوسفند افزایش در این ماه شاخص. قرار گرفت

در این .  ها و کاهش ذخایر بود و همچنین محدود شدن عرضه آنها از طرف کشورهای اقیانوسیه به دلیل بازسازی گلهآسیا 

 . ماه شاخص گوشت مرغ ثبات نسبی داشت که نشان دهنده متعادل بودن بازار جهانی آن است

افزایش ( درصد 9/3)واحد  8/3نسبت به ماه قبل  2120واحد در ماه آوریل  1/011شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

افزایش قیمت جهانی شکر در این ماه ناشی از . درصد باالتر از نرخ خود در ماه مشابه سال قبل رسید 61داشت و به حدود 

در نتیجه کاهش  20/2121دن عرضه جهانی این محصول در سال های برای محدود ش افزایش خرید و باال رفتن نگرانی

از دالیل دیگر این افزایش، تقویت ارزش پول ملی . شود سرعت برداشت در برزیل و صدمات ناشی از سرما در فرانسه می

بینی افزایش  پیش از طرف دیگر،. است برزیل در برابر دالر امریکا است که بر روی حمل و نقل از برزیل تاثیر گذاشته

 . است کردهمحدود را ،فشارهای موثر بر افزایش قیمت شکر ، صادرات توسط هند و کاهش جزئی قیمت نفت خام

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

 :خبر  خالصه

The FAO Food Price Index (FFPI) averaged 120.9 points in April 2021, 2.0 points (1.7 percent) higher 

than in March and as much as 28.4 points (30.8 percent) above the same period last year. The increase 

marked the eleventh consecutive monthly rise in the value of the FFPI to its highest level since May 2014. 

The April rise was led by strong increases in the prices of sugar, followed by oils, meat, dairy and cereals. 

The FAO Cereal Price Index averaged 125.1 points in April, up 1.5 points (1.2 percent) from March, 

resuming its climb after a short-lived one month respite in March, and stood 25.8 points (26.0 percent) 

above its April 2020 level. Upward pressure from smaller-than-anticipated planting intentions in the United 

States of America (USA) and concerns about crop conditions in Argentina, Brazil and the USA pushed 

maize prices up 5.7 percent in April. With overall tightening maize supplies, on top of continued strong 

demand, maize prices stood 66.7 percent above their values one-year-earlier and remain at their highest level 

since mid-2013.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 06/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 انتشار گزارش جهانی بحران غذایی و هشدار در مورد عدم امنیت حاد غذایی 

های  توسط شبکه جهانی مقابله با بحران( 2120)غذایی  های گزارش ساالنه بحران

، حداقل 2121بر اساس این گزارش، در سال  . منتشر گردید( GNAFC)غذایی 

و  09های اقتصادی ناشی از کووید میلیون نفر در جهان در اثر جنگ، شوک 051

در . اند م امنیت غذایی سوق داده شدهط آب و هوایی به وضعیت حاد عدشرای

تعداد افرادی که  ی که با بحران غذایی مواجه هستند،کشورهایدر سال گذشته، 

به برای ادامه حیات دارند، های معیشتی اضطراری  کمک ی که نیاز بهافرادعدم امنیت غذایی هستند و  در شرایط حاد

مان ملل ، متشکل از ساز(GNAFC)های غذایی  شبکه جهانی مقابله با بحران. است سال اخیر رسیده 5باالترین سطح در 

 .کنند های غذایی همکاری می های دولتی و غیردولتی است که برای مقابله با بحران متحد، اتحادیه اروپا، آژنس

 : بر اساس این گزارش، عوامل اصلی افزایش عدم امنیت حاد غذایی در جهان عبارتند از

  است،  شده 2121میلیون نفر در سال  011وجود آمدن ناامنی غذایی برای تقریبا  عامل اصلی که منجر به به)جنگ

 (میلیون نفر بود 77در حالیکه این رقم برای سال قبل 

 جایگزین شرایط حدی آب و هوایی شده و دومین  09های اقتصادی عمدتا ناشی از کووید  در این سال شوک

در سال . گردید کشور و سرزمین 07میلیون نفر در  01تاثیر ناامنی غذایی به  عامل افزایش تعداد افراد تحت

 . کشور اعالم شده بود 8میلیون نفر در  20، این رقم 2109

  هوایی دچار ناامنی غذایی کاهش تعداد افرادی که تحت تاثیر شرایط حدی آب و )شرایط حدی آب و هوایی

   (2121میلیون فر در سال  05بیش از  2109نفر در سال میلیون  30از شدند 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1397355/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The number of people facing acute food insecurity and needing urgent life and livelihood-saving 

assistance has hit a five-year high in 2020 in countries beset by food crises, an annual 

report launched today by the Global Network Against Food Crises (GNAFC) - an international 

alliance of the UN, the EU, governmental and non-governmental agencies working to tackle food 

crises together - has found. 

The stark warning from the 2021 Global Report on Food Crises reveals that conflict, or economic 

shocks that are often related to COVID-19 along with extreme weather, are continuing to push 

millions of people into acute food insecurity. 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1397355/icode/
http://www.fightfoodcrises.net/grfc-2021/en/
http://www.fightfoodcrises.net/grfc-2021/en/
http://www.fightfoodcrises.net/about/en/
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 تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی وضعیت جهانی

بر اساس اطالعات ارائه شده « وضعیت جهانی تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی»کتاب 

نویسنده و مفسر منتشر  075با مشارکت بیش از المللی ،  سازمان بین 27کشور و  90توسط 

های علمی انجام شده در سطح جهانی و  تجزیه و تحلیل بررسیدر این کتاب . است شده

وضعیت تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی و مدیریت آن در سطح جهانی ها،  داده  مجموعه

 . است مورد ارزیابی قرار گرفته

تنوع زیستی برای . ای و اکوسیستمی است گونه زیستی، تنوع حیات در سطح ژنتیکی تنوع

ند طریق در از تنوع زیستی است که به یک یا چ ای عهو، زیرمجم(BFA)غذا و کشاورزی 

گیاهان و جانوران اهلی که بخشی از : های متنوع آن عبارتند از و بخش مؤثر استتولید غذا و محصوالت کشاورزی 

گیاهان های آبزی،  پروری هستند، محصوالت جنگلی و گونه های محصوالت زراعی، دام، جنگل و یا آبزی سیستم

. گیرند برداری قرار می های وحشی که برای تولید غذا و سایر محصوالت مورد بهره های اهلی، و سایر گونه گونه خانواده هم

را پوشش « (associated biodiversity)تنوع زیستی مرتبط »نام  تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی همچنین بخشی به

های کشاورزی  شود که در اطراف و یا داخل مواد غذایی و سیستم میهایی  دهد که شامل طیف وسیعی از ارگانیسم می

 .کنند کنند و به بقا و تولیدات آنها کمک می زندگی می

 . توانید بارگذاری نمایید می اینجامتن کامل این کتاب را از  

  agriculture/en/-food-for-biodiversity-of-http://www.fao.org/state:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Based on information provided by 91 countries and 27 international organizations, analysis of 

global literature and datasets, and contributions from over 175 authors and reviewers, The State of 

the World’s Biodiversity for Food and Agriculture assesses biodiversity for food and agriculture 

and its management worldwide. 

Biodiversity is the variety of life at genetic, species and ecosystem levels. Biodiversity for food and 

agriculture (BFA) is, in turn, the subset of biodiversity that contributes in one way or another to 

agriculture and food production. It includes the domesticated plants and animals that are part of 

crop, livestock, forest or aquaculture systems, harvested forest and aquatic species, the wild 

relatives of domesticated species, and other wild species harvested for food and other products. It 

also encompasses what is known as “associated biodiversity”, the vast range of organisms that live 

in and around food and agricultural production systems1, sustaining them and contributing to their 

output. 

 تنوع زیستی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/05/2021 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
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 های کالن فائو بر زنجیره غذایی با استفاده از داده 09تجزیه و تحلیل اثرات کووید 

 

های شدیدی شد  جهانی تاثیر گذاشته و سبب بروز اختاللهای غذایی  بر روی مراکز زنجیره 09گیری بیماری کووید همه

عامل اصلی بروز عواقب  .فرآوری و توزیع آشکار گردیدوار آن در تمام مراحل زنجیره عرضه از تولید تا  که اثرات موج

ی ملی جهت جلوگیری از انتشار ویروس ها اقدامات بازدارنده اتخاذ شده توسط دولت ایجاد شده در طول زنجیره غذایی،

 . های شدیدی شده بودند کرونا بود که باعث تغییر پارادایم

بر روی  09فائو و همه ذینفعان در تجزیه و تحلیل دقیق اثرات کووید  بهفائو در راستای کمک ( data lab)آزمایشگاه داده 

. است سازی کرده های ارزش غذایی و امنیت غذایی در سطح جهانی مجموعه ابزار جدیدی را توسعه داده و پیاده زنجیره

های تصویری مفید تکمیل  روزرسانی شده و با جلوه نند، روزانه بهک ع دارای دسترسی آزاد استفاده میاین ابزار از مناب

سازی اطالعات مرتبط با یکدیگر و  های افزوده شده و امکان مرتب های خام دارای ارزش به این ترتیب، داده.  شوند می

، ( impact analyses)اثرگذاری های  تجزیه و تحلیل: این ابزارها عبارتند از. شود انجام جستجوهای معنادار فراهم می

 ها، جستجوی اخبار، خالصه اخبار هفتگی  ایی، جستجوی توئیتقیمت روزانه مواد غذ

  http://www.fao.org/datalab/website/web/covid19:لینک خبر

 :خالصه خبر 
COVID-19 hit the centres of the global food value chains, causing highly impactful disruptions that 

determined ripple effects throughout all phases of the supply chain, from production to processing 

and distribution. The triggering factor of all such consequences were the containment measures 

adopted by national governments to limit the spread of the coronavirus, which caused drastic 

paradigm shifts. 

The Data Lab developed and implemented a new set of tools in order to assist the FAO and all 

stakeholders in analysing how exactly COVID-19 is affecting food value chains and food security 

around the world. The tools use open-access resources, are updated daily and are complemented 

with useful visual representations. This way, raw data are enriched with additional value, consisting 

in the possibility of sorting information by relevance and carrying out semantic searches, according 

to the users’ needs. 

 09کووید :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/datalab/website/web/covid19
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 آب سازمان ملل متحد توسعه جهانی( 2120)گزارش ساالنه 

شناخت، تعیین و . کند آب را کامال مشخص میبه بهبود مدیریت  وضعیت کنونی منابع آب نیاز

گیری در دستیابی به مدیریت پایدار و عادالنه  بیان ارزش آب و درنظر گرفتن آنها در تصمیم

 . سازمان ملل متحد نقش اساسی دارند( SDGs)منابع آب و اهداف توسعه پایدار 

. کنند شود که چگونگی ارزیابی آن را کنترل می نحوه مصرف آب نیز توسط افرادی کنترل می

. ترین نقش را در اعمال قدرت و عدالت دارند ها، تعیین کننده در حکمرانی منابع آب، ارزش

آب در همه موارد مصرف آن، عامل اصلی شکست در  کامل عدم موفقیت در تعیین ارزش

اغلب اوقات، . ی به موضوع آب استتوجهی سیاس دهنده بی مدیریت منابع آب بوده و نشان

 . ندانی نداردها نقش چ گیری مدر تصمیآن های چندگانه  ارزش آب  یا مجموعه ارزش

، است، اما میان کاربران و ذینفعان مختلف تعریف شدهطور واضح  به« گذاری ارزش»و فرایند « ارزش»با وجوداینکه واژه 

همچنین برای محاسبه و بیان کمیت ارزش . وجود داردمتفاوتی  یها نظرات و دیدگاه بطور اخص،« ارزش»در مورد معنای 

، 2120برای سال ( UN WWDR 2021)عنوان گزارش ساالنه توسعه جهانی آب  .شود استفاده می روش های متفاوت از 

ها و رویکردهای موجود درباره ارزیابی آب به پنج گروه مرتبط  در این گزارش روش. است انتخاب شده« گذاری آب زشار»

های آب برای  گذاری زیرساخت ها؛ ارزش ارزیابی منابع آب؛ منابع محلی آب و اکوسیستم: است به هم تقسیم شده

صارف آب عمدتا شامل شرب، بهداشت و سالمت انسان؛ مگذاری  سازی، مصرف، بازیابی یا افزایش عرضه؛ ارزش ذخیره

اقتصادی مانند غذا و کشاورزی، انرژی و صنایع، -های اجتماعی ای برای تولید و فعالیت عنوان نهاده گذاری آب به ارزش

 . های فرهنگی اجتماعی آب از جمله تفریحی، فرهنگی و معنوی تجارت و اشتغال؛ سایر ارزش

  report-development-water-world-https://www.unwater.org/publications/un-/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The current status of water resources highlights the need for improved water resources management. 

Recognizing, measuring and expressing water’s worth, and incorporating it into decision-making, are 

fundamental to achieving sustainable and equitable water resources management and the Sustainable 

Development Goals (SDGs) of the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Those who control how water is valued control how it is used. Values are a central aspect of power and 

equity in water resources governance. The failure to fully value water in all its different uses is considered a 

root cause, or a symptom, of the political neglect of water and its mismanagement. All too often, the value 

of water, or its full suite of multiple values, is not prominent in decision-making at all. 

 آب: موضوع

 www.unwater.org :منبع

 21/03/2021 :تاریخ خبر :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021/
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 کاربرد آب چرخشی از هند تا سوئد در حل مشکل آب

ایالت ماهاراشترا در  ای نیمه خشک و مستعد برای خشکسالی در دهکده

رسد که الگویی برای  نظر نمی به  Relega Siddhiنام  غرب هند به

اما، از . ای در سوئد واقع در دریای بالتیک باشد آب در جزیره سازی ذخیره

آوری آب باران  های ابتکاری برای جمع با استفاده از روش 0975سال 

 . عنوان مدلی برای حفاظت از محیط زیست شناخته شود است به توانسته

ترین ناحیه  واقع در جنوبی  Gotlandنام  ای به ها در جزیره اکنون این روش

 . گیرد میبرد، مورد استفاده قرار  سوئد که از کمبود آب شیرین رنج می Storsudretجزیره  هشب

گوید، هند از نظر  سوئد می IVLمحقق و از مدیران هندی مؤسسه تحقیقات زیست محیطی توسعه تجارت و بازاریابی 

دانش را از هند به گوتلند  دلیل وی اینهمین  به. سازی آب بسیار غنی است استفاده برای ذخیره های سنتی مورد روش

 . است Relgan Siddhiرواناب، مشکل مشترک گوتلند و مهار . است ردهسوئد ب

برای کاهش سرعت رواناب ( check dam)هایی مانند آبگیرهای زیرزمینی و سدهای اصالحی  در تحقیقات وی از روش

های دیگر را برای  سازی آب برای مصرف در زمان ذخیره آوری، بهداشتی کردن و ها جمع این روش. استفاده شده است

های سنتی  های خود گفت، ما اینجا در سوئد در حال اجرای روش وی در ادامه صحبت. کنند پذیر می افراد محلی امکان

ود را که همه چیز باید از غرب به شرق آورده ش ما باید این طرز فکر. هستیم ،آوری آب باران که در هند رایج است جمع

 . تغییر دهیم

  sweden.html-india-solutions-circular-05-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ralegan Siddhi, a drought-prone and semi-arid village in western India's Maharashtra state might 

not appear to offer many lessons for a Swedish island in the Baltic Sea. But since 1975 the village 

has used innovative rainwater harvesting methods to transform itself into a model of environmental 

conservation. Now those same methods are being used in the Swedish island of Gotland, whose 

southernmost Storsudret peninsula suffers from a lack of freshwater. 

"India is very good at traditional rainwater harvesting—so I brought some knowledge from India to 

Gotland," said Rupali Deshmukh, a researcher and country manager of India, Business 

Development and Marketing at IVL Swedish Environmental Research Institute. 

"Runoff is the issue in both Gotland and in Ralegan Siddhi," she said. 

 آب: موضوع

 phys.org :منبع

 27/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-05-circular-solutions-india-sweden.html
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 های خشکسالی  کشف جدید محققان برای تولید محصوالت کشاورزی غذایی را در دوره

اند که  های ژنتیکی جدیدی شده محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به کشف داده

فرنگی و برنج در  گوجه تواند به افزایش تحمل محصوالت کشاورزی غذایی مانند  می

 . تر و شدیدتر کمک کند ی خشکسالی طوالنیها برابر دوره

ریشه اولین اندامی است که اثرات خشکسالی و سایر تهدیدات محیطی را  ،در گیاهان

این تیم تحقیقاتی در طول دهه گذشته در تالش برای ایجاد اطلس . دهد تشخیص می

هایی را  اند ژن بدین ترتیب، آنها توانسته. اند های گیاهان زراعی بوده مولکولی از ریشه

توان  های فوق می از گیاهان در برابر تنشها برای محافظت  شناسایی کنند که از آن

 . استفاده کرد

این دستاوردها . است منتشر شده Cellها در مجله  جزئیات تحقیق و دستاوردهای آن

های مختلف گیاه  های ژنتیکی سلول منجر به شناخت بیشتر از عملکردهای ریشه شده است زیرا در آنها از ترکیب داده

 . است داخل و بیرون آزمایشگاه استفاده شده فرنگی پرورش یافته در گوجه

یم اند، اما ت یه و تحلیل قرار گرفتهاگرچه در این تحقیق فقط سه گیاه گوجه فرنگی، برنج و سیب مورد آزمایش و تجز

 . تری قابل استفاده خواهد بود ها در سطح گسترده های آن تحقیقاتی معتقد است که یافته

 . را کلیک نمایید اینجاحقیق برای دسترسی به جزئیات این ت

  https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210518114804.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
University of California scientists have discovered genetic data that will help food crops like 

tomatoes and rice survive longer, more intense periods of drought on our warming planet. 

Over the course of the last decade, the research team sought to create a molecular atlas of crop 

roots, where plants first detect the effects of drought and other environmental threats. In so doing, 

they uncovered genes that scientists can use to protect the plants from these stresses. 

Their work, published today in the journal Cell, achieved a high degree of understanding of the root 

functions because it combined genetic data from different cells of tomato roots grown both indoors 

and outside. 

 آب، خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily) ساینس دیلی :منبع

 18/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00504-3?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421005043%3Fshowall%3Dtrue
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210518114804.htm
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 سال آینده خواهد بود 5ترین سال ثبت شده جدید در  به احتمال زیاد گرم

جهانی هواشناسی روزرسانی سازمان  بر اساس آخرین به

(WMO  ) به احتمال سال آینده  5در یک سال از فقط حداقل

درجه  5/0افزایش دمای متوسط سال به  بطور موقتدرصد،  01

های قبل از  سانتیگراد بیشتر از افزایش دمای گرما در سال

 . خواهد رسیدصنعتی شدن 

درصد حداقل یک سال از  91به احتمال ، گزارش جهانی ساالنه تا ده ساله سازمان جهانی هواشناسیبا توجه به آخرین 

 .  ترین سال ثبت خواهد شد عنوان گرم شده و به 2106جایگزین سال  2125تا  2120های بین  سال

میزان های جغرافیایی باال و منطقه ساحل در افریقا، احتماال  ر عرض، در مناطق واقع د2120-2125های  الدر طول س

که )های گذشته اخیر  بیشتری در آتالنتیک در مقایسه با سال( cyclones)های استوایی  و طوفانرطوبت باال رفته 

 . ق خواهد افتاداتفا(  تعریف شده است 2101تا  0980های  عنوان میانگین سال به

افزایش دما به . گوید، این ارقام فراتر از آمار هستند ، دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی میPetteri Taalasپروفسور 

های حدی اقلیمی  های هوای گرم و سایر پدیده ها، باالتر آمدن سطح دریاها، افزایش موج معنای ذوب شدن بیشتر یخچال

  . منیت غذایی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار استاثرات منفی بیشتر بر روی او 

  years.html-year-hottest-05-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

There is about a 40% chance of the annual average global temperature temporarily reaching 1.5 

degrees Celsius above pre-industrial levels in at least one of the next five years—and these odds are 

increasing with time, according to a new climate update issued by the World Meteorological 

Organization (WMO). 

There is a 90% likelihood of at least one year between 2021-2025 becoming the warmest on record, 

which would dislodge 2016 from the top ranking, according to the Global Annual to Decadal 
Climate Update, produced by the United Kingdom's Met Office, the WMO lead center for such 

predictions. 

Over 2021-2025, high-latitude regions and the Sahel are likely to be wetter and there is an 

increased chance of more tropical cyclones in the Atlantic compared to the recent past (defined as 

the 1981-2010 average). 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 27/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/WMO_GADCU_2020.pdf
https://phys.org/news/2021-05-hottest-year-years.html
https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/
https://hadleyserver.metoffice.gov.uk/wmolc/
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 یک سوم تولید جهانی مواد غذایی در معرض تهدید تغییرات اقلیمی  

. است تاثیر منفی تغییرات اقلیمی بر روی کشاورزی و دام، امری شناخته شده

د گرفت و یا بزرگترین ناما در مورد اینکه کدام مناطق تحت تاثیر قرار خواه

به  که در تحقیقات جدیدی. ها کدامند،  دانش علمی کافی وجود ندارد ریسک

فقط بر روی این  است، فنالند انجام شده( Aalto)سرپرستی دانشگاه آلتو 

ای قطع نشود، چه تاثیری بر روی تولید  موضوع که اگر انتشار گازهای گلخانه

جزئیات بیشتر درباره . است جهانی غذا خواهد داشت، بررسی و ارزیابی شده

 .است منتشر شده One Earthماه مه مجله  00این تحقیق در شماره 

ائل جهانی آب و غذای این دانشگاه، تحقیقات آنها نشان ، محقق مسMatti Kummiبر اساس توضیحات پروفسور 

 مربوط به تولید شرایط اقلیمی ،ای دهد که تا پایان قرن حاضر، در صورت عدم کنترل افزایش انتشار گازهای گلخانه می

به وضعیتی که در حال حاضر غیرقابل تولید برای هرگونه مواد غذایی و یا در سطح جهانی بیش از یک سوم مواد غذایی 

 . تبدیل خواهد شدبه عبارتی دیگر شرایط اقلیمی غیرایمن 

محققان . اکسیدکربن رخ خواهد داد بر اساس این مطالعه، این وضعیت در صورت ادامه روند فعلی افزایش انتشار دی

درصد تولیدات زراعی با توجه به ترکیب شرایط آب و هوا،  95قی که در حال حاضر مفهوم شرایط اقلیمی ایمن را به مناط

 .کنند گیرد، اطالق می ها صورت می بارندگی و خشکی در آن

  /htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021.05/210514134151:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Climate change is known to negatively affect agriculture and livestock, but there has been little scientific 

knowledge on which regions of the planet would be touched or what the biggest risks may be. New research 

led by Aalto University assesses just how global food production will be affected if greenhouse gas 

emissions are left uncut. The study is published in the   journal One Earth on Friday 14 May. 

'Our research shows that rapid, out-of-control growth of greenhouse gas emissions may, by the end of the 

century, lead to more than a third of current global food production falling into conditions in which no food 

is produced today -- that is, out of safe climatic space,' explains Matti Kummu, professor of global water and 

food issues at Aalto University. 

According to the study, this scenario is likely to occur if carbon dioxide emissions continue growing at 

current rates. In the study, the researchers define the concept of safe climatic space as those areas where 

95% of crop production currently takes place, thanks to a combination of three climate factors, rainfall, 

temperature and aridity. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily)ساینس دیلی  :منبع

 14/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210514134151.htm
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 کشت اسطوخودوس بجای ذرت برای مقابله با خشکسالی: انقالب بنفش در هند

های  روستای واقع در دامنه 31کشاورز در حدود  211بیش از 

هند، برای مقابله با تغییرات اقلیمی  Jamu Dodaدار منطقه  شیب

انقالب »بجای ذرت به کاشت اسطوخودوس روی آورده و آغازگر 

 . اند در منطقه شده« بنفش

اسطوخودوس گیاهی مقاوم در برابر خشکی است که قادر به رشد در 

 . و نیاز آبی کمی دارد بودهدوست  این محصول بسیار آفتاب. های فقیر است خاک 

که برنده جایزه معتبر نوآوری در کشاورزی از مؤسسه تحقیقات کشاورزی هند  Lehroteساله از روستای  03کشاورز 

ایشی و با تشویق مؤسسه طب تلفیقی به صورت آزمو کاشت اسطوخودوس را با تردید  2101در سال گوید،  است، می شده

و او فقط از کود گاوی  نیاز به آبیاری کمی دارداشت اسطوخودوس بسیار آسان بوده و ک.  شروع کرده است( IIIM)هند 

 . برابر زمان کاشت ذرت درآمد کسب کند 0است  در عرض دو سال توانستهاو . است استفاده کرده

کشاورز منطقه به کاشت این محصول روی  511هایش، در حال حاضر بیش از  که با دیدن موفقیت گوید یادامه م در

آالت برای استخراج روغن، این روستا به قطب تولید و تکثیر و  یننهالستان و نصب ماشاندازی دو  راهبا . ند آورده

 . است اسطوخودوس تبدیل شده

  drought-beat-to-lavender-to-turn-farmers-indias-revolution-development/2021/apr/13/purple-ps://www.theguardian.com/globalhtt:لینک خبر

 :خالصه خبر 

In the 30-odd villages on the hilly slopes of Jammu’s Doda district, more than 200 
farmers have shifted from maize to lavender production, starting a “purple revolution” in 
the region. 

The village of Lehrote had a moment of agricultural fame this year when a 43-year-old farmer, 

Bharat Bhushan, won a prestigious award for innovative farming from the Indian Agricultural 

Research Institute, one of several institutions across the country looking to find ways of coping 

with the climate crisis and its devastating impact on farming. Lavender, a drought-resistant crop, 

can be grown on poor soil and likes lots of sun but needs little water. 

“I started lavender farming in 2010, hesitantly, as an experiment due to the encouragement from the 

Indian Institute of Integrative Medicine [IIIM] Jammu,” says Bhushan. “It is easy to grow, and 

does not require much irrigation. I used just cow dung as manure.” In two years he was earning 

four times more than he had done growing maize. 

 اقتصاد: موضوع

 گاردین :منبع

 04/2021/ 13:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/13/purple-revolution-indias-farmers-turn-to-lavender-to-beat-drought
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 های کم ازت دهی گیاهان در خاک مکانیسمی جدید برای گل کشف

اند که  گروهی از محققان از ژاپن، اروپا و امریکا موفق به ارائه روشی شده

این . های کم ازت گردد دهی گیاهان در خاک  تواند منجر به تسریع گل می

 . تواند به افزایش تولید محصوالت کشاورزی بیانجامد یافته در نهایت می

 ( ماکرو) پرمصرفسه عنصر اصلی فسفر و پتاسیم، نیتروژن به همراه 

تاثیر میزان . باشند میگیاهان هستند که برای رشد و توسعه گیاه ضروری 

غنی بودن خاک از نیتروژن سبب در برخی از گیاهان، . دهی گیاهان مختلف متفائت ست نیتروژن خاک بر روی زمان گل

، کمبود نیتروژن دیگراز طرف دیگر، در برخی . اندازد دهی را به تاخیر می رگ شده و گلبویژه رشد ساقه و ب گیاه،رشد

دهی را در شرایط مختلف تنظیم  مکانیسم مولکولی که گل در واقع،. شود دهی می منجر به توقف رشد و تسریع مرحله گل

 . کند، ناشناخته است می

ز دانشگاه هوکایدو ژاپن موفق به شناسایی مکانیسم مولکولی ا Takeo Satoاین تیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور 

منتشر  PNASها در مجله  های آن جزئیات یافته. شود دهی در گیاه آرابیدوپسیس می شدند که سبب تسریع گل

 . است شده

  revealed.html-mechanism-soils-nitrogen-low-05-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists from Japan, Europe and the USA have described a pathway leading to the accelerated 

flowering of plants in low-nitrogen soils. These findings could eventually lead to increases in 

agricultural production. 

Nitrogen is one of the three macronutrients required by plants for growth and development, along 

with phosphorus and potassium. Nitrogen-rich conditions induce plant growth, particularly the 

growth of stems and leaves, while delaying flowering. On the other hand, in some plants, low-

nitrogen conditions lead to a change from growth mode to reproductive mode, therefore 

accelerating flowering. However, the molecular mechanisms that regulate flowering under these 

conditions are not known. 

A team of scientists led by Associate Professor Takeo Sato of Hokkaido University's Graduate 

School of Life Science has revealed the molecular mechanism responsible for the acceleration of 

flowering in Arabidopsis under low nitrogen conditions. Their findings were published in the 

journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 

 خاک: موضوع

 phys.org :منبع

 27/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-05-low-nitrogen-soils-mechanism-revealed.html
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/plant+growth/
https://phys.org/tags/nitrogen/
https://phys.org/tags/molecular+mechanisms/
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 فلورسنتتحقیق در مورد ارتباط بین تنش گرمایی و عملکرد محصول به کمک نور 

های فلورسنتی که  گیری سیگنال اند که با اندازه محققان دریافته

توان  کنند، می گیاهان تحت استرس گرما از خود منتشر می

بر اساس نظر این . بینی کرد گرما را تشخیص و پیش تخسار

توان بر رشد و  ها می ای این سیگنال آوری ماهواره محققان، با جمع

عملکرد محصول در شرایط تنش گرمایی و تغییرات اقلیمی نظارت 

 . ای داشت گسترده

با هدف نظارت بر سالمت فتوسنتزی گیاه و ایجاد ارتباط  SIFیا  کلروفیل ناشی از آفتاب در این تحقیق نور فلورسانسِ

 Global Changeهای این تحقیق در مجله  جزئیات یافته. است گیری شده اندازهبین تنش گرمایی و عملکرد محصول 

Biology است منتشر شده . 

شکل نور نزدیک به مادون دهد که بخشی از انرژی فتوسنتزی به  نور فلورسانس ناشی از آفتاب در گیاه زمانی رخ می

دانستند که بین نور  های یکی از محققان این مطالعه، آنها می بر اساس گفته. شود های گیاهان ساطع می قرمز از برگ

  SIFتوان با تشخیص  که آیا می دو میزان فتوسنتز ارتباط وجود دارد، اما مشخص نبو کلروفیل فلورسانس ناشی از آفتاب

 . هدف آنها یافتن پاسخ این سوال بود. یا نه گیری کرد زیولوژیکی گیاهان تحت تنش گرمایی را اندازههای فی توان پاسخ می

  yield.html-crop-stress-relationship-fluorescent-05-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists report that it is possible to detect and predict heat damage in crops by measuring the 

fluorescent light signature of plant leaves experiencing heat stress. If collected via satellite, this 

fluorescent signal could support widespread monitoring of growth and crop yield under the heat 

stress of climate change, the researchers say. 

Their study measures sun-induced chlorophyll fluorescence—or SIF—to monitor a plant's 

photosynthetic health and establish a connection between heat stress and crop yield. The findings 

are published in the journal Global Change Biology. 

Sun-induced chlorophyll fluorescence occurs when a portion of photosynthetic energy, in the form 

of near-infrared light, is emitted from plant leaves, the researchers said. 

 فیزیولوژی گیاهی: موضوع

 phys.org :منبع

 24/05/2021 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-05-fluorescent-relationship-stress-crop-yield.html
https://phys.org/tags/chlorophyll+fluorescence/
https://phys.org/tags/infrared+light/
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 تواند به بهبود ایمنی غذایی کمک کند پنج گونه جدید لیستریا که می

های  ضمن بررسی امریکا کرنلدانشگاه محققان علوم غذایی 

رزی، های کشاو در خاکلیستریا های  خود درباره شیوع باکتری

گونه جدید از این باکتری ه شناسایی پنج بطور تصادفی موفق ب

 . ندشدند که قبال ناشناخته بود

گویند، این یافته به تاسیسات غذایی در شناسایی  محققان می

است،  این باکتری در آنها نادیده گرفته شدهوجود مواردی که 

 . خواهد شدکمک کرده و در نتیجه به بهبود ایمنی غذا منجر 

های لیستریا که در مواد غذایی باید  یافته آنها به تکمیل مجموعه گونهگوید،  سنده مقاله مربوط به این تحقیق میینو

ای شناخت تنوع باکتری لیستریا از ابهامات و خطاهای موجود در  گسترش دانش پایه. کنترل شوند، کمک خواهد کرد

  . ها کمک خواهد کرد تجارت جهانی غذا کاسته و به جلوگیری از انتشار آلودگی

این باکتری . شود زا است که موجب عفونت لیسریوسیس می های بیماری ای از باکتری ریا مونوسیتوژنز گونهباکتری لیست

هوازی اختیاری بوده و قادر به زنده مانده در حضور و عدم حضور اکسیژن بوده و به عنوان عامل ایجاد طیف وسیعی از  بی

   .ها در انسان و حیوانات است بیماری

  https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210518130817.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

While examining the prevalence of listeria in agricultural soil throughout the U.S., Cornell 

University food scientists have stumbled upon five previously unknown and novel relatives of the 

bacteria. 

The discovery, researchers said, will help food facilities identify potential growth niches that until 

now, may have been overlooked -- thus improving food safety. 

"This research increases the set of listeria species monitored in food production environments," 

said lead author Catharine R. Carlin, a doctoral student in food science. "Expanding the knowledge 

base to understand the diversity of listeria will save the commercial food world confusion and 

errors, as well as prevent contamination, explain false positives and thwart foodborne outbreaks." 

 ایمنی غذایی: موضوع

 (sciencedaily)ساینس دیلی  :منبع

 18/05/2021 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210518130817.htm
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 روز جهانی چای، جشن صلح، فرهنگ و امید

گیری پیدا  افزایش چشم 09گیری کووید تقاضای جهانی برای چای در طی همه

تواند  است که با حفظ ویژگی منحصر به فرد آن در گرد هم آوردن مردم، می کرده

پذیری در بخش چای را  آغازگر حرکت جدیدی در جهت ایجاد پایدارسازی و انعطاف

به صورت مجازی و ( ماه مه 20اردیبهشت،  30) چایمراسم روز جهانی . فراهم کند

 . به میزبانی فائو برگزار گردید

چای . فرهنگ و امید است کو دانگ یو ، مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه این مراسم گفت، بزرگداشت چای، جشن صلح،

ترین  صرفبه عنوان پرم. داشته باشد 09گیری کووید تواند نقش مهمی در مسیر ما برای بازسازی در دوره پس از همه می

های زندگی می  ها و روش تانآورده و سبب به اشتراک گذاری داس نوشیدنی پس از آب در جهان، چای مردم را گرد هم

مدیرکل فائو هشدار داد که با وجود نقش مهمی که چای در تامین درآمد، تامین معاش و امنیت غذایی روستایی . شود

کنندگان در مراسم یادآوری کرد که چای در شرایط اکوسیستمی  به شرکتاو . های زیادی روبرو است دارد، اما با چالش

ترین مواردی هستند که  محدودی قابل کشت است، بنابراین، اثرات تغییرات اقلیمی و شرایط حدی آب و هوایی از مهم

ها و کاهش  نیت در بخش نوشیدهای مهم بخش چای شامل افزایش رقاب سایر تنش. این بخش قرار گیرندباید مورد توجه 

 . پا است بازدهی تولید چای برای کشاورزان خرده

قرار  09تجارت جهانی چای تحت تاثیر مسائل لجستیکی و اقدامات مربوط به مهار کووید 2121عالوه بر این، در سال 

از خانه گیری بیشتر از کاهش مصرف آن در خارج  از طرفی در بسیاری موارد، مصرف خانگی چای در این طی همه. گرفت

های قرنطینه در چندین کشور، مصرف خانگی چای افزایش یافت بطوریکه در برخی کشورها این  در طی اولین هفته. بود

 . درصد رسید 75افزایش به 

  icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/14015/75:لینک خبر

 :خالصه خبر 
 Global demand for tea has seen a remarkable increase during the COVID-19 pandemic, providing 

a new momentum to build a sustainable and resilient tea sector while preserving its unique 

character of bringing people together. This was a key takeaway from a FAO-hosted virtual high-

level event to mark the International Tea Day 2021. "Celebrating tea is celebrating peace, culture 

and hope," said FAO Director-General QU Dongyu in his opening remarks. "Tea can play an 

important role in our journey to build back better. Being the most widely consumed drink in the 

world after water, tea brings people together to share stories and ways of life." 

 چای    :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/05/2021 :ریخ خبرتا

 بازگشت به فهرست
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 گیری بیماری بالست گندم در سه قاره انتشار گزارشی مبنی بر ارتباط همه 

Report links wheat blast pandemic on three continents 

   فواید مواد زیست فعال 

Beneficial bioactives 

 دهد ای را کاهش می اتانول ذرت ردپای کربن و گازهای گلخانه 

Corn ethanol reduces carbon footprint, greenhouse gases 

 ها  های جدید در مورد ارقام گندم نان برای افزایش عملکرد بالقوه و مقاومت آنها در برابر تنش یافته 

A challenge solved: Massive study of breeding lines across environments pinpoints 

genomic regions associated with yield potential and stress-resilience in bread wheat. 

 های تنش در گیاهان و پیشگیری از کاهش عملکرد در اثر تغییرات اقلیمی  تشخیص زودهنگام عالمت  

Bio-sensor detects early signs of plant stress to prevent climate-related crop failure 

 شرکت  09نتایج مثبت واکسن گیاهی کوویدMedicago   در فاز دوم 

Medicago's Plant-Based COVID-19 Vaccine Shows Positive Phase 2 Results 

 فرنگی که در کنترل زمان رسیدن آن مؤثر است شناسایی پروتئینی در گوجه 

Identified Fruit Protein Helps Control Tomato Ripening 

 کنند های قارچی محافظت می مواد مغذی نانو که از گیاهان در برابر بیماری 

Nanonutrients Protect Crops from Fungal Diseases 

  محققان موفق به کنترل جمعیت مگس میوه با استفاده از روشCRISPR  شدند 

Scientists Control Fruit Fly Population Using CRISPR 

 شمار هندوانه برای سالمتی فواید بی 

Numerous Health Benefits Found in Summer-Favorite Watermelon 

 

 بازگشت به فهرست
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