
 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 0011نیمه دوم خرداد 

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

1 

 

 

 ب کشاورزی و آ اخبار و رویدادهای جهانی

 آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت .0

  2120تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه  .2

 «(2120ژوئن )انداز جهانی تجارت مواد غذایی  چشم»انتشار گزارش جدید   .3

 چهل و دومین کنفرانس فائو بصورت مجازی برگزار گردید  .0

  ها در پایان دادن به گرسنگی تاکید بیل گیتس بر نقش فناوری و داده .5

  01افزایش تعداد کودکان کار در کشاورزی به دلیل پاندمی کووید .6

 های جهان انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد آلودگی خاک  .7

 زایی و مقاومت در برابر خشکسالی ز جهانی مقابله با بیابانانتشار گزارش جدید به مناسبت رو .8

  در نتیجه خشکسالی 2151از واردات محصوالت کشاورزی اروپا تا سال % 01پذیری  آسیب  .1

 01امنیت غذایی و کووید   .01

 (با همکاری دانشگاه کردستان)زیستی  های مقدس و اقدامات سنتی در حفظ تنوع نقش مکان  .00

 کشف یک اندام جدید در گیاه آرابیدوپسیس  .02

 (machine learning)گیاهان به کمک یادگیری ماشین تشخیص وجود ذرات نانو در    .03

 علت عالقمندی محققان به مطالعه دنیای زنده زیر خاک  .00

  های گیاهی تر کردن پروتئین تر و سالم طعم محققان مواد غذایی در تالش برای خوش  .05

 های مفید بجای سموم شیمیایی روش غربالگری جدید برای جایگزینی میکروارگانیسم  .06

 از آب ها روش شیمیایی جدید برای جداسازی آالینده   .07

 .(عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط استاین بخش شامل ) اخبار کوتاه    .08

 

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 دوم خرداد 

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

2 

 

 عرضه و تقاضای جهانی غالتآخرین خالصه وضعیت 

بینی  قاضای جهانی غالت، اولین پیشدر آخرین خالصه وضعیت عرضه و ت

میلیون تن اعالم  2820، حدود 2120فائو برای تولید جهانی غالت در سال 

درصد افزایش نسبت سال قبل رکورد جدیدی  1/0این رقم با . است شده

درصد مربوط به ذرت  7/3بینی با  بیشترین رشد ساالنه در این پیش. است

 . است

درصد افزایش نسبت به سال  7/0با  22/2120مصرف جهانی غالت در سال 

با توجه به روند افزایش . میلیون تن برسد 2826رود به  قبل انتظار می

شود که میزان مصرف خوراکی غالت و  بینی می جمعیت جهان، پیش

 .همچنین مصرف گندم برای تولید خوراک دام افزایش پیدا کند

 800درصد افزایش به  3/1با  22/2120ی غالت در پایان فصل زراعی های فائو، میزان ذخیره جهان بینی بر اساس پیش

رفت بعد از سه سال متوالی کاهش نسبت ذخیره به مصرف جهانی غالت  در حالیکه انتظار می . میلیون تن خواهد رسید

 . درصد برسد 0/28شود که این نسبت با ادامه روند کاهشی به  بینی می کمی افزایش پیدا کند، اما پیش

درصدی نسبت به باالترین رقم  3/1بینی فائو برای تجارت جهانی غالت در فصل جدید حاکی از افزایش فقط  اولین پیش 

درصد افزایش یافته و به باالترین  3/6رود تجارت جهانی تا  بطوریکه انتظار می  .است 20/2121برآوردشده مربوط به 

 . میلیون تن برسد 068سطح خود معادل 

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

 :خالصه خبر 

A new Cereal Supply and Demand Brief, also released today, offered FAO's first forecast for world 

cereal production in 2021 - now pegged at nearly 2 821 million tonnes, a new record and a 1.9 

percent increase from 2020, led by a foreseen 3.7 percent annual growth in maize output. 

World cereal utilization in 2021/22 is predicted to expand by 1.7 percent to 2 826 million tonnes. 

Total cereal food consumption is forecast to rise in tandem with world population, while an 

increased use of wheat for animal feed is also anticipated. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 30/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2120تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه 

ر متوسط بطو 2120در ماه مه ( FFPI)اد غذایی فائو شاخص قیمت مو

و در ( درصد 8/0)واحد  8/5واحد بود که نسبت به ماه قبل  0/027

. افزایش داشت( درصد 7/31)واحد  0/36مقایسه با ماه مشابه سال قبل 

تا کنون این باالترین افزایش ماه به ماه قیمت مواد  2101از ماه اکتبر 

 همچنین برای دوازدهمین ماه متوالی افزایش ارزش این. غذایی بود

شاخص ادامه یافت و از باالترین سطح ثبت شده که مربوط به فوریه 

افزایش . درصد کمتر شد 6/7فقط  استواحد  6/037و معادل  2100

های  ناگهانی قیمت روغنشدید این شاخص در ماه مه ناشی از افزایش 

گیاهی، شکر و غالت همراه با ثابت ماندن قیمت گوشت و محصوالت 

 . لبنی بود

نسبت به ماه واحد  0/033مت غالت فائو در ماه مه با متوسط شاخص قی

 7/35ت و از ماه مشابه سال قبل افزایش داش( درصد 1/6)واحد  6/7قبل 

ذرت  در میان غالت اصلی، قیمت جهانی . بیشتر شد( درصد 6/36)حد وا

واحد  1/02افزایش را داشت، بطوریکه، در مقایسه با ماه قبل بیشترین 

( درصد3/81)واحد  6/75و نسبت به ماه مشابه سال قبل ( درصد 8/8)

تا کنون  2103افزایش پیدا کرد و به باالترین سطح خود از ماه ژانویه 

  عالوه بر محدود بودن عرضه نسبت به تقاضا در سطح جهانی،. رسید

مت در برزیل منجر به افزایش شدید قی تولید ذرتانداز  کاهش چشم

از شدت افزایش کاسته شد که دلیل آن ماه در اواخر . ذرت در ماه مه شد

در این ماه، قیمت جهانی جو و . انداز تولید باال در امریکا بود چشم

درصد  6/3درصد و سورگوم  0/5سورگوم نیز افزایش یافت، بطوریکه جو 

پس از افزایش ناگهانی قیمت گندم در اوایل ماه مه، بهبود شرایط کشت بویژه در اتحادیه اروپا و . بیشتر از ماه قبل شد

از ماه ( درصد 8/6)واحد  8با این وجود، قیمت گندم بطور متوسط . امریکا منجر به افت شدید قیمت در اواخر ماه شد

های تجاری برنج در این ماه به دلیل  شدن فعالیت با محدود. بیشتر بود 2121از ماه مه ( درصد 5/28)واحد  7/27قبل و 

 .های لجستیکی و حمل و نقل،  قیمت جهانی برنج در این ماه  ثابت ماند هزینه

در  و واحد برای دوازدهمین ماه متوالی ادامه یافت 7/070با متوسط  2120های گیاهی فائو در ماه مه  شاخص قیمت روغن

اخص عمدتا ناشی از باال رفتن تداوم روند افزایشی این ش. افزایش پیدا کرد( درصد 8/7)واحد  7/02مقایسه ماه به ماه 

به دنبال کاهش تولید پالم در کشورهای جنوب شرقی آسیا همراه با افزایش تقاضای . روغن پالم، سویا و کلزا است قیمت
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ند افزایشی قیمت آن شد ن روهش یافت و منجر به ادامه یافتجهانی میزان ذخیره آن در کشورهای صادر کننده کا

ی جهانی انداز تقاضای باال در مورد سویا نیز با توجه به چشم. تا کنون رسید 2100بطوریکه به باالترین سطح خود از فوریه 

 . هانی استروغن کلزا، تداوم محدودیت عرضه ج علت افزایش قیمت. سبب تقویت قیمت آن شد بویژه از بخش بیودیزل

 5/0)واحد  7/0واحد بود که نسبت به ماه قبل  8/021بطور متوسط  2120ت لبنی فائو در ماه مه شاخص قیمت محصوال

بدین ترتیب روند افزایشی این شاخص . افزایش داشت( درصد 28)واحد  0/26و در مقایسه ماه مشابه سال قبل ( درصد

 8/22است،  2103شده که مربوط به دسامبر  با این وجود از باالترین سطح ثبت. برای یکسال بدون وقفه ادامه پیدا کرد

 . درصد کمتر است

بیشتر شد و روند افزایش ( درصد 2/2)واحد  3/2واحد، از ماه قبل  1/015شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مه با متوسط 

هنوز از باالترین درصد افزایش داشت، اما  01در مقایسه با ماه مشابه سال قبل . برای هشتمین ماه ادامه یافتماهانه آن 

در این ماه قیمت همه انواع گوشت  که تعیین کننده . درصد کمتر بود 02است حدود  2100سطح خود که مربوط به اوت 

 . بویژه چین علت اصلی بود اردات از طرف کشورهای شرق آسیااال رفت که افزایش تقاضا برای واین شاخص هستند ب

 (درصد 8/6)احد و 8/6که نسبت به ماه قبل  واحد بود 7/016طور متوسط ب 2120شاخص قیمت شکر فائو در ماه مه 

. تا کنون رسید 2107ند افزایشی خود شد و همچنین به باالترین سطح از ماه مارس افزایش داشت و وارد دومین ماه رو

اهش عملکرد به دنبال و نگرانی از کالمللی شکر در ماه مه عمدتا ناشی از تاخیر برداشت محصول  علت افزایش قیمت بین

 . شرایط خشکسالی طوالنی در برزیل بود

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

 :خالصه خبر 

» The FAO Food Price Index (FFPI) averaged 127.1 points in May 2021, 5.8 points (4.8 percent) 

higher than in April and as much as 36.1 points (39.7 percent) above the same period last year. The 

May increase represented the biggest month-on-month gain since October 2010. It also marked the 

twelfth consecutive monthly rise in the value of the FFPI to its highest value since September 2011, 

bringing the Index only 7.6 percent below its peak value of 137.6 points registered in February 

2011. The sharp increase in May reflected a surge in prices for oils, sugar and cereals along with 

firmer meat and dairy prices. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 30/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 (2120ژوئن )انداز تجارت جهانی مواد غذایی  انتشار گزارش جدید چشم

بر اساس . توسط فائو منتشر گردید« انداز تجارت جهانی مواد غذایی چشم»گزارش جدید 

باال رو  در سال پیشها و عدم قطعیت عرضه و تقاضا همچنان  این گزارش با وجود اینکه قیمت

 . بینی شده است پیشپذیر برای تجارت جهانی  لی انعطافخواهد ماند، سا

گیری بیماری  تجارت جهانی مواد غذایی در طی همهاست که جریان  در این گزارش آمده

در واقع، در سطح . است و به باالترین سطح خود رسیده ههمچنان ادامه داشت 01کووید 

جهانی، تجارت محصوالت کشاورزی بویژه در مورد مواد غذایی با فسادپذیری کمتر در 

همین دلیل، فائو  به. است بودهمقایسه با سایر کاالهای تجاری از رونق بسیار باالیی برخوردار 

درصد افزایش نسبت  02با را  2120بینی اولیه خود برای صورتحساب واراداتی مواد غذایی در سطح جهانی در سال  پیش

ها  ها نگرانی از طرف دیگر، روند افزایش قیمت. تریلیون دالر افزایش داده است 72/0تریلیون دالر به  53/0به سال قبل از 

پذیر را افزایش  های غذایی در کشورهای آسیب ها و بدتر شدن وضعیت کمی و کیفی رژیم اوم باال رفتن هزینهمورد تددر 

شود و در آن ارزیابی دقیق  سالی دو بار توسط فائو منتشر می« انداز تحارت جهانی مواد غذایی چشم»گزارش . است داده

های گیاهی، شکر، گوشت، محصوالت لبنی و ماهی  غالت، روغناز روند عرضه و تقاضای بازار مواد غذایی عمده از جمله 

. گیرد های حمل و نقل کاالهای اساسی مورد بررسی قرار می در این گزارش همچنین روند آتی بازار و هزینه. شود ارائه می

 :متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر در دسترس عموم قرار گرفته است

http://www.fao.org/3/cb4479en/cb4479en.pdf 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1410675/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Global food trade is poised for a resilient year ahead even as international food commodity prices 

are set to remain high amid supply and demand uncertainties, according to a new report released 

today by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

The report notes that trade flows continued to reach new highs during the ongoing COVID-19 

pandemic. In fact, on a global level, trade in agricultural products - particularly less-perishable 

foods - performed more robustly than the broader merchandise sectors. 

That has contributed to drive FAO's provisional forecast for the world food import bill in 2021 to 

$1.72 trillion, a 12 percent increase from its previous high of$1.53 trillion in 2020. 

 قتصادا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/35/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/cb4479en/cb4479en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1410675/icode/
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
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 صورت مجازی برگزار گردید چهل و دومین کنفرانس فائو به

خرداد  28الی  20) 2120ژوئن  08الی  00اولین کنفرانس مجازی فائو در تاریخ 

 . با فراخوان برای بازسازی جهانی بهتر برگزار گردید( 0011

چهل و دومین کنفرانس فائو با شرکت کو دانگ یو مدیرکل فائو، سرجیو 

 00 ماتارال رئیس جمهور ایتالیا، پاپ فرانسیس و سایر اعضا بطور مجازی روز

های مبتکرانه و تداوم تعهد برای بازسازی جهانی بهتر و سبزتر همراه با  حل راه ژوئن با فراخوان برای اقدامات عملی،

های غذایی سالم و مقرون بصرفه  پذیر، فراگیر و پایدار که فراهم کننده رژیم کشاورزی کارآمد، انعطاف-های غذا سیستم

 . آغاز شد باشند، های آتی بحرانبرای همگان و مقاوم در برابر 

های فائو  در طی این کنفرانس سیاست. شود هر دو سال یکبار برگزار میو این کنفرانس باالترین نهاد حاکمیتی فائو است 

 . گردد های الزم ارائه می توصیه عضو تعیین و بودجه سازمان تصویب و در زمینه مواد غذایی و کشاورزی به کشورهای

تعداد افراد شرکت کننده در جلسه افتتاحیه آن . اولین بار این کنفرانس بصورت مجازی برگزار گردیدامسال برای 

های سرجیو ماتارال، رئیس  کنفرانس با پیام. نفر در سطح وزرا و معاونان آنها حضور داشتند 0311سابقه بود بطوریکه  بی

 .  جمهور ایتالیا و پاپ فرانسیس آغاز بکار کرد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1411726/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

As the 42nd Session of the FAO Conference kicked off today, FAO Director-General QU Dongyu, 

Italy's President Sergio Mattarella, Pope Francis, and others made a passionate call for tangible 

actions, innovative solutions, and continued commitment to rebuild a better, greener world 

anchored in efficient, resilient, inclusive and sustainable agri-food food systems that can provide 

healthy and affordable diets for all, and resist future crises. 

The Conference takes place every two years and is FAO's supreme governing body. It determines 

the policies of the Organization, approves the budget, and makes recommendations to Members on 

food and agriculture issues. 

For the first time ever, the FAO Conference is held in virtual mode. The opening session saw a 

record-breaking number of participants from around the world - over 1,300 people, including 119 

Ministers and Vice Ministers. The Conference kicked off with messages from Italy's President 

Sergio Mattarella, and Pope Francis. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/35/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1411726/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/en/
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 ها در پایان دادن گرسنگی  تاکید بیل گیتس بر نقش فناوری و داده

بیل گیتس عضو هیات مدیره بنیاد ملیندا و بیل گیتس 

در جلسه ویژه چهل و دومین کنفرانس فائو گفت، کمک 

درآمد،  پا بویژه در کشورهای کم به کشاورزان خرده

گذاری بر روی کشاورزی منعطف در برابر  مایهسر

تغییرات اقلیمی و نتیجه محور در رسیدن به اهداف 

 . بار نقش اساسی دارند توسعه پایدار و جلوگیری از سقوط اقتصادی فاجعه

اضای بازار پا به غلبه بر نامالیمات عادت دارند و با توجه به تغییرات آب و هوایی و تق او همچنین گفت که کشاورزان خرده

 . اما این به تنهایی برای حل مشکالت آنها کافی نیست. مدام در حال نوآوری هستند

کارشناس کشاورزی استرالیا که در ایجاد فائو نقش مهمی داشت و هر دو « سخنرانی به یاد مک دو گل»گیتس در مراسم 

 .  شود، از او تقدیر کرد سال یکبار برگزار می

رود به  وری کشاورزی شده و انتظار می ه در حال حاضر تغییرات اقلیمی سبب کاهش رشد بهرهوی همچنین هشدار داد ک

قیمت مواد غذایی افزایش یابد و با وقوع مکرر خشکسالی و سیل کشاورزان در معرض آن،  یدرصد 31دنبال کاهش 

او خاطر نشان کرد بسیار ناعادالنه است که . شودمنجر ها نفر  تواند به گرسنگی میلیون می که رندتهدید دائم قرار دا

 01ای دارند و بیشترین انتظار را برای دستیابی به واکسن کووید  کشورهایی که نقش کمی در انتشار گازهای گلخانه

 . های فوق قرار دارند کشند بیشتر از بقیه تحت تاثیر چالش می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1411713/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Helping smallholder farmers, especially in low-income countries, invest in results-oriented climate-

resilient agriculture is essential to achieving the Sustainable Development Goals and avoiding a 

"catastrophic economic crash," Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, said 

in a special event during the 42nd Session of the Conference of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO). 

"Smallholder farmers are accustomed to overcoming incredible adversity and are constantly 

innovating based on changing weather and market demands," Gates said. "But they can't solve this 

alone." 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1411713/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2021/list-of-documents/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 0011نیمه دوم خرداد 

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

8 

 

 01افزایش تعداد کودکان در کشاورزی به دلیل پاندمی کووید

برگزار ( خرداد 22)ژوئن  02روز جهانی مبارزه با کار کودکان هر سال در 

المللی کار که با همکاری یونیسف و  در صد و نهمین کنفرانس بین. گردد می

برگزار شد، کو دونگ یو، مدیرکل فائو به ( ILO)المللی کار  سازمان بین

مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در طی سخنرانی خود خواستار 

ایش کار کودکان در کشاورزی های غذایی برای مقابله با افز تغییر سیستم

کار کودکان در کشاورزی عمدتا ناشی از گرسنگی و فقر است که در . شد

 . است تشدید شده 01گیری بیماری کووید  حال حاضر تحت تاثیر همه

. ن بخش مشغول هستنددرصد از کودکان کار در جهان در ای 71کشاورزی بزرگترین کارفرمای کار کودکان است بطوریکه 

چهار میلیون کودک دیگر به  2121تا  2106های  در طی سالو یونیسف،  ILOمنتشر شده توسط  آمار جدیدبر اساس 

 002است بطوریکه تخمین زده شده است در حال حاضر حدود  مشغول به کار در کشاورزی افزوده شده جمعیت کودکان

  . رزی مشغول بکار باشندهای مختلف کشاو میلیون دختر و پسر در بخش

 :متن کامل گزارش مربوط به کودکان کار از طریق لینک زیر در دسترس است

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1411120/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations called today for agri-food systems to 

be transformed in order to also address the rise of child labour in agriculture, a situation mainly 

driven by hunger and poverty and now exacerbated by the impacts of the COVID-19 pandemic. 

The plea was made by the FAO Director General QU Dongyu at a 109th International Labour 

Conference high-level event, co-organised by UNICEF, and the International Labour Organization 

(ILO) to mark World Day Against Child Labour on 12 June. 

Agriculture remains the major employer of children, accounting for more than 70 percent of child 

labour worldwide. According to the new figures released by ILO and UNICEF today, an additional 

four million children were drawn into child labour in agriculture over the period 2016-2020, with 

an estimated 112 million boys and girls now working in agricultural sectors. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/35/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1411120/icode/
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/observances/world-day-against-child-labour
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
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 های جهان انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد آلودگی خاک

، « ارزیابی جهانی آلودگی خاک»بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

درصد از نیاز غذایی انسان هستند، در  15های جهان که تامین کننده  خاک

 . حال حاضر تحت شدیدترین فشارها قرار دارند

ها بزرگیرین مخزن فعال ذخیره کربن  ها پس از اقیانوس عالوه بر این، خاک

اما . ر مقابله با بحران تغییرات اقلیمی نقش اساسی دارندهستند، بنابراین د

ها را  خاک ،است، آلودگی صنعتی، معدن، کشاورزی و مدیریت ضعیف ضایعات بر اساس آنچه که در این گزارش آمده

 . وجود ندارد ( poluuter pays)« پرداخت هزینه آلودگی»مسموم کرده و در بسیاری از کشورها اصل 

و سایر سموم و مواد شیمیایی با ماندگاری طوالنی  DDTفلزات، سیانیدها، : های مهم عبارتند از آالینده طبق این گزارش،

وری مزارع را کاهش  شوند، بهره می که سبب ناامنی آب و مواد غذایی  Polychlorinated biphenyls (PCBs) مانند

ی قابل شوند به آسانی از نظر کمّ یکه وارد خاک م  دهبخش عمده مواد آالین.  رسانند دهند و به حیات وحش آسیب می می

 . بسیار نامشخص استها  و در نتیجه میزان خسارات وارده توسط آن گیری نیستند اندازه

 :متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر در دسترس است

http://www.fao.org/3/cb4827en/cb4827en.pdf 

  mining-farming-food-report-pollution-un-pressure-great-https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/04/soils:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The world’s soils, which provide 95% of humanity’s food, are “under great pressure”, according 

to a UN report on soil pollution. 

Soils are also the largest active store of carbon, after the oceans, and therefore crucial in fighting 

the climate crisis. But the report said industrial pollution, mining, farming and poor waste 

management are poisoning soils, with the “polluter pays” principle absent in many countries. 

Pollutants include metals, cyanides, DDT and other pesticides, and long-lasting organic chemicals 

such as PCBs, the report said, making food and water unsafe, cutting the productivity of fields and 

harming wildlife. However, it said most releases of pollutants that end up in soils are not easily 

quantified and therefore the true damage remains highly uncertain. 

 خاک: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 04/06/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/3/cb4827en/cb4827en.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/04/soils-great-pressure-un-pollution-report-food-farming-mining
https://doi.org/10.4060/cb4827en
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 زایی و مقاومت در برابر خشکسالی جهانی مبارزه با بیابانانتشار گزارش جدید به مناسبت روز 

زایی و مقاومت در برابر  به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان

، اداره کاهش بالیای طبیعی (خرداد 27ژوئن،  07) خشکی

ای را در مورد  گزارش ویژه( UNDRR)سازمان ملل متحد 

افزایش  در این گزارش با توجه به. خشکسالی منتشر کرد

دمای جهانی و تغییر الگوهای بارندگی در نتیجه تغییرات 

اقلیمی، بر لزوم هماهنگی بهتر برای مدیریت خطر 

 . خشکسالی تاکید شده است

ها بطور مشخص  ها، بر اثرات عمیق و گسترده آن های بسیار باال و مستقیم خشکسالی در این گزارش فراتر از هزینه

های ناشی از اثرات غیرمستقیم بر جوامع و اقتصاد و محیط زیست از جمله بر  در اغلب موارد هزینه. پرداخته شده است

ها بر روی  میزان اثرات خشکسالی. شوند ها گنجانده نمی در گزارش ها  زیستی، خاک و  تاالب ها، تنوع روی اکوسیستم

بویژه در موردهای ای آن  و اثرات گسترده و زنجیرهپذیر در مقایسه با سایر جوامع  نامتناسب است  جوامع فقیر و آسیب

تواند منجر به وارد آمدن خطرات  میها  سوزی جنگل های هوای گرم و آتش های دیگر مثل موج آمیخته با پدیده

 : های زیر در دسترس است متن کامل این گزارش از طریق لینک. شودسیستماتیک بر کل جوامع 

 ‘Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Special Report on Drought 2021 

https://www.undrr.org/media/49386/download 

  droughts-resilience-better-action-global-calls-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/report:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Marking today’s World Day to Combat Desertification and Drought, a new report calls for better 

coordination to manage the risk of severe droughts, as climate change brings increasing global 

temperatures and disrupts rainfall patterns. 

The report highlights the deep and widespread impacts of droughts, beyond the already high direct 

costs. Costs stemming from indirect impacts on societies and economies, and on the environment 

including on ecosystems, biodiversity, soils and wetlands, are often not included in reported loss 

estimates. Drought disproportionally affects the poor and vulnerable, and the wide-ranging and 

cascading impacts can pose a systemic risk to entire societies, especially in the context of 

compound events such as heatwaves and forest fires. 

 اقتصاد: موضوع

 (jrc)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 17/30/2321 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

https://www.undrr.org/gar2021-drought
https://www.undrr.org/media/49386/download
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/report-calls-global-action-better-resilience-droughts
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_181886262_web.jpeg?itok=lUWHyDKi
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 در نتیجه خشکسالی 2151از واردات محصوالت کشاورزی اروپا تا سال % 01پذیری  آسیب

یک تیم سه نفره از محققان آب هلندی از سازمان مشاوره و تحقیقات 

R2Water دانشگاه علوم کاربردی آمستردام و سازمان مشاوره و تحقیقات ،

FutureWater اند که تا  های خود نشان داده طی انجام تحقیقات و بررسی

ها میزان خسارت وارده  در نتیجه گرمایش زمین و وقوع خشکسالی 2151سال 

. درصد برسد 01تواند تا  می به محصوالت کشاورزی وارداتی اتحادیه اروپا

 . منتشر شده است Nature Communicationsجزئیات این تحقیق در مجله 

ای بر روی آنچه که برای این  ان با گرم شدن کره زمین در نتیجه تجمع گازهای گلخانهزممحققان در سطح جهانی هم

بنا به نتایج برخی از تحقیقات، با گرم . کنند بینی می گیاهان و جانوران روی آن اتفاق خواهد افتاد مطالعه و پیش و سیاره

برای مثال میزان بارش در کشورهایی مانند ویتنام، . تری مواجه خواهند شد شدن زمین ، برخی مناطق با شرایط خشک

ها اثرات  رایط خشک یا خشکسالی در این مناطق بر روی اقتصاد آنش. برزیل، هند، ترکیه و اندونزی کاهش خواهد یافت

ها  قابل توجهی خواهد داشت و همچنین بر روی سایر مناطق مثل اتحادیه اروپا که واردات محصوالت کشاورزی آن

 . وابسته به این کشورهاست

  vulnerable.html-highly-imports-agricultural-eu-06-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

A trio of researchers has found that approximately 40% of agricultural products imported into the 

European Union will be "highly vulnerable" to drought by 2050. In their paper published in the 

journal Nature Communications, Ertug Ercin, Ted Veldkamp and Johannes Hunink, from R2Water 

Research and Consultancy, the Amsterdam University of Applied Science and FutureWater, 

respectively, suggest the droughts impacting agricultural products will be due to global warming. 

As the planet warms with the accumulation of greenhouse gas emissions, researchers around the 

globe attempt to predict what might happen to the planet and its plants and animals. Some research 

efforts have suggested that as the planet grows warmer, some areas might experience drier 

conditions; parts of Vietnam, Brazil, India, Turkey and Indonesia are likely to see less rainfall, for 

instance. Dryness or droughts in these places, the researchers note, could have a profound impact 

on their economies—and they could also impact other places such as the EU, which rely on 

agricultural imports from such countries. 

 خشکسالی: موضوع

 phys.org/ :منبع

 17/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-06-eu-agricultural-imports-highly-vulnerable.html
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 01امنیت غذایی و کووید 

است، تعداد  ای که توسط بانک جهانی منتشر شده بر اساس گزارش خالصه

در حال افزایش است و  دکشورهایی که با عدم امنیت حاد غذایی روبرو هستن

حتی قبل . است ها توسعه اقتصادی بدست آمده روند معکوس پیدا کرده سال

-عوامل مختلف مثل جنگ، شرایط اجتماعی 01-گیری بیماری کووید از همه

اقتصادی، بالیای طبیعی، تغییرات اقلیمی و آفات در بسیاری از کشورها سبب 

 01-گیری کووید پیامدهای همه. بود ه تامین غذا، گرسنگی شدید و حاد شدهکاهش درآمد، بوجود آمدن اختالل در زنجیر

پذیر تقریبا  های آسیب پذیری خانواده و بر تشدید آسیب در افزایش شدید و گسترده عدم امنیت غذایی در سطح جهانی

 . ادامه یابد 2122و  تا  2120  رود اثرات آن در سال است و انتظار می در همه کشورهای جهان  تاثیر گذاشته

ژوئن  05تا کنون رسیده است، بطوریکه در  2103شاخص قیمت محصوالت کشاورزی تقریبا به باالترین سطح از سال 

ها  انداز مساعد برای تولید جهانی غالت، افزایش قیمت با وجود چشم. بیشتر شد 2121درصد از ژانویه  35حدود  2120

های مرتبط با   های آب و هوایی، شرایط اقتصاد کالن و اختالل عدم قطعیت س کننده بیشتر شدن تقاضا همراه بامنعک

 .  است 01-گیری کووید همه

 . متن کامل این گزارش از طریق لینک خبر در دسترس است

  covid-and-security-https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-19:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An increasing number of countries are facing growing levels of acute food insecurity, reversing 

years of development gains. Even before COVID-19 reduced incomes and disrupted supply chains, 

chronic and acute hunger were on the rise due to various factors including conflict, socio-economic 

conditions, natural hazards, climate change and pests. COVID-19 impacts have led to severe and 

widespread increases in global food insecurity, affecting vulnerable households in almost every 

country, with impacts expected to continue through 2021 and into 2022. This brief looks at rising 

food insecurity during the COVID-19 pandemic and World Bank responses to date.   

The Agricultural Commodity Price Index remained near its highest level since 2013, and as of June 

15, 2021, was approximately 35% than in January 2020. Cereal prices are 43% higher than in 

January 2020. Surging prices reflect strong demand, along with weather uncertainties, 

macroeconomic conditions, and COVID-19-related supply disruptions, even though the global 

production outlook for major grains remains good. 

 01امنیت غذایی، کووید : موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 18/06/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
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 های مقدس و اقدامات سنتی در حفظ تنوع زیستی در ایران نقش مکان

های مقدس  مکاناقدامات سنتی در محافظت از تنوع زیستی چه نقشی دارند؟ 

توان  شوند و چگونه می و چگونه در سطح بومی ارزشمند بوده و محافظت می چرا

خصوصیات سنتی در ترویج حفاظت از محیط زیست استفاده کرد؟ از این 

محققان دانشگاه گوتنینگن و کاسل هلند با همکاری دانشگاه کردستان زمینه 

د مطالعه و تاریخی این نوع حفاظت از محیط زیست را در شهرستان بانه مور

رئیس بخش تعامالت  Tobias Plieningerروفسور پ. اند بررسی قرار داده

در نقاط مختلف دنیا مثل اتیوپی،  گوید، جوامع محلی های کشاورزی این دانشگاه می اکولوژیکی در سیستم-ماعیاجت

های طبیعی اطراف خود محافظت  لبانه از برخی از مکانمراکش، ایتالیا، چین یا هند بنا به اعتقادات مذهبی بطور داوط

ها با دانش بومی و حفاظت از محیط زیست  ها و داستان فسانهها ا های مقدس، مناطقی هستند که در آن مکان. کنند می

ای غیررسمی برای حفاظت از ذخایر طبیعی را تشکیل  های حفاظتی دولتی ، شبکه اند و فراتر از برنامه بهم آمیخته شده

با . شوند های دولتی حفاظت از محیط زیست اغلب با شکست مواجه می در مناطق مرزی ایران و عراق، برنامه. دهند می

های جنگلی با تنوع زیستی باال هنوز وجود  تند، مکانزیادی هس در این مناطق منابع طبیعی تحت فشاراینکه وجود 

های طبیعی مقدس  این مناطق با قدمت چند دهه بعنوان مکان. شکل سنتی و غیررسمی محافظت می شوند دارند که به

جزئیات بیشتر درباره . نشگاه کردستان در این پروژه همکاری داشتنددکتر زاهد شاکری از محققان دا. شوند شناخته می

 : این پروژه از طریق لینک زیر در دسترس است

 https://www.ecologyandsociety.org/vol26/iss1/art30/ 

  iran.html-biodiversity-sites-natural-sacred-06-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 
How much do traditional practices contribute to the protection of local biodiversity? Why and how are 

sacred groves locally valued and protected, and how can this be promoted and harnessed for environmental 

protection? Working together with the University of Kurdistan, researchers of the University of Göttingen 

and the University of Kassel have examined the backgrounds of this form of local environmental protection 

in Baneh County, Iran. 

"Around the world, local communities are voluntarily protecting certain parts of their surroundings due to 

religious reasons—be it in Ethiopia, Morocco, Italy, China or India," reports Professor Tobias Plieninger, 

head of the section Social-ecological Interactions in Agricultural Systems at the universities of Kassel and 

Göttingen.  

 تنوع زیستی: موضوع

 phys.org/ :منبع

 18/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.ecologyandsociety.org/vol26/iss1/art30/
https://www.ecologyandsociety.org/vol26/iss1/art30/
https://phys.org/news/2021-06-sacred-natural-sites-biodiversity-iran.html
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 کشف یک اندام جدید در گیاه آرابیدوپسیس

بویژه برای (  thaliana Arabidopsis)گیاه شاهی یا آرابیدوپسیس 

محققانی که بر روی درک و شناخت چگونگی رشد و نمو گیاهان مطالعه 

این گیاه از ها قبل محققان استفاده  از دهه. کنند، بسیار گیاه مهمی است می

اند و بر این تصور بودند که ساختار آن بطور  را در تحقیقات خود شروع کرده

هنوز نکات است که  شان دادهاست، اما یک تحقیق جدید ن کامل شناخته شده

 . انگیزی در مورد این گیاه وجود دارد شگفت

در گیاه آرابیدوپسیس خبر « cantil»نام  وجود اندامی بهدر گزارش تحقیقی که در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا انجام شده 

در واقع نقش . کند نگهداری می اند که یک سر آن به ساقه متصل و انتهای دیگر آن در هوا معلق است و از پایه گل داده

 . در مهندسی سازه است cantieverآن در گیاه مانند کاربرد پایه یا 

مشاهده  2118گوید، برای اولین بار این قسمت از گیاه در سال  محقق دانشگاه پنسیلوانیا می Timothy Gookinدکتر 

 نکردند، زیرا ظاهر شد از آن صرفنطر مید و های ژنتیکی باش ناشی از دستکاری کردند که کر میفاست، اما محققان  شده

 . کند افتد رشد می این اندام بسیار نادر است و فقط در شرایط خاصی که گلدهی به تاخیر می

  s://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18842http:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Thale cress (Arabidopsis thaliana) is an important plant especially to scientists trying to understand 

how plants grow and develop. It has been used for research for decades, and one might expect that 

its structure has been fully documented, but a study reveals this plant still has some surprises. 

A study conducted by scientists at The Pennsylvania State University describes a previously 

unreported structure in Arabidopsis called the 'cantil', which connects to the stem at one end and 

hangs in the air to hold up the flower-bearing stalk, similar to the function of a cantilever in 

structural engineering. 

Dr. Timothy Gookin, a postdoctoral researcher working in the Assmann Lab at Penn State 

University said that he first observed the cantils in 2008 but thought they were an artifact of genetic 

contamination. Cantils eluded scientists for so long because, first, cantils are rare. They only 

develop under certain conditions that cause the plant to delay flowering, such as short day lengths, 

and cantils only form at the precise point at which the plant begins to flower.  

 فیزیولوژی گیاهی: موضوع

 www.isaaa.org :منبع

 10/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18842
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 (machine learning) تشخیص وجود ذرات نانو در گیاهان به کمک یادگیری ماشین

های اخیر کابرد فناوری نانو در افزایش عملکرد محصوالت  در سال

است، اما هشدارها در مورد   کشاورزی نقش قابل توجهی داشته

خطرات ناشی از وجود ذرات نانو در محصوالت تازه کشاورزی و 

ورود ذرات نانو از طریق . است افزایش یافته ی نیزت برای سالمتغال

آبیاری، کودها و سایر منابع به خاک این نگرانی را بوجود آورده 

ای که سبب بروز مسمومیت  است که آیا این ذرات نانو به اندازه

 ؟ خیرشوند یا  شوند جذب گیاه می

رای ارزیابی خصوصیات برجسته نانوذرات فلزی اند ب تگزاس در تحقیق جدید خود نشان داده A&Mمحققان دانشگاه   

گویند الگوریتم آنها  آنها می.توان از یادگیری ماشین استفاده کرد ، می کنند که امکان جذب آنها توسط گیاه را بیشتر می

 . های گیاه را نشان دهد تواند میزان تجمع نانوذرات در ریشه و شاخه می

بسته به نوع . های مختلف از جمله دارو، محصوالت مصرفی و کشاورزی رو به افزایش است استفاده از نانوذرات در زمینه

های سطحی، بار و خاصیت مغناطیسی مطلوبی هستند که آنها را برای برخی از کاربردها  ذره، برخی از آنها دارای ویژگی

زا و یا از اتصال  توان بعنوان ماده ضدمیکرب در برابر عوامل بیماری نوذرات میبرای مثال در کشاورزی از نا. کند آل می ایده

 . ها برای رها سازی آهسته مواد مؤثر آنها استفاده کرد کش آنها به کودها و یا آفت

  food.html-nanoparticles-machine-06-ews/2021https://phys.org/n:لینک خبر

 :خالصه خبر 

While crop yield has achieved a substantial boost from nanotechnology in recent years, alarms over 

the health risks posed by nanoparticles within fresh produce and grains have also increased. In 

particular, nanoparticles entering the soil through irrigation, fertilizers and other sources have 

raised concerns about whether plants absorb these minute particles enough to cause toxicity. 

In a new study published online in the journal Environmental Science and Technology, researchers 

at Texas A&M University have used machine learning to evaluate the salient properties of 

metallic nanoparticles that make them more susceptible for plant uptake. The researchers said 

their algorithm could indicate how much plants accumulate nanoparticles in their roots and shoots. 

 ذرات نانو: موضوع

 phys.org :منبع

 10/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-06-machine-nanoparticles-food.html
https://phys.org/tags/nanoparticles/
https://phys.org/tags/algorithm/
https://phys.org/tags/plants/
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 علت عالقمندی محققان به مطالعه دنیای زنده زیر خاک 

. رسد، دنیایی بسیار زنده است نظر می خاک زیر پای ما برخالف آنچه به

های فعالی است که مواد آلی مانند  خاک مملو از میکروارگانیسم

ها و گیاهان را تجزیه کرده و با سایر عملکردهای خود سبب حفظ  برگ

 . شوند تعادل طبیعی کربن و مواد مغذی ذخیره شده در زیر خاک می

گوید، بخش  می Bhatnagarنام  یست دانشگاه بوستون بهمیکروبیولوژ

. دهند های زنده و مرده تشکیل می عمده خاک را میکروارگانیسم

همین دلیل خاک یکی از  ها در یک تکه خاک بسیار عادی است و به ها و باکتری مشاهده صدها نوع مختلف از قارچ

 . هاست ترین اکوسیستم متنوع

انواع خاص و یا بینی  در مورد پیشهای زیادی وجود دارد و تا کنون محققان  های خاک ناشناخته نیسممیکروارگادرباره 

اما شناخت و داشتن اطالعات . اند سراسر جهان تالش چندانی انجام ندادههای خاک موجود در  میکرب های مختلف گروه

. برای شناخت بهتر میکروبیوم خاک مهم است نیستند،مشاهده ریز که با چشم غیرمسلح قابل  اتدر مورد این موجود

 . دهند کنند، میکروبیوم خاک را تشکیل می های خاک که با هم زندگی می جوامع مختلف میکرب

های  بینی دقیق فراوانی گونه شناسان دانشگاه بوستون طی تحقیقات خود می گویند که موفق به پیش تیمی از زیست

 Natureجزئیات بیشتر درباره تحقیق آنها در مجله . اند مختلف زمین شدههای خاک در مناطق  مختلف از میکرب

Ecology & Evolution منتشر شده است  . 

  microbes.html-ysterym-underground-scientists-06-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Though it might seem inanimate, the soil under our feet is very much alive. It's filled with countless 

microorganisms actively breaking down organic matter, like fallen leaves and plants, and 

performing a host of other functions that maintain the natural balance of carbon and nutrients 

stored in the ground beneath us. 

"Soil is mostly microorganisms, both alive and dead," says Jennifer Bhatnagar, soil microbiologist 

and Boston University College of Arts & Sciences assistant professor of biology. It's typical to see 

several hundred different types of fungi and bacteria in a single pinch of soil off the ground, she 

says, making it one of the most diverse ecosystems that exist. 

 خاک: وعموض

 phys.org :منبع

 30/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-06-scientists-underground-mystery-microbes.html
https://phys.org/tags/soil/
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 های گیاهی تر کردن پروتئین و سالم تر طعم محققان مواد غذایی در تالش برای خوش

با توجه به افزایش مصرف گوشت در سطح جهانی، محققان مواد غذایی 

هایی برای ایجاد محصوالت پروتئینی گیاهی  در تالش برای یافتن روش

تر و با پایداری بیشتر هستند که مشابه گوشت،  طعم تر، خوش سالم

 . مرغ باشند ماهی، شیر، پنیر و تخم

محقق شناخته شده مواد غذایی و استاد دانشگاه ماساچوست به نام 

David Julian McClements کند که بر روی این موضوع کار می .

منتشر  Natureهای  مجموعه مجله از  Science of Foodای در مجله جدید  طی مقالهرا دستاوردهای خود در این زمینه 

 . است کرده

درصد آن  5/01میلیارد دالر برآورد شده است که  5حدود  در امریکا زار مواد غذایی گیاهیارزش تجاری با 2101در سال 

دهند  این ارقام نشان می. است والت گوشتی مبتنی بر گیاه بودهصدرصد مربوط به مح 1/08مربوط به فروش انواع شیر و 

 . است درصد افزایش داشته 21حدود  2107که این بازار نسبت به سال 

های محصوالت حیوانی و  اند ولی با پیچیدگی گوید، بسیاری از دانشگاهیان در این زمینه شروع بکار کرده قق میاین مح

آوری مواد گیاهی برای ساختن محصوالت مشابه پروتئین حیوانی آشنایی  اصول فیزیکوشیمیایی موردنیاز برای جمع

سازی شوند  مرغ وجود دارند غنی ی در گوشت، شیر و تخمهایی که بطور طبیع ریزمغذی باید باحصوالت گیاهی م. ندارند

 .  های ضروری باشند ، باید قابل هضم بوده و تامین کننده مجموعه کامل از اسیدآمینهDاز جمله ویتامین 

  protein.html-based-plant-aim-scientists-food-06-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

As meat-eating continues to increase around the world, food scientists are focusing on ways to 

create healthier, better-tasting and more sustainable plant-based protein products that mimic meat, 

fish, milk, cheese and eggs. 

It's no simple task, says renowned food scientist David Julian McClements, University of 

Massachusetts Amherst Distinguished Professor and lead author of a paper in the new Nature 

journal, Science of Food, that explores the topic. 

In 2019, the plant-based food market in the U.S. alone was valued at nearly $5 billion, with 40.5% 

of sales in the milk category and 18.9% in plant-based meat products, the paper notes. That 

represented a market value growth of 29% from 2017. 

 تغذیه: موضوع

 phys.org :منبع

 34/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-06-food-scientists-aim-plant-based-protein.html
https://phys.org/tags/food/
https://phys.org/tags/meat+products/
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 بجای سموم شیمیاییهای مفید  روش غربالگری جدید برای جایگزینی میکروارگانیسم

ها فعال  ند که با تشخیص وجود پاتوژنان مکانیسم ایمنی منحصر بفردی دارگیاه

های  سمنکته قابل توجه این است که وجود برخی از میکروارگانی. شوند می

برخی . توانند سبب فعال شدن سیستم ایمنی شوند زا نیز در گیاه می غیربیماری

به  اگر سیستم ایمنی گیاهان زودهنگام قبل از ابتالاند که  از مطالعات نشان داده

ی فعال شوند، بهتر زا ای غیر بیماریه توسط این میکروارگانیسم بیماری

را ها در گیاه  در واقع عملکرد این نوع میکروارگانیسم. زا مقابله کنند توانند در طول دوره رشد با عوامل بیماری می

توان یک  زیرا آن را می تواند باشد انگیز برای محققان می این یک یافته هیجان .وان به عملکرد واکسن تشبیه کردت می

 . ها خواهد شد کش نوع روش بیولوژیک توصیف کرد که منجر به کاهش مصرف آفت

زا تبدیل به یک فناوری استاندارد کشاورزی شود الزم است که  های غیربیماری قبل از اینکه استفاده از میکروارگانیسم

های موردنظر بدون اینکه سبب وارد آمدن آسیب به گیاه شوند  ربالگری مناسب برای شناسایی میکروارگانیسمروش غ

روش متداول انجام . ردها وجود ندا ای برای ارزیابی قابلیت میکروارگانیسم در حال حاضر روش ساده. نیز مشخص گردد

محققان دانشگاه توکیو موفق به تدوین . است  پرهزینهبر و  غربالگری شامل استفاده از کل گیاه است که عملی زمان

شرح کامل روش جدید در مجله . گیرد های گیاهی کشت شده انجام می اند که غربالگری با استفاده از سلول شده یروش

Scientific Reports است منتشر شده  . 

  pesticides.html-chemical-based-microbe-method-screening-05-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plants have evolved unique immunity mechanisms that they can activate upon detecting the 

presence of a pathogen. Interestingly, the presence of some nonpathogenic microorganisms can 

also prompt a plant to activate its systemic immunity mechanisms, and some studies have shown 

that pretreating agricultural crops with such "immunity-activating" nonpathogenic microorganisms 

can leave the crops better prepared to fight off infections from pathogenic microorganisms. In 

effect, this means that immunity-activating nonpathogenic microorganisms can function like 

vaccines for plants, providing a low-risk stimulus for the plant's immune system that prepares it for 

dealing with genuine threats. These are exciting findings for crop scientists because they suggest 

the possibility of using such pretreatment as a form of biological pest control that would reduce the 

need for agricultural pesticides. 

 ها کش آفت: موضوع

 phys.org :منبع

 14/35/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها از آب روش شیمیایی جدید برای جداسازی آالینده

محققان گروه شیمی تجزیه و مؤسسه علوم مواد دانشگاه والنسیا 

های شعله  بازدارنده)ها PFRروشی جدید برای تشخیص وجود 

ترکیبات ارگانوفسفره که در . اند در آب معرفی کرده( ارگانوفسفره

شود، ترکیباتی سمی هستند که  ها از آنها استفاده می کش ساخت آفت

توانند سبب بروز مشکالت سالمتی و  یمها در آب  در اثر تجمع آن

 . شوند محیط زیستی جدی 

گوید، کار ارائه شده توسط آنها نمونه دیگری از  درباره این روش جدید می Enric Pellicerنام  محقق شیمی تجزیه به

 سفرهرگانوفهای ا برای جداسازی آالیندهاست که از آن ( mesoporous silica)کاربردهای متنوع مواد سیلیس مزوپور 

 های پایدارتر در سموم آفات نباتی ها بعنوان جایگزینPFR از .است از آب استفاده شده های مختلف  ها و ویژگی در اندازه

شوند زیرا آزادسازی و ماندگاری  های جدید نیز شناخته می اما از طرف دیگر آنها بعنوان آالینده. شود استفاده می جدید

این ترکیبات عمدتا در صنایع کشاورزی کاربرد دارند و . زایی داشته باشند ند اثرات سرطانتوا آنها در محیط زیست می

ارائه شده توسط محققان دانشگاه والنسیا بر اساس  روش. مسیر انتقال آنها به بدن از طریق دسنگاه گوارش است

. است های آب است و در آن از ترکیب تیتانیوم و سیلیس بعنوان جاذب استفاده شده ها از نمونهPFRاستخراج فاز جامد 

 . است منتشر شده  Chromatographyجرئیات بیشتر درباره این روش در مجله 

  pesticides.html-pollutant-easier-method-chemical-06-https://phys.org/news/2021:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers from the Department of Analytical Chemistry and the Institute of Materials Science 

(ICMUV) of the University of Valencia (UV) have developed a method for the detection in water 

of PFRs (organophosphate flame retardants), compounds used in pest control that cause serious 

health and environmental problems due to their accumulation. 

Enric Pellicer, researcher in training at the Department of Analytical Chemistry and first author of 

the article where the method is explained, highlights: "This work is one more example of the great 

versatility of mesoporous silica materials for the retention of organic compounds of very diverse 

sizes and characteristics. This offers a great variety of applications, including its use for the 

extraction of contaminants such as flame retardants." 

 ها آلودگی آب: موضوع

 phys.org :منبع

 39/30/2321 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-06-chemical-method-easier-pollutant-pesticides.html
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 اخبار کوتاه 

  های مرکبات مقابله با بیماریروشی جدید برای 

Study points to potential treatment for citrus disease 

  های آشامیدنی هزینه برای جداسازی آرسنیک از آب روشی کم     

A low-cost solution to remove arsenic from drinking water 

   ها کش های کشاورزی به آفت نهرهای واقع در زمین آلودگی شدید  

 Small streams in agricultural ecosystems are heavily polluted with pesticides 

  استفاده از ارقام محلی برنج برای بهبود عرضه این محصول در مواجه به تغییرات اقلیمی 

 Untapped rice varieties could sustain crop supplies in face of climate change 

 های انسان  در هوا های طبیعی و ناشی از فعالیت تفکیک آالینده 

 Separating natural and anthropogenic pollutants in the air 

  هد شدقادر به تامین غذا در اروپا خوا 2151کشاورزی ارگانیک تا سال 

 Organic farming could feed Europe by 2050 

 افزاری برای ارتقاء کشاورزی دقیق نرم 

Software Tool to Boost Precision Agriculture 

 های قارچی به کمک نیکوتینامید ایمن کردن گیاهان در برابر بیماری 

Nicotinamide can 'immunize' plants to protect from fungal disease 

 سابقه اقتصاد برزیل در معرض تهدید خشکسالی بی 

 Historic drought threatens Brazil's economy 

 تولید زیتون تلخ بهتر با استفاده از روش اصالح مولکولی 

 Molecular breeding can make better bitter olives 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-05-potential-treatment-citrus-disease.html
https://phys.org/news/2021-05-low-cost-solution-arsenic.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210615132129.htmhttps:/phys.org/news/2021-05-corn-ethanol-carbon-footprint-greenhouse.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210615132132.htm
https://phys.org/news/2021-06-natural-anthropogenic-pollutants-air.html
https://phys.org/news/2021-06-natural-anthropogenic-pollutants-air.html
https://phys.org/news/2021-06-farming-europe.html
https://phys.org/news/2021-06-farming-europe.html
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18829
https://phys.org/news/2021-06-nicotinamide-immunize-fungal-disease.html
https://phys.org/news/2021-06-historic-drought-threatens-brazil-economy.htmlhttps:/www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18746
https://phys.org/news/2021-06-molecular-bitter-olives.html

	اخبار و رویدادهای جهانی کشاورزی و آب
	آخرین خلاصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غلات
	تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مه 2021
	انتشار گزارش جدید چشمانداز تجارت جهانی مواد غذایی (ژوئن 2021)
	چهل و دومین کنفرانس فائو بهصورت مجازی برگزار گردید
	تاکید بیل گیتس بر نقش فناوری و دادهها در پایان دادن گرسنگی
	افزایش تعداد کودکان در کشاورزی به دلیل پاندمی کووید19
	انتشار گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد آلودگی خاکهای جهان
	انتشار گزارش جدید به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و مقاومت در برابر خشکسالی
	آسیبپذیری 40% از واردات محصولات کشاورزی اروپا تا سال 2050 در نتیجه خشکسالی
	امنیت غذایی و کووید 19
	نقش مکانهای مقدس و اقدامات سنتی در حفظ تنوع زیستی در ایران
	کشف یک اندام جدید در گیاه آرابیدوپسیس
	تشخیص وجود ذرات نانو در گیاهان به کمک یادگیری ماشین (machine learning)
	علت علاقمندی محققان به مطالعه دنیای زنده زیر خاک
	محققان مواد غذایی در تلاش برای خوشطعمتر و سالمتر کردن پروتئینهای گیاهی
	روش غربالگری جدید برای جایگزینی میکروارگانیسمهای مفید بجای سموم شیمیایی
	روش شیمیایی جدید برای جداسازی آلایندهها از آب
	اخبار کوتاه
	Untapped rice varieties could sustain crop supplies in face of climate change

