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

تا ( 34 مهر) 2151 اکتبراز ماه  (ed Winter, ordinary protein, FOB Gulf of MexicoNo.1 Hard R) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 فروردینیعنی  2156 آوریل

 

 

 

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

 : بود بشرح زیر (یک تن به دالر امریكا) 5931یعنی فروردین  2156تا آوریل ( 34مهر ) 2151

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 165.39 Oct 2015 

-4.63% 157.74 Nov 2015 

3.84 % 163.79 Dec 2015 

0.47 % 164.56 Jan 2016 

-3.23% 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 360.45 Oct 2015 

-.57% 358.38 Nov 2015 

-1.12 % 354.35 Dec 2015 

1.45 % 359.48 Jan 2016 

3.81 % 373.19 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 
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تا آوریل ( 34مهر ) 2151اکتبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931یعنی فروردین  2156

 

تا ( 34مهر ) 2151اکتبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931یعنی فروردین  2156آوریل 

 

 (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 :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 171.39 Oct 2015 

-3.13% 166.03 Nov 2015 

-1.25 % 163.95 Dec 2015 

-1.78 % 161.03 Jan 2016 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

 هما قیمت تغییرات

- 14.14 Oct 2015 

5.30% 14.89 Nov 2015 

0.74 % 15.00 Dec 2015 

-4.73 % 14.29 Jan 2016 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

16.18 % 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

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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 ای شرق نزدیک برای امنیت غذایی در کنفرانس منطقه صلحثبات و نقش تاکید بر 

 59الی  3ای فائو برای شرق نزدیک که از تاریخ  در بیانیه کنفرانس منطقه

در مقر فائو در رم برگزار گردید، ( 31اردیبهشت  24الی  21) 2156ماه مه 

تاکید بر اهمیت کشور شرق نزدیک و شمال افریقا ضمن  21نمایندگان 

صلح برای امنیت غذایی، تعهد خود را نسبت به مبارزه با تمام اشكال 

 . گرسنگی اعالم کردند

آنها همچنین وجود ثبات و صلح را برای به نتیجه رسیدن هرگونه اقدامات 

عیت تغذیه و امنیت مدت، میان مدت و بلند مدت ضروری دانسته و نگرانی عمیق خود را از بدتر شدن وض ای در کوتاه توسعه

 . ها ابراز کردند غذایی بویژه در میان کودکان منطقه در نتیجه طوالنی شدن جنگ و ناآرامی

ای فائو هر دو سال یكبار و با هدف بحث و بررسی  های منطقه ای فائو برای شرق نزدیک همانند سایر کنفرانس کنفرانس منطقه

 . شود ق روستایی برگزار میدرباره مسائل مربوط به کشاورزی و توسعه مناط

های خود و  آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در این کنفرانس تاکید کردند که کمک به کشاورزان برای باقی ماندن آنها در سرزمین

 .دهند را تشكیل میهای بازسازی این مناطق  جلوگیری از مهاجرت مردم ضروری بوده و گفتند که کشاورزان اساس فعالیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/414500/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Twenty-five countries from the Near East and North Africa have stressed the importance of peace for 

food security as they reaffirmed their commitment to fighting hunger in all its forms. 

In a declaration adopted by the FAO Regional Conference for the Near East that ended in Rome today, 

country representatives stressed "the need for stability and peace for any development effort to bear 

fruits in the short, medium and long term." They expressed deep concern over "the dramatic 

deterioration of the food security and nutrition situation, particularly among children in the Near East 

and North Africa Region, as a consequence of conflict and protracted crisis." 

The FAO Regional Conference for the Near East (NERC), like the rest of the regional Conferences, 

meets once every two years to discuss priority issues for agriculture and rural development in the 

region. The upcoming event will be the thirty third session of NERC (NERC33) and will be held in 

Rome, Italy from 9 to 13 May, 2016. 
 مبارزه با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/414500/icode/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/final_declaration_1.pdf
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 برای کاهش اثرات سموم WHOدستورالعمل جدید فائو و 

ها بر روی سالمتی  کش های ناشی از آفت دستورالعمل جدیدی با هدف کاهش آسیب

محصوالتی که میزان . منتشر گردید WHOئو و زیست توسط فا انسان و محیط

های سریع بویژه  سمیت حاد آنها باالست موجب موارد بسیار زیادی از مسمومیت

توانند در ایجاد سرطان و  این محصوالت می. شوند در کشورهای در حال توسعه می

در . های تكاملی در کودکان در حال رشد مؤثر باشند یا بروز سایر ناهنجاری

است اجازه مصرف نداشته و یا  های خطرناک ممكن کش ای صنعتی آفتکشوره

هایی که در  کش آفت. شوند اما در کشورهای در حال توسعه همچنان مصرف می. مصرف آنها همراه با محدودیتهایی باشد

مشكالت توانند  کشورهای صنعتی مجوز مصرف دارند در کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط متفاوت مصرف می

پا بویژه در کشورهای درحال توسعه اغلب از ابزار الزم برای محافظت در  کشاورزان خرده. باشند بسیار جدی بدنبال داشته

کنند و در نتیجه بیشتر در معرض  های قابل حمل برای سمپاشی استفاده می مپاشاستفاده نكرده و معموال از سبرابر سموم 

 . گیرند آلودگی قرار می

های خطرناک ارائه  کش رالعمل جدید منتشر شده نقشه راهی برای کمک به کشورها در شناسایی و مقابله با آثار آفتدر دستو

متن کامل این . نیازهای واقعی و انجام اقدامات الزم برای کاهش آثار سموم استتعیین  ،ها است که شامل ارزیابی ریسک شده

 . قابل دانلود و در دسترس است i5566e.pdf-www.fao.org/3/aدستورالعمل از طریق 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/413715/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and WHO have released new guidelines aimed at reducing the damage done by pesticides that 

pose especially high toxic risks to human health and the environment. 

Products with high acute toxicity account for high numbers of immediate poisoning cases, particularly 

in developing countries, while products with chronic toxicity effects may cause cancer  or 

developmental disorders among growing children.  

In industrialized countries, such so-called "highly hazardous pesticides" may be no longer permitted or 

subject to strict use limitations, yet they often remain widely available in developing countries. Even 

hazardous products that still are permitted in industrialised countries can cause severe problems in the 

developing world, where use circumstances can be very different.  

 ها کش آفت :موضوع
 (FAO)فائو  :منبع

 10/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/413715/icode/
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 همكاری فائو و اتحادیه اروپا برای مبارزه با تجارت غیرقانونی الوار

های مشترک خود در حمایت از  اتحادیه اروپا و فائو به توافق رسیدند که تالش

برابر قطع غیرقانونی درختان، بهبود مدیریت  در را کشورهای تولیدکننده الوار

جنگل و توسعه تجارت قانونی و ایمن سرعت ببخشند و اعالم کردند که در نتیجه 

محیطی و اقلیمی قطع  های مشترک انتظار دارند نه تنها اثرات زیست این فعالیت

غیرقانونی درختان را کاهش دهند بلكه درآمد و امنیت غذایی جوامع ساکن در 

المللی  احی جنگلی را از طریق بهبود دسترسی آنها به بازارهای داخلی و بیننو

 . تقویت نمایند

المللی و توسعه کمیسیون اروپا و رنه  های بین میلیون دالر بین ورونیک لورنزو، رئیس همكاری 91ای به ارزش مالی  نامه توافق

مداری، مدیریت و  تقویت قانون»از مرحله بعدی اجرای برنامه  کاسترو ساالزار، معاون مدیرکل فائو در امور جنگل در حمایت

 .به امضاء رسید 2121تا سال ( FLEGT)تجارت جنگل 

. است میلیارد دالر برآورد شده 51-51های مربوط به آن ساالنه معادل  زیان ناشی از قطع غیرقانونی درختان و تجارت ضرر و

بخش بزرگی از عالوه بر این سبب تخریب . گذارد غذایی مردم اثر منفی می ها بر معیشت، درآمد و امنیت اینگونه فعالیت

  . شوند های حیات وحش و از بین رفتن تنوع زیستی می و زیستگاه های غنی از کربن جنگل

 /item/414279/icode/http://www.fao.org/news/story/en  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The European Union (EU) and FAO have agreed to step up joint efforts to support tropical timber 

producing countries in curbing illegal logging, improving forest governance and promoting the trade of 

legally sourced timber. Doing so is expected to not only reduce the environmental impacts of illegal 

logging and mitigate climate change but will also boost the incomes and food security of forest 

communities by improving access to domestic and international wood markets.    

A $30 million funding agreement was formalized here today by Veronique Lorenzo of the European 

Commission Directorate-General for International Cooperation and Development, and René Castro 

Salazar, FAO Assistant Director-General for Forestry, to support the next phase of FAO's Forest Law 

Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Programme, set to run through 2020.   

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/414279/icode/
http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/en/
http://www.fao.org/in-action/eu-fao-flegt-programme/en/
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 غیرقانونی های توقف ماهیگیریالمللی  نامه بین اجرایی شدن توافق

روز  هروزب( IUU)های غیرقانونی، غیرمجاز و گزارش نشده  ماهیگیری امقابله ب

نامه جدید  الوقوع توافق فائو امیدوار است با اجرایی شدن قریب. شود تر می مشكل

در این زمینه پیشگام ( PSMA)زمینه اقدامات کشورهای بندری المللی در  بین

 91و   نامه به حد قابل قبول رسیده عداد اعضاء این توافقحال حاضر تدر . باشد

. اند عضو آن بطور رسمی پایبندی خود را نسبت به اجرایی شدن آن اعالم کرده

مینه مقابله با المللی در ز اولین پیمان بین( 5931خرداد  56) 2156ژوئن  1در 

 . المللی خواهد شد های غیرقانونی، غیرمجاز و گزارش نشده تبدیل به یک قانون بین ماهیگیری

المللی را امضاء و بطور رسمی تعهد خود برای  این پیمان بین ،کشور و اتحادیه اروپا، بعنوان یک هیات واحد 23در مجموع، 

درصد از  43میلیارد دالر و  599از واردات ماهی در سطح جهانی به ارزش  درصد 62بیش از . اند اجرایی شدن آن اعالم کرده

میلیون تن ماهی  26ساالنه حدود . است این مجموعه بودهمربوط به  2159میلیارد دالر در سال  593صادرات ماهی به ارزش 

های  بب تضعیف فعالیتمیلیارد دالر امریكا بطور غیرقانونی، غیرمجاز و گزارش نشده صید و س 29به ارزش حدود 

 .  شوند پایدارسازی ماهیگیری و مدیریت بهینه ذخائر ماهیان جهان می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/414494/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing is about to become much more difficult thanks to the 

imminent entry into force of the Port State Measures Agreement (PSMA), a ground-breaking 

international accord championed by FAO. Now that the required threshold has been reached, with 30 

Members having formally deposited their instruments of adherence, the count down to the entry into 

force of the PSMA is underway and on 5 June 2016 the world's first ever binding international accord 

specifically targeting IUU fishing will become international law. Collectively, the 29 countries and the 

European Union, which signed as a single party, have formally committed themselves through their 

instruments of adhesion to the Agreement account for more than 62 percent of worldwide fish imports 

and 49 percent of fish exports, which were $133 billion and $139 billion respectively, in 2013. 

Each year, IUU fishing is responsible for annual catches of up to 26 million tonnes, with a value of up 

to USD 23 billion. It also undermines efforts to ensure sustainable fisheries and responsible fish stock 

management around the world. 

 شیالت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/414494/icode/
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 ترویج تغذیه خوب برای ایجاد توسعه پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی

شود نه تنها بر سالمتی بلكه بر وضعیت کره زمین  خورده میآنچه بعنوان غذا 

غذایی صادر شده توسط تعداد های  با این وجود در توصیه .گذارد نیز تاثیرمی

شماری از کشورهای جهان دو چالش بزرگ عصر حاضر با هم در نظر  انگشت

 .تامین غذای خوب برای همه و مقابله با تغییرات اقلیمی: است گرفته شده

یجه فوق حاصل گزارش جدیدی است که توسط فائو و شبكه تحقیقات نت

در این گزارش  .است در دانشگاه آکسفورد منتشر شده( FCRN)اقلیمی غذا 

های غذایی منتشر شده توسط  ، دستورالعمل(Plates, Pyramids, Planet)« ها، سیاره ها، هرم بشقاب»تحت عنوان 

محیطی عالوه بر ترویج تغذیه خوب، مورد ارزیابی  شدن پایداری زیست درنظرگرفته کشورهای مختلف جهان با نگاه ویژه به

بین تهدیدات حاصل  های موجود کشور یعنی برزیل، آلمان، سوئد و قطر ارتباط 4در زمان تهیه گزارش فقط . است قرار گرفته

محیطی  انگلستان نیز در زمینه مالحظات زیستهلند و . اند های مدرن تولید غذا و الگوهای تغذیه را در نظر گرفته از سیستم

 :متن کامل این گزارش با استفاده از لینک زیر قابل دانلود و در دسترس است. اند برداشته یهای های غذایی گام در توصیه

http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf 
 /http://www.fao.org/news/story/en/item/414955/icode  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 
What we eat matters not just for our health, but for the planet, too. Yet only a handful of pioneering 

governments have issued guidelines promoting “win-win” diets that can help tackle two of the most 

urgent challenges of our time: securing good nutrition for all and addressing climate change. 

This is a key conclusion from a new study by the UN’s Food and Agriculture Organisation (FAO) and 

the Food Climate Research Network (FCRN) at the University of Oxford published today. 

The “Plates, Pyramids, Planet” report evaluates government-issued food guidelines from across the 

globe, looking in particular at whether they make links to environmental sustainability in addition to 

promoting good eating habits.  At the time the study was conducted, only four countries’ 

recommendations – Brazil, Germany, Sweden and Qatar – drew connections to the threats posed by 

modern food production systems and the dietary patterns that drive them. Two more – the Netherlands 

and the United Kingdom- have since taken steps to incorporate environmental considerations into their 

food guidelines.   
 

 تغذیه، تغییرات اقلیمی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/414955/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/
http://www.fcrn.org.uk/
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 زیست گزارش جدید از ایمن بودن مواد غذایی تراریخته برای انسان و محیط

اساس گزارش جدید منتشر شده توسط یک هیات مشورتی علمی، مواد غذایی بر 

آکادمی ملی . زیست ایمن هستند کاری شده ژنتیكی بطور کلی برای انسان و محیط دست

است که تغییرات ژنتیكی ایجاد شده در  علوم، مهندسی و پزشكی به این نتیجه رسیده

کنند،  فان آنها ادعا میلکه مخا هیوالهایی( Frankenfood)مواد غذایی تراریخته 

 . باشند اند دارای افزایش عملكرد نمی نیستند، اما از طرفی آنطور که طرفداران این مواد غذایی وعده داده

مرز بین مواد ( gene editing)« ویرایش ژنتیكی»های جدید مثل  ای، با کاربرد تكنیک صفحه 418بر اساس این گزارش 

ذایی باید بر روی محصول غذایی نهایی تمرکز ایمنی مواد غگزاران  قانون. است ده کمرنگ شدهغذایی طبیعی و مهندسی ش

محیطی  همچنین در این گزارش آمده است که دلیلی بر مشكالت زیست. دنشو تا بر روی آنچه غذا از آنها درست می دکنن

در اغلب گیاهان تراریخته مثل سویا، . د نداردها وجو کش فتبغیر از مشكل مقاومت در برابر آ ناشی از محصوالت تراریخته

اما زمانی که در . است ها و حشرات خاص مقاوم کرده کش پنبه، ذرت و کلزا، تغییرات ژنتیكی ایجاد شده، آنها را در برابر علف

زان عملكرد توجهی در می شود بر خالف انتظار تغییر قابل یک مزرعه بجای محصوالت سنتی از گیاهان تراریخته استفاده می

 . شود مشاهده نمی

 says-report-environment-the-and-anshum-for-safe-generally-is-food-http://www.theguardian.com/environment/2016/may/18/gm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Genetically manipulated food remains generally safe for humans and the environment, a high-powered science 

advisory board declared in a report on Tuesday. The National Academies of Science, Engineering and Medicine 

concluded that changing the genetics of what we eat does not produce the “Frankenfood” monster some 

opponents claim – but is not feeding the world with substantially increased yields, as proponents promised. With 

the line between engineered and natural foods blurring because of newer techniques such as gene editing, the 

408-page report said, regulators need to make their safety focus more on the end product of the food that is 

made rather than the nuts and bolts of its making.  

There is no evidence of environmental problems caused by genetically modified crops, but pesticide 

resistance is a problem, the report said. Farms that use genetically modified crops in general are helped, but it 

may be a different story for smaller farmers and in poorer areas of the world, it said. Most of the modified plants 

are soybean, cotton, corn and canola; in most cases, genetic tinkering has made them resistant to certain 

herbicides and insects. When farms switched from conventional crops to the engineered varieties, there was no 

substantial change in yields.  

 محصوالت تراریخته: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 18/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/18/gm-food-is-generally-safe-for-humans-and-the-environment-report-says
http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/09/scotland-to-issue-formal-ban-on-genetically-modified-crops
https://www.theguardian.com/science/2016/feb/07/gene-editing-fertilising-crops-medicines-but-is-it-safe
https://www.theguardian.com/science/2005/jul/25/gm.food
https://www.theguardian.com/science/2005/jul/25/gm.food
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 حفاظت از ریشه گیاه سویا

، دشمن (cyst nematode)یک نوع کرم انگلی حلقوی بنام نماتد سیستی 

عالوه بر این، بیماری  .کند درجه یک سویا است که از ریشه این گیاه تغذیه می

( sudden death syndrome)قارچی دیگری بنام سندرم مرگ ناگهانی سویا 

های گیاهی  بنا بر اظهارات پاتولوژیست. شود نیز مانع رشد ریشه سویا می

لتی داکوتای جنوبی، در مزارعی که میزان نماتد سیستی سویا باال ادانشگاه ای

 . یابد نیز افزایش می( SDS)ی سویا باشد، روند بروز سندرم مرگ ناگهان

محققان دانشگاه داکوتای . تواند قرار بگیرد ارتباط بین این دو بیماری تحت تاثیر عوامل مختلف زیستی و غیرزیستی می

مورد  SDSجنوبی اثر فاکتورهای خاکی مثل پتاسیم را بر میزان حساسیت سویا بویژه در ارتباط با نماتد سیستی بر بیماری 

اثر هستند بنابراین کشاورزان برای  ها بر آن بی کش که قارچبیماری نسبتا جدیدی است  SDSبیماری . اند ابی قرار دادهارزی

 . های مدیریت مزرعه را تغییر داده و از ارقام متحمل استفاده کنند کاهش خسارت ناشی از آن باید شیوه

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512161100.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The soybean's No. 1 enemy, a parasitic round worm called the soybean cyst nematode, feeds on the 

roots. In addition, sudden death syndrome tends to be worse in fields that have high levels of soybean 

cyst nematode, according to Mathew and SDSU Extension plant pathologist Emmanuel Byamukama. 

This increases the importance of testing soils for soybean cyst nematodes this spring. "This association 

between the worm and the fungus can be affected by abiotic and biotic factors in the field," Mathew 

pointed out. Consequently, they are also evaluating whether soil factors, such as potassium, increase 

the susceptibility of soybean plants to sudden death syndrome, particularly in relationship to the 

soybean cyst nematode. 

"It's a relatively new disease," Mathew said. Through presentations at SDSU Extension field days, she 

and Byamukama have helped producers identify sudden death syndrome. Fungicides are largely 

ineffective, so farmers must change management practices and select tolerant soybean varieties to 

reduce losses. 

 سویا: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 12/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160512161100.htm
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 انتشار اولین گزارش ساالنه درباره وضعیت گیاهان جهان 

دانشمند و صرف یكسال  81اولین گزارش ساالنه درباره گیاهان جهان با مشارکت بیش از 

ای از دانش موجود درباره تنوع گیاهان روی  این گزارش یک ارزیابی پایه. شر گردیدمنتزمان 

ها و  گزاری ها روبرو هستند و همچنین سیاست زمین، تهدیدهای جهانی که این گیاهان با آن

 . است میزان مؤثر بودن آنها در مقابله با این تهدیدات

تا کنون وضعیت جهانی . جهان استاین گزارش اولین ارزیابی جهانی از وضعیت گیاهان 

ها، شهرها، مادران، پدران، کودکان و حتی  های دریایی، جنگل پشت پرندگان، الک

بنا بر اظهارات . بود ولی درباره گیاهان چیزی منتشر نشده بود ها منتشر شده بیوتیک آنتی

به اهمیت ، با توجه (KEW) کیو سلطنتی شناسی گیاه پروفسور کتی ویلیس، مدیر علوم باغ

یرات اقلیمی، تهیه های زیستی تا تغی نقش گیاهان در همه جوانب زندگی شامل غذا، دارو، لباس، مصالح ساختمانی و سوخت

 . ت پر کردن این خالء بوداین گزارش گامی در جه

ه و شامل سه بود 2156روز شده از سراسر جهان تا سال  وضعیت گیاهان مشخص شده در این گزارش بر پایه آخرین دانش به

متن کامل گزارش با استفاده از . المللی ها و تجارت بین توصیف گیاهان جهان، تهدیدات جهانی گیاهان و سیاست: بخش است

 :باشد لینک زیر قابل دانلود و در دسترس می

https://stateoftheworldsplants.com/report/sotwp_2016.pdf 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160510124826.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The first annual State of the World's Plants report, which involved more than 80 scientists and took a 

year to produce, is a baseline assessment of current knowledge on the diversity of plants on earth, the 

global threats these plants currently face, as well as the policies in place and their effectiveness in 

dealing with threats. "This is the first ever global assessment on the state of the world's plants. We 

already have a 'State of the World's ...birds, sea-turtles, forests, cities, mothers, fathers, children even 

antibiotics' but not plants. I find this remarkable given the importance of plants to all of our lives- from 

food, medicines, clothing, building materials and biofuels, to climate regulation. This report therefore 

provides the first step in filling this critical knowledge gap." said Professor Kathy Willis, Director of 

Science at the Royal Botanic Gardens, Kew at the report launch on Monday. 

 های گیاهی گونه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://stateoftheworldsplants.com/report/sotwp_2016.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160510124826.htm
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 از هر پنج گونه گیاهی یک گونه در خطر انقراض است

بر اساس اولین ارزیابی انجام شده درباره وضعیت گیاهان جهان، یک گونه از هر پنج 

  اهی در جهان در خطر انقراض است که برای عرضه غذا و دارو در آینده مشكلگونه گی

گونه جدید  2111است که ساالنه  همچنین در این گزارش آمده. ایجاد خواهد کرد

پذیری  و انعطافبرای تولید غذا شود که امید برای یافتن منابع جدید  گیاهی کشف می

های جدید،  یک نمونه از گونه. دهد افزایش میها و تغییرات اقلیمی را  در برابر بیماری

 . شد بوک نشان داده یقا است که برای اولین بار در فیسرهای اف تنی در یكی از جنگل 511پیكر  خوار غول درخت حشره

دهد که در حال  است نشان می تهیه شده( KEW)شناسی سلطنتی انگلستان  این گزارش که توسط کارشناسان باغ گیاه

های گیاهی با  بزرگترین عوامل تهدید کننده گونه. است کاربری شناخته شده 91،111گونه گیاهی با بیش از  931،111حاضر 

بعنوان مثال برای تولید روغن پالم و یا دامپروری، %( 95)ها به منظور کشت و کار  گاه تخریب زیست: خطر انقراض عبارتند از 

ییرات اقلیمی نقش غدر حال حاضر ت%(. 59)یرساختارها سازی و ایجاد ز  مانو ساخت%( 25)زدائی برای تولید الوار  جنگل

 . رسد که میزان تاثیر آن در حال افزایش باشد های گیاهی دارد ولی بنظر می در از بین رفتن گونه%( 4)کوچكی 

at-species-plant-worlds-of-five-in-http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/one-  :لینک خبر

extinction-of-risk 

 :خالصه خبر 
One in five of the world’s plant species is threatened with extinction, according to the first global 

assessment of flora, putting supplies of food and medicines at risk. 

But the report also found that 2,000 new species of plant are discovered every year, raising hopes of 

new sources of food that are resilient to disease and climate change. New finds in 2015 included a 

giant insect-eating plant first spotted on Facebook and a 100-tonne tree hidden in an African forest. 

The State of the World’s Plants report, by experts at the Royal Botanic Gardens Kew, reveals that 

there are currently 390,000 species of known plants, with more than 30,000 used by people. However, 

more than 5,000 species have invaded foreign countries and are causing billions of dollars of 

damage every year. The biggest factors threatening plant species with extinction are the destruction of 

habitats for farming (31%) - such as palm oil production and cattle ranching,deforestation for 

timber (21%) and construction of buildings and infrastructure (13%). 

 های گیاهی گونه: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 10/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/one-in-five-of-worlds-plant-species-at-risk-of-extinction
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/one-in-five-of-worlds-plant-species-at-risk-of-extinction
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/10/one-in-five-of-worlds-plant-species-at-risk-of-extinction
http://www.kew.org/
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/06/amazon-and-ebay-hosting-ads-for-banned-invasive-species
http://www.theguardian.com/environment/2016/may/06/amazon-and-ebay-hosting-ads-for-banned-invasive-species
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jan/26/worlds-largest-palm-oil-trader-criticised-progress-deforestation-wilmar
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amazon-deforestation-report-brazil-paris-climate-talks
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/27/amazon-deforestation-report-brazil-paris-climate-talks
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 های هرز خسارت میلیاردی ناشی از عدم کنترل علف

هرز مزارع سویا و ذرت در شمال امریكا کنترل نشوند میزان های  اگر علف

درصد کاهش یافته و ساالنه خسارتی  11عملكرد این محصوالت در امریكا و کانادا 

گیری فوق حاصل تحقیق  نتیجه. میلیارد دالر بدنبال خواهد داشت 49حدود 

انزاس در های هرز امریكا و دانشگاه ایالتی ک انجام شده توسط انجمن علوم علف

 است که جزئیات آن از طریق لینک 2159تا  2117های  طی سال
wssa/weed/croploss/wssa.net/ این تحقیق با هدف تعیین . در دسترس است

آمده در زمینه ژنتیک و  های بدست با وجود پیشرفت. است های هرز بر روی تولید محصوالت زراعی انجام شده اثرات علف

ز در تمامی عوامل های هر علف. های هرز تحقیقات بیشتری موردنیاز است باروری گیاهان، هنوز در ارتباط با مدیریت علف

 . مؤثر تولید محصول از نورخورشید تا رطوبت و عناصر مغذی خاک با گیاهان اصلی در رقابت هستند

 1/43درصد از محصول ذرت و  12کاهش بطور متوسط های هرز در امریكا سبب  بر اساس نتایج این تحقیق عدم کنترل علف

کنترل شیمیایی : شوند ای هرز به چهار دسته تقسیم میه های مدیریت علف شیوه. درصد محصول سویا خواهد شد

 . های کاشت و کنترل مكانیكی ، کنترل بیولوژیكی، سیستم(ها کش علف)

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/16051613072.0  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Imagine that weeds were left to grow uncontrolled in corn and soybean fields across North America. 

That scenario would cut U.S. and Canadian yields by about 50 percent, resulting in $43 billion in 

annual economic losses to those two crops alone, according to a new study.  

The research, conducted by the Weed Science Society of America and led by Kansas State University 

professor Anita Dille, spanned seven years from 2007 to 2013. Details about the study are available at 

http://wssa.net/wssa/weed/croploss/. 

"We were interested in trying to understand just how much impact weeds still have on our crops. 

Despite the great improvements we have in crop genetics and fertility, we're still having to manage 

weeds," Dille said, noting that weeds compete with crops for everything from sunlight to moisture to 

nutrients in the soil. The WSSA is a professional organization of scientists from universities, industry 

and government agencies across the United States and Canada who are interested in weed science. 

Dille chairs the WSSA's weed loss committee. 

 های هرز علف: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/05/2016: تاریخ خبر

 هرستبازگشت به ف

http://wssa.net/wssa/weed/croploss/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160516130720.htm
http://wssa.net/wssa/weed/croploss/
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 سابقه جمعیت زنبورهای عسل امریكا در زمستان گذشته کاهش بی

های زنبورعسل امریكا از  در طی زمستان گذشته بیش از یک چهارم کلنی

فشار  های نامناسب مدیریت زمین ها و شیوه بار کنه بدلیل هجوم مرگ. اند رفته بین

 . است یار زیاد شدهها و کسب و کارهای مربوط به آنها بس افشان وارده به گرده

دهد که  نشان می( USDA)آمار اولیه منتشر شده توسط وزارت کشاورزی امریكا 

های زنبورعسل امریكا از بین  درصد از کلنی 28حدود  2151-56در زمستان 

. صد بوده استدر 44باالترین رکورد ساالنه تا کنون یعنی  2156تا مارس  2151این رقم برای کل سال یعنی از آوریل . اند رفته

است ولی در حال  ها فقط مربوط به طول زمستان بوده سال قبل از بین رفتن کلنی 6همچنین آمارها حاکی از آن هستند که تا 

 . افتد حاضر این خسارت در طول سال اتفاق می

محصوالتی مثل سیب،  برای تولید. افشانی است اغلب مواد غذایی مصرفی انسان بطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به گرده

زنبورها و صنایع زنبورداری . افشانی موردنیاز است خیار، بادام، بلوبری و انواع بسیار زیاد دیگر مواد غذایی سیستم فعال گرده

 . ناپذیری خواهند دید در صورت عدم وجود این سیستم خسارت جبران

 problems-environmental-deaths-colony-http://www.theguardian.com/environment/2016/may/11/bee  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
More than a quarter of American honeybee colonies were wiped out over the winter, with deadly 

infestations of mites and harmful land management practices heaping mounting pressure upon the 

crucial pollinators and the businesses that keep them. 

Preliminary figures commissioned by the US Department of Agriculture (USDA)show that 28% of bee 

colonies in the United States were lost over the 2015-16 winter. More than half of surveyed beekeepers 

said they suffered unsustainable losses during the winter. 

Over the year, from April 2015 to March 2016, beekeepers lost 44% of their colonies – the highest 

annual loss on record. Until six years ago annual figures were not kept as it was assumed colony losses 

were only suffered during winter, but similar declines are now occurring year-round. 

One in three bites of food we eat is directly or indirectly pollinated by bees. If we want to produce 

apples, cucumbers, almonds, blueberries and lots of other types of food, we need a functioning 

pollination system.  

 زنبور عسل: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 10/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زمینی زمینی هنگام آلودگی به بید غده سیب کشف واکنش دفاعی گیاه سیب

، گیاه Boyce Thompsonجدید انجام شده در مؤسسه  قبر اساس تحقی

زمینی  معرض هجوم بید غده سیبهای زیرزمینی آن در  که غده زمینی زمانی سیب

(Guatemalan tuber moth )گیرند، واکنش دفاعی شیمیایی خود در  قرار می

این نوع واکنش ممكن است دور از . کنند ها را تقویت می های هوایی یعنی برگ اندام

خوار محافظت  های گیاه در برابر آفات برگ اما این کنیسم از برگ. انتظار بنظر برسد

 . شود های زیرزمینی آن به الرو بید می بب تداوم تولید مواد قندی در گیاه با وجود آلودگی در غدهکرده و س

تواند به کاهش خسارت وارده به محصول  های جدید می یافته. است به چاپ رسیده Oecologiaجزئیات این تحقیق در مجله 

. زمینی در معرض هجوم آفات مختلف است گیاه سیب .ها می شود توسط آفات شده و سبب افزایش عملكرد غدهزمینی  سیب

اما تا کنون در مورد . اند محققان درباره نحوه شناسایی  و واکنش گیاه در برابر تهدیدات مختلف تحقیق و بررسی کرده

 . است ها تحقیق نشده های غده چگونگی سیگنال گیاهی و واکنش گیاه به آلودگی

روز آنالیز کرده و  8های برگ و غده را پس از  زمینی، نمونه ساختن یک غده از گیاه سیب در این تحقیق، محققان پس از آلوده

 . است مشاهده کردند که در بیان ژنتیكی و تولید مواد شیمیایی دفاعی تغییراتی بوجود آمده

 response.html-defenses-aboveground-trigger-potato-05-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Potato plants boost the chemical defenses in their leaves when Guatemalan tuber moth larvae feed on 

their tubers, report researchers at the Boyce Thompson Institute (BTI). 

While the potato's response may seem counterintuitive, it protects against leaf-eating pests, ensuring 

that the plant can maintain sugar production, to continue growing tubers during the moth 

larvae infestation. The study, which was led by BTI Professor Georg Jander and Katja Poveda, 

Assistant Professor of Entomology at Cornell University, appears in the journal Oecologia. The 

discovery may one day help reduce potato damage from insect pests and increase tuber yields. 

Plants must fend off simultaneous attacks from above- and belowground herbivores, ranging from 

insects to deer. Scientists are beginning to see patterns in how plants detect and respond to these 

diverse threats, but no one had investigated how plants signal and respond to tuber attacks. 

 زمینی سیب: موضوع

 phys.org :منبع

 05/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های کشاورزی بر چرخه نیتروژن اثرات انتشار گاز آمونیاک حاصل از فعالیت

آید،  های زمین بنظر می های انسان بر روی اکوسیستم بطه با اثرات فعالیتاولین موضوعی که در را

اما بر یكی دیگر از فرایندهای مهم زمین، یعنی چرخه . ایجاد اختالل در چرخه کربن است

رسد ماهیت  بنظر می. شود های انسان صدمات زیادی وارد می نیتروژن نیز در نتیجه فعالیت

تحقیق جدید انجام . است طول چند دهه گذشته تغییر کرده های طبیعی در اختالل در چرخه

دهد که در حال حاضر اختالل ایجاد شده در چرخه کربن در اثر  شده در دانشگاه کلرادو نشان می

 . های فسیلی است های کشاورزی  بیشتر از اثرات انتشار گازهای حاصل از احتراق  سوخت انتشار گاز آمونیاک ناشی از فعالیت

های خشكی یا آبی اثرات  توجه به ماهیت منبع نیتروژن اضافی موجود در اتمسفر، چه از طریق اکوسیستمبدون 

کاهش تنوع زیستی و تغییرات شیمیایی در آب دریاها و , محیطی مخربی بدنبال دارد مثل افزایش اسیدیته خاک زیست

های فسیلی  تخاکسیدهای نیتروژن حاصل از سو: زارتند های انسانی عبا دو منبع اصلی نیتروژن حاصل از فعالیت. ها رودخانه

 3جزئیات این تحقیق در شماره . آیند و آمونیاک حاصل از ضایعات دامی و کودهای ازته که در اتمسفر بصورت نیترات درمی

 .است به جاپ رسیده Proceedings of the National Academy of Sciencesماه مه مجله 

 earth.html-disrupt-emissions-ammonia-agricultural-05-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
When considering human impacts on earth systems, disturbance to the carbon cycle grabs the 

headlines. But another critically important earth process, the nitrogen cycle, has also seen major 

disruption from human activity. It turns out the nature of that disruption in the U.S. has changed over 

the last several decades. New Colorado State University research indicates that nitrogen cycle 

disturbance from emissions of agriculture-related ammonia now exceeds the effects of fossil fuel 

combustion emissions. And no matter what the source, excess nitrogen in the atmosphere, as it cycles 

through terrestrial and aquatic ecosystems in both wet and dry processes, has debilitating 

environmental impacts. These include increased soil acidification, decreased biodiversity, and changes 

to the chemistry of lakes and streams. Publishing May 9 in Proceedings of the National Academy of 

Sciences, the researchers describe a slow, measurable shift in sources of nitrogen deposition - the input 

of reactive nitrogen from the atmosphere to the biosphere - that continue to wreak havoc on 

ecosystems. The paper's first author is Yi Li, a recent CSU Ph.D. graduate who now works for the state 

of Arizona. 

 تروژنچرخه نی: موضوع

 phys.org :منبع

 01/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 آالینده هواذرات مزارع کشاورزی، یكی از منابع اصلی 

اند که در امریكا، اروپا، روسیه و چین آلودگی ناشی از ذرات  مطالعات جدید نشان داده

های کشاورزی بیشتر از آلودگی ناشی  ه فعالیتریز حاصل از انتشار گازهای مربوط ب

ها گازهای حاصل از کودهای غنی از  منابع این آالینده. های انسانی است سایر فعالیت

های  نیتروژن و ضایعات دامی هستند که در هوا با گازهای حاصل از احتراق سوخت

بیماری و  آیند که منشاء ایجاد فسیلی ترکیب شده و بصورت ذرات ریز جامدی در می

های آینده  ها انتشار گازهای حاصل از احتراق در دهه بینی اما خبر خوب است که اگر طبق اکثر پیش. مرگ و میر هستند

 . کاهش یابد، علظت ذرات معلق کم خواهد شد حتی اگر میزان مصرف کود دو برابر گردد

ست که از مزارع پر کود و ضایعات دامی وارد هوا های کشاورزی اغلب بصورت گاز آمونیاک ا های ناشی از فعالیت آلودگی

. دهند ها را تشكیل می ها ذرات ریز جامد یا آئروسل های دیگر مثل اکسیدهای نیتروژن و سولفات شوند سپس با آالینده می

های  ه ریهام ضخامت موی انسان را دارند و با وارد شدن و نفوذ ب میكرومتر یعنی حدود یک سی 1/2این ذرات قطری کمتر از 

 . شوند های قلبی یا ریوی می انسان موجب بیماری

 . به چاپ رسیده است Geophysical Research Lettersجزئیات این تحقیق در مجله 

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/201.6/05/160516110423  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Emissions from farms outweigh all other human sources of fine-particulate air pollution in much of the 

United States, Europe, Russia and China, according to new research. The culprit: fumes from nitrogen-

rich fertilizers and animal waste combine in the air with combustion emissions to form solid particles, 

which constitute a major source of disease and death, according to the new study. 

The good news is if combustion emissions decline in coming decades, as most projections say, fine-

particle pollution will go down even if fertilizer use doubles as expected, according to the new study 

published in Geophysical Research Letters, a journal of the American Geophysical Union. 

Agricultural air pollution comes mainly in the form of ammonia, which enters the air as a gas from 

heavily fertilized fields and livestock waste. It then combines with pollutants from combustion--mainly 

nitrogen oxides and sulfates from vehicles, power plants and industrial processes--to create tiny solid 

particles, or aerosols, no more than 2.5 micrometers across, about 1/30 the width of a human hair. 

 آلودگی هوا: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 05/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها نتز در جلبکشناسایی پروتئین تقویت کننده بازدهی فتوس

توانند  های کلیدی برای تامین غذای جمعیت فزاینده جهان می حل ها، یكی از راه جلبک

ها از بسیاری از گیاهان بیشتر  کربن از هوا توسط جلبک اکسید ظرفیت جذب دی. باشند

توانند کشاورزی  ها می جلبک وری به گیاهان زراعی منتقل شود اگر این ظرفیت بهره .است

در نتیجه تولید مواد غذایی بیشتر در زمان کمتر و با مصرف آب و کود . حول سازندرا مت

 . کمتر میسر خواهد شد

این . شود ها می اند که سبب بازدهی باالی فتوسنتز در جلبک طی این تحقیق، محققان موفق به شناسایی پروتئینی شده

 . گام اول در کاربرد ظرفیت جلبک در کشاورزی است ،کشف

اکسیدکربن هوا را  این آنزیم دی. های موجود بر روی کره زمین است ترین آنزیم یكی از فراوان( Rubisco)م روبیسكو آنزی

آنچه که . کند و در تمام موجودات فتوسنتزکننده وجود دارد تثبیت و یا تبدیل به قندهای کربنی مثل گلوکز و ساکارز می

در داخل سلول بنام پیرنوئید ربوط به یک جزء حبابی کروی شكل شود م سبب بازدهی باالی جلبک در فتوسنتز می

(pyrenoid )کند اف آنزیم روبیسكو شده و فرایند تثبیت را تسریع میراکسیدکربن در اط است که سبب تجمع دی . 

 . است منتشر شده Proceedings of the National Academy of Sciencesهای این تحقیق جدید در مجله  یافته

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160510134254.htm  :نک خبرلی

 :خالصه خبر 
Algae may hold the key to feeding the world's burgeoning population. Don't worry; no one is going to 

make you eat them. But because they are more efficient than most plants at taking in carbon dioxide 

from the air, algae could transform agriculture. If their efficiency could be transferred to crops, we 

could grow more food in less time using less water and less nitrogen fertilizer. 

New work from a team led by Carnegie's Martin Jonikas published in Proceedings of the National 

Academy of Sciences reveals a protein that is necessary for green algae to achieve such remarkable 

efficiency. The discovery of this protein is an important first step in harnessing the power of green 

algae for agriculture. 

It all starts with the world's most abundant enzyme, Rubisco. 

 ها جلبک: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 05/05/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  رقم پنبه  55شورای بذر پنجاب پاکستان بطور موقت تصویبBt  رقم پنبه غیر  2وBt  را متوقف کرد 

Pakistan's Punjab Seed Council Holds Approval of Bt and Non-Bt Cotton Varieties 

 اروپا .2

 های مفید از طریق تغییرات ژنومیک های قارچی گیاهی به ارگانیسم تبدیل عوامل پاتوژن 

Genome Modifications Turn Fungal Plant Pathogen into Beneficial Organism 

  توضیحات محققان درباره علل مقاوم نشدن ذرتBt خوار در اروپا به آفت ساقه 

Scientists Explain why Pest has not Evolved Resistance to Bt Maize in EU 

 زمینی توسط اپلیكیشن  زیست، غذا و امور روستایی انگلستان انجام آزمایشات میدانی بر روی ارقام سیب سازمان محیط

 را تصویب کرد Sainsburyآزمایشگاه 

DEFRA Approves the Sainsbury Laboratory's Application for Potato Field Trials 

 امریكا .9

 ای جدید برای تولید محصوالت زیستی گیاهی کشف شیوه 

Researchers Discover Potential New Pathway for Plant-Based Bioproducts 

 تحقیقات  .4

 های جدید درباره نقش آبسیزیک اسید  یافته(ABA )ها و سوکروز در فرایند رسیدن میوه 

ABSCISIC Acid And Sucrose Regulate Fruit Ripening Through the ASR Transcription Factor 

 

 بازگشت به فهرست
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