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

( 35آذر ) 2161ر از ماه دسامب (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 6931 یعنی خرداد 2167تا ژوئن 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  6931یعنی خرداد  2167تا ژوئن ( 35آذر ) 2161

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 122.80 Dec 2016 

11.64% 133.09 Jan 2017 

7.45% 147.31 Feb 2017 

-0.62% 146.39 Mar 2017 

-5.45% 138.41 Apr 2017 

5.84% 146.49 May 2017 

7.31% 157.20 Jun 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 367.55 Dec 2016 

1.36 % 372.55 Jan 2017 

-1.09 % 368.50 Feb 2017 

-0.20 % 367.78 Mar 2017 

1.83% 374.50 Apr 2016 

7.41% 402.26 May 2017 

10.37% 444.68 Jun 2017 
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تا ( 35آذر ) 2161دسامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (تن به دالر امریكایک ) 6931 یعنی خرداد 2167ژوئن 

 

آذر ) 2161دسامبر از ماه  ),Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)  Sugar) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 451یک پوند معادل حدود ) 6931 یعنی خرداد 2167تا ژوئن ( 35

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 ty=wheathttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodi  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 ity=cornhttp://www.indexmundi.com/commodities/?commod: ذرت

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 152.67 Dec 2016 

4.79 % 159.99 Jan 2017 

1.81 % 162.88 Feb 2017 

-2.40 % 158.97 Mar 2017 

-1.59% 156.44 Apr 2017 

1.37% 158.59 May 2017 

-0.40 % 157.96 Jun 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 18.83 Dec 2016 

9.08 % 20.54 Jan 2017 

-0.93 % 20.35 Feb 2017 

-11.25 % 18.06 Mar 2017 

-9.19 % 16.40 Apr 2017 

-4.33 % 15.69 May 2017 

-12.36 % 13.75 Jun 2017 

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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 است ذاری در کشاورزی پایدارگ کن کردن کامل گرسنگی در گرو تحول در اقتصاد روستایی و سرمایه ریشه

 21بیانیه نهایی مجمع سیاسی سطح باالی سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار در تاریخ 

در این بیانیه به سرعت بخشیدن در روند اجرای برنامه . صادر شد )31تیر  23) 2167جوالی 

کن کردن فقر،  ریشهبرای  به تالشهمچنین در آن . است برای توسعه پایدار تاکید شده 2191

درصد از جمعیت فقیر جهان در  81حدود . است اشاره شدهعلت اصلی آن یعنی گرسنگی و 

مواد غذایی آنها کشاورزی، شیالت و کنند و منبع اصلی درآمد و  مناطق روستایی زندگی می

معیت روستایی شامل امنیت غذایی و معیشت ج شناخت دربارهمبارزه با فقر و گرسنگی نیاز به . داری است جنگل

 . داران و جوامع بومی دارد ان، گلههای کشاورز، ماهیگیر خانواده

تنها راه دستیابی به هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در امور اقلیم و منابع طبیعی در طی سخنان خود در این نشست گفت، 

های  بندی ید در مرکز توجه در اولویتپا با ایجاد تحول در اقتصاد روستایی است و کشاورزان خرده« گرسنگی صفر»

سه نهاد مستقر در رم سازمان ملل متحد، فائو، صندوق . های غذایی باشند گذاری در کشاورزی پایدار و سیستم سرمایه

گذاری به منظور حمایت از  ار افزایش سرمایهتخواس( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  بین

 .  شدند (SDG2 -توسعه پایدار برنامه هدف دوم)مقابله با فقر و گرسنگی جمعیت فقیر و 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1025232/icode:خبر

 :خالصه خبر 
The pace of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development must be accelerated , a high-level United 

Nations meeting stressed today in its final declaration. The Ministerial Declaration of the High-Level Political Forum on 

Sustainable Development noted that "putting the furthest behind first" means taking action to address the root causes of 

poverty. The Declaration also highlights poverty as a main cause of hunger. Almost 80 percent of the world's poor live in 

rural areas where people depend on agriculture, fisheries or forestry as their main source of income and food. Tackling 

poverty and hunger requires recognizing that food and nutrition security and rural livelihoods, including those of family 

farmers, fishers and pastoralists as well as indigenous communities, are intrinsically linked. "We can only achieve Zero 

Hunger if we transform the rural economy, put smallholders at the centre and invest in sustainable agriculture and food 

systems," said Helena Semedo, FAO Deputy Director-General, Climate and Natural Resources, delivering a joint statement 

on behalf of the United Nations Rome-based agencies FAO, IFAD and WFP during the Forum's thematic review 

of Sustainable Development Goal 2 (SDG2) . 

 کشاورزی پایدار: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 26/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1025232/icode/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/en/
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 انتشار آخرین استانداردهای پذیرفته شده توسط کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس

الی  21) 2167جوالی  22تا  67در   چهلمین اجالس کمیسیون استانداردهای غذایی سازمان ملل متحد ، کدکس آلیمنتاریوس

در ژنو برگزار گردید و طی آن استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذایی که متضمن رفتارهای منصفانه در تجارت ( 31تیر  96

 :عناوین استانداردهای پذیرفته شده بشرح زیر است. مواد غذایی باشند، مورد تصویب قرار گرفتند

 حدکثر سطح جیوه در ماهی  (6

  بیوتیكی در مورد مقاومت آنتی  (2

 ای داروهای دامپزشكی در محصوالت دامی در مورد حد باقیمانده (9

 ها و سبزیجات تازه کدهای بهداشتی برای میوه (4

 های غذایی های برچسب دستورالعمل (5

 استانداردهای زیره، آویشن و فلفل سیاه، سفید و قرمز (1

 بطور غیرعمد به مقدار کم در مواد غذایی وجود دارندهای تجزیه و تحلیل مواد شیمیایی که  دستورالعمل (7

 های تصفیه شده  و گلیسیدل در روغن MCPD-3دستورالعمل برای کاهش ترکیبات شیمیایی  (8

 استانداردهای روغن ماهی (3

 های مواد غذایی افزودنی (61

 ها و سبزیجات فرآوری شده حداکثر میزان سرب در میوه (66

 لودگی آرسنیكی در برنجکدهای مربوط به پیشگیری و کاهش سطح آ (62

 ها در مواد غذایی کش حداکثر حد مجاز برای باقیمانده آفت (69

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1024512/icode :خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations food standards body Codex Alimentarius Commission is meeting in Geneva from 17 to 22 

July 2017 to adopt food safety and quality standards. Charged with protecting consumer health and ensuring fair 

practices in the food trade, the Codex Alimentarius is a joint initiative of the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO).Decisions taken at the 40th session of 

the Commission will be published below as they are made.  (Relevant Codex document) 

 ایمنی غذا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/67/2617: تاریخ خبر

 ازگشت به فهرستب

http://www.fao.org/news/story/en/item/1024512/icode/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-40%252FWD%252Fcac40_12_Add2e.pdf
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 سابقه کاهش تولید مواد غذایی در کره شمالی بعلت خشكسالی بی

بر اساس گزارش جدید فائو که با همكاری مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا تهیه 

است، بدلیل تهدیدات طوالنی مدت ناشی از شرایط آب و هوایی، محصوالت زراعی  شده

امنیت  کاهش شدید پیدا کرده و زمینی و سویا بعمده کره شمالی شامل برنج، ذرت، سی

 .  است ای از جمعیت این کشور در معرض خطر قرار گرفته غذایی بخش عمده

بنا بر اظهار وینستت مارتین، نماینده فائو در چین و کره شمالی، میزان بارندگی از ماه 

های کاشت را  است که فعالیت انگین درازمدت آن بودهتر از می آوریل تا ژوئن در مناطق کلیدی زراعی کره شمالی بسیار پایین

 . است مختل کرده و به محصوالت عمده فصلی خسارت وارد کرده

شوند مثل گندم، جو و  به محصوالت زراعی فصلی که در ماه ژوئن برداشت می 2167/2161خشكسالی شدید در سال 

درصد نسبت  91بیشتر از  2167تولید این محصوالت در سال  طبق آخرین برآوردهای فائو. است زمینی نیز تاثیر گذاشته سیب

 . است رسیده 961،111تن به  451،111است و از  به سال گذشته کاهش پیدا کرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1025100/icode :خبر

 :بر خالصه خ

DPR Korea's crop production for 2017, including staple rice, maize, potatoes and soybean, has been severely 

damaged by prolonged dry weather conditions, threatening food security for a large part of its population, 

according to a new FAO update prepared in collaboration with the European Commission's Joint Research 

Centre. Rainfall from April to June in key crop producing areas in Democratic People's Republic of Korea were 

well below the long-term average, severely disrupting planting activities and damaging the 2017 main season 

crops. 

"So far, seasonal rainfall in main cereal producing areas have been below the level of 2001, when cereal 

production dropped to the unprecedented level of only two million tonnes, causing a sharp deterioration in food 

security conditions of a large part of the population," said Vincent Martin, FAO Representative in China and 

DPR Korea. The severe dry spell also affected the 2016/17 early season crops which were harvested in June and 

include wheat, barley and potatoes. According to FAO's latest estimates, production of 2017 early season crops 

has plunged by over 30 percent, from the previous year's level of 450 000 tonnes to 310 000 tonnes. 

Despite the fact that the early season harvest accounts for only 10 percent of the total annual cereal production, 

these crops are an important source of food during the lean season from May to September. 

 خشکسالی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1025100/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7544e.pdf
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 کمک مالی پاپ فرانسیس به فائو برای کمک به مقابله با خشكسالی در شرق افریقا

هزار یورو به اقدامات فائو در  25پاپ فرانسیس بصورت نمادین سابقه،  در یک حرکت بی

مالی اهدا حمایت از مردم در مقابله با عدم امنیت غذایی و قحطی در شرق افریقا کمک 

فرانسیس درباره این اقدام خود گفت که این یک مشارکت نمادین به یكی از پاپ . کرد

های روستایی در مناطقی که تحت تاثیر توام  های فائو است که برای خانواده برنامه

این .دهد های اجتماعی هستند بذر تهیه و در اختیارشان قرار می خشكسالی و ناآرامی

به کنفرانس فائو فرستاد و همچنین ناشی از عالقمندی  2167جوالی  9 پیامی در طی ای است که وی تصمیم پاپ بدنبال وعده

 . ها در این زمینه است وی به تشویق دولت

های بشردوستانه،  با وجود بهتر شدن وضعیت پس از کمک. هایی از سودان جنوبی قحطی اعالم شد در ماه فوریه در بخش

در حال حاضر طبق برآوردهای . هیه غذای روزانه خود با مشكل روبرو هستندمیلیون نفر در این کشور برای ت 1هنوز حدود 

های  کشور دیگر شرق افریقا شامل سومالی، اتیوپی، کنیا، تانزانیا و اوگاندا نیازمند کمک 5میلیون نفر در  61انجام شده حدود 

 .   دهد نشان میدرصد افزایش  91، حدود 2161این تعداد نسبت به اواخر سال . بشردوستانه هستند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1025466/icode :خبر

 :خالصه خبر 
In an unprecedented move, Pope Francis has symbolically donated €25,000 to FAO's efforts supporting people 

facing food insecurity and famine in East Africa. Pope Francis said the funds are "a symbolic contribution to an 

FAO programme that provides seeds to rural families in areas affected by the combined effects of conflicts and 

drought." The pontiff's remarks were contained in a letter written to FAO Director-General José Graziano da 

Silva by Monsignor Fernando Chica Arellano, Permanent Observer of the Holy See to the UN food agencies in 

Rome. Pope Francis' gesture stemmed from a pledge he made in a message to FAO's Conference on 3 July 2017 

and was "inspired also by the desire to encourage Governments," Monsignor Chica wrote in the letter. 

Famine was declared in parts of South Sudan in February and while the situation has eased after a significant 

scaling up in the humanitarian response, some 6 million people in the country are still struggling to find enough 

food every day. Meanwhile the number of people in need of humanitarian assistance in five other East African 

countries - Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania and Uganda - is currently estimated at about 16 million, which 

marks an increase of about 30 percent since late 2016. 

 خشکسالی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1025466/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/897034/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1023788/icode/
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 سال اخیر 11ترین فصل بهار در ایتالیا در  خشک

های آب، اهالی رم را در معرض  ها و نشت شدید آب از کانال کاهش بارندگی

 . است ر روزهای آینده قرار دادهبندی آب د خطر جیره

ها  گفت که در سال جاری ایتالیایی Sky TG24هواشناس شبكه تلویریونی 

در برخی مناطق . سال اخیر را تجربه کردند 11ترین بهارهای  یكی از خشک

 . درصد کمتر از حد طبیعی بود 81این کشور میزان بارندگی 

تولید کنندگان . است برآورد شده( میلیارد دالر 9/2)میلیارد یورو  2کنون  ارزش خسارت وارد شده به کشاورزی ایتالیا تا

فرنگی کنسروی در پوولیا در  کشاورزان محصوالت عمده ایتالیا مثل گوجه. برند محصوالت لبنی از کاهش تولید شیر رنج می

های ایتالیا که  از دیگر استان. تندانگورهای شراب در سراسر این کشور و زیتون در شرایط خوبی نیسجنوب شرقی ایتالیا و 

است استان پارما در شما مرکزی آن است که پنیرهای تولید شده در آنجا معروف  تاثیر شدید کمبود باران قرار گرفته تحت

روز بارانی داشت و مجموع  21ماه اول سال جاری، رم  1، در 2161روز بارندگی در نیمه اول سال  88در مقایسه با .  هستند

 .  است برابر بیشتر از سال جاری بوده 4های مربوط به این دوره در سال قبل  رشبا

 fountain-years-60-spring-driest-suffers-italy-rationing-water-https://www.theguardian.com/world/2017/jul/24/rome :خبر

 :خالصه خبر 

Scarce rain and chronically leaky aqueducts have combined to put Romans at risk of drastic water rationing as 

soon as this week. 

Sky TG24 TV meteorologists noted on Sunday that Italy had experienced one of its driest springs in some 60 

years and that some parts of the country had seen rainfall totals 80% below normal. Among the hardest-hit 

regions was Sardinia, which is seeking natural disaster status. 

Farmers’ lobby Coldiretti last week estimated €2bn ($2.3bn) worth of damage had been done to Italian 

agriculture so far. Dairy farmers are lamenting drops in milk production. Among those suffering are farmers 

growing canning tomatoes in the southeastern region of Puglia, wine grapes throughout much of Italy and those 

cultivating olives – all signature crops for the nation. 

Another afflicted area was the province in Parma, an area in north-central Italy renowned for Parmigiano 

Reggiano cheese and prized prosciutto. 

 خشکسالی: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 24/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های زیستی گزارش جدید درباره میزان آلودگی ناشی از سوخت انتشار

بر اساس یک گزارش جدید که بنا به درخواست دولت انگستان تهیه 

های مایع در طی  ها به سوخت ز هواپیماها و کشتیاست، با توجه به نیا شده

های زیستی برای کمک به مقابله با تغییرات  های آینده، تولید سوخت دهه

است که  در گزارش آکادمی سلطنتی مهندسی آمده. اقلیمی افزایش یابد

های تولید شده از محصوالت زراعی  های زیستی مثل دیزل برخی از سوخت

های زیستی منتشر  ای بیشتری نسبت به سوخت غذایی، گازهای گلخانه

های پخت و پز و الوار  باید بیشتر با استفاده از موادی مثل ضایعات حاصل از روغنهای زیستی  افزایش تولید سوخت. کنند می

 . انجام گیرد

ستفاده در اکثر های فسیلی مایع مورد ا آل برای سوخت های زیستی جایگزینی ایده رسید که سوخت ده سال قبل،بنظر می

ها   ها با استفاده از محصوالت غذایی تولید شد، نگرانی که اولین نسل این نوع سوخت اما زمانی. های حمل و نقل باشند سیستم

ها شده و در اغلب موارد میزان آلودگی ناشی از آنها با در نظر گرفتن تمام  زیرا سبب افزایش قیمت. افزایش پیدا کردند

 . های فسیلی برابر است ر تولید آنها با سوختفاکتورهای مؤثر د

 change-climate-against-battle-for-improved-be-to-need-https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/14/biofuels :خبر

 :خالصه خبر 
Biofuel use needs to increase to help fight climate change as liquid fuels will be needed by aircraft and ships for 

many decades to come, finds a new report requested by the UK government. The Royal Academy of 

Engineering report says, however, that some biofuels, such as diesel made from food crops, have led to more 

emissions than those produced by the fossil fuels they were meant to replace. Instead, the report says, rising 

biofuel production should make more use of waste, such as used cooking oil and timber. 

Ten years ago biofuels were seen as ideal, low-carbon, replacements for the liquid fossil fuels that power the 

majority of the world’s transport systems. But concerns grew that first-generation biofuels, made from food 

crops, were increasing food prices and were often as polluting as fossil fuels when all factors in their 

production were considered. The new report combines more than 250 analyses of the impact of biofuels around 

the world, including how demand for food-based biofuels drives the destruction of forests and peatlands when 

farmers expand into additional areas – the most contentious issue. 

 بیودیزل: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 14/67/2617: تاریخ خبر
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   Aسازی برنج با ویتامین  تالش برای غنی

در غذا یكی از علل اصلی مشكالت سالمتی در سراسر جهان است  Aکمبود ویتامین 

ژه در کشورهای جهان سوم که بوی. نابینایی و حتی مرگ منجر شودتواند به  که می

تغذیه زیاد است،  و ماده سازنده آن بتاکاروتن در نتیجه سوء Aاحتمال کمبود ویتامین 

کارتنوئیدها در میان کارکردهای زیادی که دارند، عامل . این مشكل بیشتر مطرح است

بعنوان بتاکاروتن، . ن و هویج هستندهای شیری زمینی اصلی تولید رنگ نارنجی در سیب

برنج . شود استفاده می E160ها، ماست و سایر مواد غذایی تحت عنوان  زا در صنایع غذایی مثل انواع نوشیدنی رنگ ماده

های آن یافت  در دانه برنج بتاکاروتن وجود ندارد اما کاروتنوئیدها در برگ .شود مهمترین ماده غذایی در آسیا مصرف می

 . شوند های قابل حل در چربی عالوه بر فتوسنتز در سایر فرایندهای گیاهی نیز استفاده می دانه این رنگ. وندش می

رنگ و غیرمحلول در آب است و در الیه بیرونی  فیتون یكی از ترکیبات اصلی تشكیل دهنده بتاکاروتن است مه بی

محققان . ز فیتون به مرحله بعدی و زردرنگ شدن آن استسبب سنت PDSآنزیمی بنام . شود های پالستید یافت می اندامک

دانش بدست آمده درباره آن و ایجاد  .کنند بر روی این آنزیم و نحوه عملكرد آن تحقیق میفرایبورگ، آلمان دانشگاه 

 . مفید باشد تواند در آینده در توسعه و بهبود کشاورزی های بیوتكنولوژی می تغییرات خاص در توالی آن با استفاده از روش

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170721090111.htm :خبر

 :خالصه خبر 
The lack of vitamin A in food is a major cause of health problems worldwide and can lead to blindness and even 

death. This is especially a problem in threshold or third-world countries, where children are likely to suffer from 

a lack of vitamin A or its precursor beta-carotene due to malnourishment. Among their many functions, 

carotenoids are responsible for the bright orange color of sweet potatoes as well as their namesake, the carrot. 

Thanks to its intense color, beta-carotene is used in the food industry in soft drinks, yoghurts, and other food and 

is known as food coloring E160. Rice, which is the most important basic nutrient in Asia, has no beta-carotene 

in its kernel, but there are carotenoids in the leaves of the rice plant. These long, fat-soluble pigments are used 

by the plant not only in photosynthesis, during which the plant generates energy and oxygen, but in other 

processes as well. One of the first precursors to beta-carotene is phytoene, which is colorless and not water-

soluble and can be found in the lipid bilayer of plastid organelles -- in other words, in the outer layer of these 

closed cellular compartments, which is involved in many processes including photosynthesis.  

 برنج: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 21/67/2617: تاریخ خبر
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 ابر نیستندهای غذایی گیاهی دارای ارزش بر همه رژیم

اما بر اساس . شوند های غذایی گیاهی توصیه می های قلبی، رژیم کاهش خطر بیماریبرای 

منتشر   American College of Cardiologyنتایج یک تحقیق جدید که در مجله 

 .توانند افزایش دهند های قلبی را می ها احتمال ابتال به بیماری است، برخی از این رژیم شده

ها که تحت عنوان  این نوع رژیم. هایی بودند های غذایی گیاهی دارای محدودیت بلی انجام شده بر روی رژیممطالعات ق

، متشكل از انواع الگوهای غذایی هستند که در آنها برخی یا همه انواع مواد غذایی دامی حذف شوند تعریف می« خواری گیاه»

که برخی از غذاهای  در صورتی. شدند ور یكسان در نظر گرفته میدر این نوع مطالعات همه غذاهای گیاهی بط. شوند می

برای غلبه . متابولیكی همراه هستند-های شیرین با خطر باالیی از بیماری قلبی های تصفیه شده و نوشیدنی گیاهی مثل دانه

همه انواع غذاهای گیاهی در رژیم نوع اول بر مصرف : ها، محققان سه نوع رژیم غذایی گیاهی ایجاد کردند بر این محدودیت

ها و  های کامل، میوه در نوع دوم بر مصرف غذاهای گیاهی سالم مثل دانه. تاکید و مصرف مواد غذایی دامی را کاهش دادند

نتایج .  است های تصفیه شده تاکید شده سبزیجات تاکید شده و نوع سوم که مبتنی بر غذاهای گیاهی کمتر سالم مثل دانه

دهد و تاکید  های قلبی عروقی را کاهش می های گیاهی خطر ابتال به بیماری ادند که در کل پایبندی به رژیمها نشان د بررسی

 .  های کامل با کاهش بیشتر این خطر همراه است بر مصرف غذاهای گیاهی سالم مثل دانه

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170717150851.htm :خبر

 :خالصه خبر 

Plant-based diets are recommended to reduce the risk of heart disease; however, some plant-based diets are 

associated with a higher risk of heart disease, according to a study published today in the Journal of the 

American College of Cardiology . In prior studies of the impact of a plant-based diet, there were several 

limitations. Plant-based diets were defined as "vegetarian" which consist of a variety of dietary patterns that 

exclude some or all animal foods. These studies treat all plant foods equally, even though certain plant foods 

like refined grains and sugar sweetened beverages are associated with a higher risk of cardio-metabolic disease. 

To overcome these limitations, the researchers created three versions of a plant-based diet: an overall plant-

based diet which emphasized the consumption of all plant food and reduced (but did not eliminate) animal food 

intake; a healthful plant-based diet that emphasized the intake of healthy plant foods such as whole grains, fruits 

and vegetables; and an unhealthful plant-based diet which emphasized consumption of less healthy plant foods 

such as refined grains. 

 تغذیه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 17/67/2617: تاریخ خبر
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 های گیاهی ها در کنترل بیماری کشف پتانسیل زنجره

اند که چگونه یک ویروس  شناسی آکادمی علوم چین کشف کردهرمؤسسه جانو محققان

، (RSV)ویروس نواری برنج . شود ای تكثیر می نجره کوچک قهوهمخرب برنج در درون ز

تواند  های این تحقیق می یافته. کند هر سال خسارت زیادی به محصول برنج وارد می

های جدیدی برای راهبردهای کنترل گسترش این ویروس و سایر انواع  تواند دیدگاه می

بنا بر . زنند یه و غیره آسیب میهایی باشد که به محصوالتی مثل برنج، گندم، پن ویروس

های گیاهی برای انتقال از گیاهی به گیاه دیگر وابسته به حشرات هستند و بسیاری از  اظهار یكی از محققان، اغلب ویروس

یكی از  RSV. کنند بدون آنكه به آنها ضرری برسانند ها تكثیر پیدا می های این حشرات یا حامل آنها در درون سلول

های آن با سیستم ایمنی  سلولای است و در  داخل  هایی است که حامل آن زنجره کوچک قهوه ترین ویروس شده شناخته

 c-Jun N-terminal kinaseهای ویروسی در حیوانات میزبان، نوعی آنزیم بنام  در هنگام عفونت. کند حشره تعادل برقرار می

(JNK) کنند،  ها چگونه مسیر فعال شدن این آنزیم را تنظیم می كه ویروساما این. شود برای واکنش در برابر عفونت فعال می

های  حل کلیدی برای کنترل گسترش ویروس تواند یک راه یافتن جواب این سؤال می. است برای محققان مورد سؤال بوده

 .  گیاهی باشد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170718084527.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from the Chinese Academy of Sciences' Institute of Zoology have discovered how a severe rice 

virus reproduces inside the small brown planthopper, a major carrier of the virus. Rice stripe virus (RSV) causes 

major damage to rice crops each year. The study could inform future strategies for controlling the spread of this 

and other viruses that can lead to devastating effects on rice, wheat, cotton and other crops. "Most plant viruses 

depend on insects to carry them between plants, and many can reproduce inside the cells of these carrier insects, 

or 'vectors', without actually harming them," says Feng Cui, Professor of Zoology. "RSV, one of the most 

notorious plant viruses, is carried by the small brown planthopper and, once inside the cells, manages to achieve 

a balance with the insect's immune system." Viral infections in animal hosts activate a pathway by which a type 

of enzyme, called c-Jun N-terminal kinase (JNK), is signalled to respond. But how exactly viruses regulate this 

pathway in vectors remains an open question, and Cui says the answer would provide important clues for 

intervening in the spread of plant viruses. 

 های گیاهیبیماری: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 11/67/2617: تاریخ خبر
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 تر میزان ازت موردنیاز گیاهان روش جدیدی برای تعیین دقیق

ر میزان ت موفق به ارائه روشی جدید برای تعیین دقیقمحققان دانشگاه آرهوس دانمارک 

تواند انتشار گاز ازت در کشاورزی را کاهش داده  این روش می. اند نیاز گیاهان به ازت شده

بهترین روش، روشی است که در آن میزان ازت . و همزمان عملكرد را نیز بهبود ببخشد

اما چگونه میتوان میزان دقیق نیاز به ازت در هر . مصرفی نه زیاد و نه خیلی کم باشد

 61-21توان نیاز گیاه به ازت را با دقت  رشد گیاه را تعیین کرد؟ در روش جدید ارائه شده توسط این محققان میمرحله از 

. است در این روش از یک منحنی مرجع برای تعیین زمان نیاز گیاه به ازت استفاده شده. کیلوگرم ازت در هكتار تعیین نمود

های مختلف نوری  از برگ در طول موج ها و میزان بازتاب نور سطح برگهای مربوط به  این منحنی بر اساس مقایسه داده

زت مصرف کل ا .اند زمایشی استفاده کردهآزمینی بعنوان مدل  محققان از سیببرای توسعه این روش . است بدست آمده

یكی از ضررهای  . ترین روش است اما مسلما نه بهترین ها آسان زمینی نیاز گیاه در یک مرحله، در زمان کاشت سیبدورم

که سبب کاهش رشد و عملكرد . ها توسط باران قبل از جذب آن توسط گیاه است روش فوق امكان وارد شدن ازت به آب

یک . یافتن تعادل بین مصرف زیاد و کم دشوار است. محیطی نیز بدنبال خواهد داشت های زیست محصول شده و آلودگی

 . چالش مطرح تعیین میزان و زمان مصرف کود برای هر مرحله است. گیاه است ای ازت در طی رشد حل مصرف چند مرحله راه

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719100544.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from Aarhus University have developed a method to match crop nitrogen requirements more 

precisely than ever before. The method can reduce agricultural nitrogen emissions and simultaneously optimise 

yield. Neither too much nor too little is often the best way to go. This is also the case with regard to nitrogen 

fertilisation of crops -- but how can you know exactly how much nitrogen a crop needs at a given growth stage 

in order to maximise yield? Researchers from Aarhus University have found a method that can answer this 

question. The method can determine crop nitrogen requirements with a precision of 10-20 kg N/ha. 

The method works by preparing a reference curve to determine when a crop is deficient in nitrogen. The 

reference curve is based on comparisons of data on leaf area with data on leaf reflectance at different light 

wavelengths. To develop the method, the researchers used potatoes as guinea pigs. Applying the full dose of 

nitrogen all at one time, when the potatoes are planted, is the easiest but not necessarily best procedure. 

 کود: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 19/67/2617: تاریخ خبر
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 بیوتیكی در صنعت طیور هند نگرانی از باال بودن مقاومت آنتی

 ها یوتیکب هایی که با آنتی نتایج یک مطالعه جدید در هند در مورد خطرات ناشی از مرغ

این هشدار شامل داروهای . است شوند، برای سالمتی انسان هشدار داده پرورش داده می

این مطالعه .  شود های ایاالت متحده و سراسر جهان نیز می داری مشابه مورد استفاده در مرغ

CDDEP (Center for Disease Dynamics, Economics & Policy )توسط محققان 

در طی این مطالعه به باال بودن سطح . است منتشر شده Environmental Health Perspectivesانجام و در مجله 

در بسیاری از  .اند گذار در ایالت پنجاب هندوستان پی برده های گوشتی و تخم بیوتیک در جوجه های مقاوم به آنتی پاتوژن

خطرات آن برای سالمت انسان، استفاده از  بیوتیكی و م امكان گسترش مقاومت آنتیکشورها از جمله امریكا، علیرغ

در ماه ژانویه اداره غذا و داروی امریكا، ممنوعیت داوطلبانه مصرف . مجاز است  ها در پرورش طیور و دام بیوتیک آنتی

طرفداران کاهش استفاده از . است اما اثربخشی آن هنوز مشخص نشده. ها را خواستار شد ها در پرورش دام بیوتیک آنتی

در این مطالعه جدید که . اند ها در حیوانات چگونگی عملكرد این ممنوعیت داوطلبانه  را مورد سؤال قرار داده بیوتیک تیآن

مرغداری را بعنوان نمونه از نظر  68مرغ از  591یكی از بزرگترین مطالعات در این زمینه است که در هند انجام شده، محققان 

بیوتیک برای افزایش رشد طیور  در دو سوم از مزارع از آنتی. اند ها مورد آزمایش قرار داده یکبیوت مقاومت در برابر انواع آنتی

 . شده است استفاده می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170720094846.htm :خبر

 :صه خبر خال

A new study from India raises questions about the dangers to human health of farming chicken with growth-

promoting antibiotics -- including some of the same drugs used in raising millions of chickens in the United 

States and worldwide. The study, led by researchers from the Center for Disease Dynamics, Economics & 

Policy (CDDEP) and published in Environmental Health Perspectives , found high levels of antibiotic-

resistant pathogens in chickens raised for both meat and eggs on farms in India's Punjab state. Many countries, 

including the U.S., permit antibiotics to be used in food animal production, despite the risk to human health of 

spreading antibiotic resistance. The U.S. Food and Drug Administration's voluntary ban on use of antibiotic 

growth-promoting agents in animals took effect in January, but its effectiveness is not yet known. Advocates of 

reducing non-therapeutic antibiotic use in animals have expressed skepticism about how well the voluntary ban 

will work. 

 بیوتیکی مقاومت آنتی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 26/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها های بزرگ امریكا عامل خشک شدن نهرها و انقراض ماهی های زیرزمینی دشت پمپاژ آب

زاس حدود یک ششم گهندل ت بزرگ نبراسكا، کلرادو، کانزاس و پن کشاورزان دشتهای

 Highهای  خوان آب موردنیاز این محصوالت از آب. کنند جهان را تولید میغله 

Plains  بخوانآکهOgallala  های  شود و بزرگترین منبع آب ، تامین میدارد نام

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه . زیرزمینی در شمال امریكا است

های بزرگی از  های زیرزمینی بخش ژ آباند که در اثر پمپا فیربنكس آالسكا پی برده

 .اند ها از بین رفته های این رودخانه ها خشک و بسیاری از ماهی رودخانه

نها از های آ های این منطقه به همراه ماهی های پمپاژ آب تغییر نكند، زیستگاه که شیوه اند، در صورتی این محققان هشدار داده

های بزرگ و جمعیت  های آبی دشت سازی گذشته و آینده تغییرات جریان فاده از مدلدر این تحقیق، با است. بین خواهند رفت

ها در  خوان در مورد وضعیت سایر آب ،های بدست آمده از یافته. اند های زیرزمینی ارزیابی شده ها در ارتباط با پمپاژ آب ماهی

شود که نتیجه آن خشک شدن  بیاری میدرصد آب مصرفی انسان صرف آ 31زیرا  ،توان استفاده نمود سطح جهانی می

 . ای است های محلی و منطقه خوان آب

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170712084944.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Farmers in the Great Plains of Nebraska, Colorado, Kansas and the panhandle of Texas produce about one-sixth 

of the world's grain, and water for these crops comes from the High Plains Aquifer -- often known as the 

Ogallala Aquifer -- the single greatest source of groundwater in North America. A team of researchers, 

including Colorado State University Professor Kurt Fausch and Jeff Falke, a CSU alumnus and an assistant 

professor at the University of Alaska Fairbanks, have discovered that more than half a century of groundwater 

pumping from the aquifer has led to long segments of rivers drying up and the collapse of large-stream fishes. 

If pumping practices are not modified, scientists warn that these habitats will continue to shrink, and the fish 

populations along with them. 

The research team combined modeling from the past and future to assess changes in Great Plains streams and 

their fish populations associated with groundwater pumping from the High Plains Aquifer. The findings have 

implications for watersheds around the world, because irrigation accounts for 90 percent of human water use 

globally, and local and regional aquifers are drying up. 

 آب: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 12/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170712084944.htm
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 سازی بهداشتی پاک های چین پس از کاهش آلودگی دریاچه

های شهری به  خانه های فاضالب و تصفیه های میلیارد دالری برای سیستم گذاری سرمایه

بر اساس . است های چین  کمک کرده توجه میزان آلودگی بسیار باالی  دریاچه کاهش قابل

میزان غلظت ،2164تا  2111از سال، Nature Geoscienceمقاله منتشر شده در مجله 

 . است چین تا یک سوم کاهش پیدا کرده دریاچه آب شیرین 812 فسفر در

ها و سایر موجودات  یرفتن ماه ها و در نتیجه از بین فسفر عنصری حیاتی است، اما غلظت باالی آن سبب سمی شدن جلبک

های  در نتیجه فعالیتکه  هستندها و مواد شیمیایی  پروری ها، آبزی منابع فسفر شامل فاضالب، دامداری. شود زنده دریایی می

 . شوند انسانی تولید می

بود یافته مثل خطوط لوله، نتیجه امكانات بهداشتی به ،آلودگی بنا بر اظهار یان لین یكی از نویسندگان مقاله، کاهش فعلی

 گوید، نكته کلیدی برای جلوگیری از وی می. های بهداشتی در روستاها است ایجاد سرویستاسیسات تصفیه فاضالب و 

از تجارب بدست آمده در چین برای . های فاضالب مناسب است های ناشی از فسفر، تاسیسات بهداشتی و سیستم آلودگی

قابل ای مناسب در این زمینه ه حل سایر کشورهای در حال توسعه نیز در یافتن راه ، برایها های دریاچه آب  کاهش آلودگی

   . استفاده است

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170713082503.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Pollution levels in many Chinese lakes have declined somewhat from high levels in the past decade, 

helped by billion-dollar investments in urban sewers and waste water treatment. 

Concentrations of phosphorous fell by a third from 2006 to 2014 in 862 freshwater lakes in China, 

although they remain above clean water levels, according to an article published this week in the 

journal Nature Geoscience. 

Phosphorous is vital to life, but high concentrations can trigger blooms of toxic algae that choke fish 

and other life. Man-made sources of phosphorous include waste water, livestock farming, aquaculture 

and chemicals. 

 هاآلودگی آب: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس: منبع

 13/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170713082503.htm
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 ها و فناوری برای افزایش پایداری در کشاورزی تلفیق داده

های جاری بسیاری از مناطق کالیفرنیا  در نتیجه مصرف زیاد آب در کشاورزی، آب

ها  ها و ساختمان های چند فوتی جاده اند که نشست ه شدهها تخلی خشک و آبخوان

دیوید ایبرت، استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر . از پیامدهای آن است

حل برای  های کشاورزی در تالش برای یافتن راه اوری داده دانشگاه پوردو با جمع

 . این مشكل است

فزاری توسعه دهند که توضیح ا ها نرم کنند با استفاده از این داده محققان سعی می

های همراه هوشمند  ها و تلفن افزار بر روی دسكتاپ این نرم. روابط پیچیده موجود بین کشاورزی و کمبود منابع را تسهیل کند

برای مشكالت کمبود آب در کشاورزی توسط کشاورزان قابل استفاده های طوالنی مدت  حل گیری درباره راه خود برای تصمیم

گویند هدف آنها از  محققان می. کامپیوتر نامیده شده است-گیری مشترک انسان این فناوری سیستم تصمیم. دخواهد بو

توسعه این سیستم کمک به کشاورزان در دریافت اطالعات کاربردی برای بهبود شیوه های خود در جهت پایداری اقتصادی و 

  . های بهتر است گیری های بسیار زیاد موجود در تصمیم محیط زیست است و تالش آنها برای قابل استفاده کردن داده

 sustainable.html-agriculture-technology-combining-07-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Due to the large usage of water in agriculture, many California communities no longer have running water, and 

collapsing aquifers have caused roads and buildings to sink several feet. Purdue University electrical and 

computer engineering professor David Ebert is using data collected from agricultural sites to respond to these 

problems. 

With this data, researchers are working to create a software that would simplify the complex relationships 

between agriculture and resource scarcity. This software will be on a desktop or mobile device for in-field use 

and would make it easier for farmers to make decisions that foster long term solutions to problems of water 

scarcity in agriculture; it is called a human-computer collaborative decision-making system. 

"We're trying to help growers get usable information to improve their practices for both economic and 

ecological sustainability," Ebert says. "We're trying to take a sea of data and turn it into decisions that people 

have to make so they can make better, more effective decisions." 

 فناوری: موضوع

 phys.org :منبع

 26/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-07-combining-technology-agriculture-sustainable.html
https://phys.org/tags/growers/
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 های زیرزمینی ها قبل از رسیدن به آب ها در فیلتر کردن آالینده پتانسیل خاک

های  های زیرزمینی عدم قطعیت بآبی و آای مورد افزایش آلودگی اکوسیستم ه در

یالت انتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید انجام شده در . دروجود دازیادی 

درباره ترکیبات داروئی و محصوالت  پنسیلوانیا توسط محققان کالج علوم کشاورزی

است، ولی منجر به ایجاد  تر نكرده ، اگرچه موضوع را روشنمراقبت شخصی

 . است یمیایی شدهانتقال مواد شهای جدید درباره نحوه  دیدگاه

استامینوفن، : است مطالعه شده آالینده بررسی و 7خانه فاضالب این ایالت انجام شده و در آن درمورد  تحقیق در تصفیهاین  

 . متورپریم افلوکسین، سولفامتوکسازول و تری، ینسیلین، کافئین، ناپروکس آمپی

و کنند  طی می ها های فاضالب و در نهایت چاه خانه از طریق تصفیه مسیری است که این ترکیباتاز این مطالعه پیگیری هدف 

 . ها ودن این ترکیبات در ادامه مسیر فاضالبتوانایی فیلترهای طبیعی خاک در زدها و  خانه و ارزیابی کارآئی تصفیه همچنین

چاه  64های آب بصورت ماهانه از  نمونه وها  خانه صفیهتپس از هر فرایند ساعته  24، هر هفته یک نمونه 2161سال ماه اکتبر از 

وجه قطعی  های این تحقیق را به هیچ البته محققان یافته. آوری شده اند بعنوان فیلترهای زنده جمعهای زیرزمینی  آب

یک مطالعه منحصر بفرد در تصویرسازی این  ،کشاورزی و مهندسی زیستی امریكا نشست ساالنه انجمندر  . دانند نمی

 . اعالم شده استهای نوظهور  توانایی خاک بعنوان فیلتر زنده برای حذف برخی از آالینده

 groundwater.html-contaminants-emerging-filters-soil-07-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
There is considerable uncertainty surrounding emerging contaminants in aquatic ecosystems and 

groundwater, and a recent Penn State study of compounds from pharmaceuticals and personal care 

products didn't add much clarity. But it did provide insight into the transport of the chemicals, 

according to researchers in the College of Agricultural Sciences. 

The research, which was conducted at the Penn State Wastewater Treatment plant and the 

Uuniversity's Living Filter, analyzed the fate of seven emerging contaminants: acetaminophen, 

ampicillin, caffeine, naproxen, ofloxacin, sulfamethoxazole, and trimethoprim. 

 ها آلودگی آب: موضوع

 phys.org :منبع

 19/67/2617: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-07-soil-filters-emerging-contaminants-groundwater.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/soilfilterso.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 انتشار نقشه راه و کسب وکار کشاورزی استرالیا توسط سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا 

 CSIRO Releases Australia's Food and Agribusiness Roadmap 

  فریقاا   .2

  تولید موز غنی شده با ویتامینA  توسط محققان دانشگاه کوئینزلند 

 QUT Scientists Develop Golden Bananas to Fight Vitamin A Deficiency in Africa 

 اروپا .9

 کنندیم برای هشدار حمله داخلی آفات استفاده میگیاهان از کلس 

 Scientists Discover Plants Use Calcium to Send Internal Warning Signals of Aphid 

Attacks 

 ن مرکز جان اینزسازی آرد گندم با آهن توسط محققاغنی 

  JIC Scientists Biofortify Wheat to Produce Flour with more Iron 

  محصول تراریخته توسط کمیسیون اتحادیه اروپا 5صدور مجوز تولید 

 European Commission Authorizes Five GM Products for Food/Feed Use 

  فریقاا .4

  تولید برنج با سزیم کمتر با استفاده از سیستمCRISPR-Cas 

Development of Low-Cesium Rice Plants via CRISPR-Cas 

 فرنگی در برابر سفیدک پودری سیستم مقاوم سازی گوجهCRISPR-Cas 

Development of Powdery Mildew Resistant Tomato via CRISPR-Cas9 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15603
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15587
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15597
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