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 انتشار آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت توسط فائو 

ترین خالصه وضعیتی که از عرضه و تقاضای غالت منتشر  فائو در تازه

را به  2178جهانی غالت در سال است، برآورد خود برای میزان تولید  کرده

میلیون تن از برآورد ماه ژانویه  8/2است، که  میلیون تن کاهش داده 2613

تر  همچنین در بازنگری جدید، میزان تولید ذرت امریکا را پایین. کمتر است

است که بطور کلی در مقایسه سال به سال احتمال کاهش تولید  اعالم کرده

 .ندک جهانی غالت را تقویت می

انتظار می رود که . نیز کاهش یافته است 73/2178های فائو برای میزان مصرف جهانی غالت در سال  بینی در ماه فوریه، پیش

درصد کاهش یابد که البته  9/28درصد به  5/91نسبت به سال قبل از  73/2178نسبت ذخیره به مصرف غالت نیز در سال 

 . هنوز نسبت قابل قبولی است

میلیون تن کاهش نسبت به ماه  2با  73/2178رود میزان تجارت جهانی غالت در سال  های فائو، انتظار می بینی بر اساس پیش

شود تجارت گندم بیشترین کاهش را داشته و به  بینی می در مقایسه با سایر انواع غالت، پیش. میلیون تن برسد 479قبل به 

ز طرف خریداران عمده گندم در کشورهای آسیایی و امریکای جنوبی از علل اصلی تضعیف خرید ا. تن برسد 811،111حدود 

 . این کاهش است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1184265/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In its new Cereal Supply and Demand Brief, also published today, FAO lowered the world's 2018 

cereal production estimate to 2 609 million tonnes, down 2.8 million tonnes from January. The latest 

revision rests almost entirely on a lower estimate for the United States' maize output and reinforces an 

overall year-on-year decrease in global cereal production. 

The FAO forecasts of global cereal utilization and stocks in 2018/19 have also been lowered this 

month. However, the ratio of global cereal carryovers to utilization (stock-to-use) in 2018/19, which is 

seen to fall from 30.5 percent in 2017/18 to 28.3 percent in 2018/19, would still represent a relatively 

comfortable level. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1184265/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2173تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

بطور متوسط  2173در ماه فوریه ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

این . استبیشتر ( درصد 1/7)واحد  1/2از ماه قبل  د کهوبواحد  5/761

. تا کنون رسید 2178شاخص در ماه فوریه به باالترین سطح خود از ماه اوت 

کمتر ( درصد 9/2)واحد  4اما از سطح خود در ماه مشابه سال قبل حدود 

شاخص کلیه اقالم مؤثر در محاسبه شاخص قیمت مواد غذایی فائو در . بود

قیمت این ماه افزایش داشتند که بیشترین میزان افزایش مربوط به 

 .شد محصوالت لبنی می

واحد نسبت به ماه  763شاخص قیمت غالت فائو در ماه فوریه با متوسط 

از ماه فوریه سال ( درصد 1/4)واحد  8قبل افزایش جزئی داشت اما حدود 

در میان انواع غالت، قیمت ذرت بیشترین افزایش را . قبل بیشتر بود

صادرات از امریکا به دلیل  علت اصلی این افزایش باال رفتن شاخص. داشت

قیمت گندم که . های بوجود آمده درباره اختالل در حمل و نقل بود نگرانی

شروع به افزایش  ،های مربوط به عرضه نگرانی علت در آغاز ماه  عمدتا به

شاخص قیمت برنج . دلیل تضعیف خرید روند نزولی پیدا کرد کرده بود، به

 . ناشی از کاهش تقاضا برای رقم ایندیکا بودفائو تفریبا بدون تغییر ماند که 

بطور متوسط  2173ر ماه فوریه اهی فائو دهای گی شاخص قیمت روغن

افزایش ( درصد 8/7)واحد  9/2واحد بود که نسبت به ماه قبل  5/799

افزایش . تا کنون رسید 2178داشت و به باالترین سطح خود از ماه اکتبر 

ش روغن پالم، سویا و زاال رفتن اراین شاخص عمدتا منعکس کننده ب

قیمت روغن پالم برای سومین ماه متوالی افزایش پیدا . آفتابگردان است

قیمت روغن سویا و آفتابگردان نیز بعلت محدودیت عرضه جهانی . کرد

های معدنی نیز از عوامل مؤثر در باال  باال رفتن قیمن روغن. افزایش یافت

 . بود های گیاهی رفتن ارزش قیمت روغن

( درصد 1/1واحد یا  2/7)واحد نسبت به ماه ژانویه افزایش جزئی  6/796شاخص قیمت گوشت فائو در ماه فوریه با متوسط 

در ماه فوریه قیمت گوشت گاو و خوک افزایش داشت که ناشی . درصد کمتر است 4داشت که هنوز از سطح خود در سال قبل 
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قیمت گوشت . از باال رفتن تقاضا و محدودیت عرضه گوشت گاو بویژه از طرف نیوزیلند و گوشت خوک از اتحادیه اروپا بود

 . گوشت گوسفند نیز پایین آمد تدر نتیجه افزایش صادرات از نیوزیلند، قیم. مرغ نیز کاهش داشت

( درصد 6/5)واحد  9/71حد بود که نسبت به ماه قبل وا 4/732شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه فوریه بطور متوسط 

المللی برای همه انواع محصوالت لبنی در این  شاخص  قیمت بین. افزایش داشت و به سطح ماه فوریه سال قبل نزدیک شد

و قیمت پودر کامل  بود( SMP)ماه افزایش داشتند و بیشترین میزان افزایش ماه به ماه مربوط پودر شیر خامه گرفته شده 

افزایش تقاضا برای عرضه صادراتی از طرف اقیانوسیه علت افزایش قیمت . و پنیر و کره پس از آن قرار گرفت( WMP)شیر 

SMP  ،WMP و پنیر بود . 

افزایش ( درصد 2/7)واحد  2/2واحد بود که نسبت به ماه قبل  784بطور متوسط  2173شاخص قیمت شکر فائو در ماه فوریه 

. انداز تولید در کشورهای اصلی تولید کننده است شمعکس کننده نگرانی موجود در مورد چاین افزایش عمدتا من. اشتد

میزان تولید در منطقه . درصد کاهش پیدا کند 5نسبت به سال قبل  73/2178رود میزان تولید شکر در هند در سال  انتظار می

نسبت به همین دوره در سال قبل  2173تا ژانویه  2178ست، در فاصله اکتبر جنوب مرکزی برزیل که منطقه اصلی تولید آن ا

 . است درصد کاهش داشته 26طبق برآوردهای انجام شده 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 167.5 points in February 2019, up 2.7 points (1.7 

percent) from January.  While the February value of the FFPI marked its highest level since August 

2018, it remained nearly 4 points (2.3 percent) below its level in the corresponding month last year. 

Prices of all commodities represented in the FFPI rose in February, with sharp increases registered for 

dairy prices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged almost 169 points in February, up marginally from January 

and nearly 8 points (4.7 percent) above its February 2018 level. Among the major cereals, maize prices 

rose the most, driven up by higher export quotations from the United States mostly because of worries 

over shipping disruptions. However, wheat prices, which started the month on a firmer note due mostly 

to supply concerns, fell under significant downward pressure on weaker pace in purchases. FAO's rice 

price index held steady, as slow demand depressed Indica quotations, offsetting continued gains 

registered in the Japonica market driven by brisker trade. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 اعالم اسامی نامزدها برای انتخاب مدیرکل جدید فائو 

و  عنوان مدیرکل  جهت انتخاب بهفائو اسامی پنج نامزد از طرف کشورهای عضو 

انتخابات برای باالترین پست فائو . اعالم کردرا جانشینی گرازیانو دا سیلوا برای 

آغاز خواهدشد، طی چهل و یکمین  2173ساله که از ماه اوت  4برای یک دوره 

 . خواهد شد برگزار(  2173ژوئن  23تا  22)کنفرانس فائو 

اسامی پنج نامزدی . بود 2173فوریه  28آخرین مهلت برای نامزدی این پست 

، (کامرون) Medi Moungri: بودند بترتیب حروف الفبای کشور عبارتند از که توسط دولت کشورهای وابسته آنها نامزد شده

Qu Dongyu (چین) ،catherine Geslain-laneelle (فرانسه) ،David kirvalidze (گرجستان ) وRamesh Chand 

 . یک کشور و بطور مخفی  رای خواهند داد و  بر اساس اکثریت نتیجه اعالم خواهد شد –اعضا بر اساس یک رای (. هند)

انتخاب مدیرکل فقط . منصوب خواهد شد 2129جوالی  97تا  2173مدیرکل بعدی فائو برای یک دوره چهار ساله از اول اوت 

 . دوره بعدی نیز مجاز است برای یک

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1183644/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Five candidates have been presented by FAO Member Countries for the post of FAO Director-General 

to be elected in June 2019, the agency announced today. 

Election for the agency’s top leadership post with a four-year term of office starting on August 2019 

will take place at the 41st Session of FAO’s Conference (Rome, 22-29 June 2019), the highest 

governing body of the Organization. The deadline for nominations was Thursday, 28 February 2019. 

The five candidates, each nominated by his/her government, are listed in alphabetical order by country: 

Médi Moungui (Cameroon), Qu Dongyu (China), Catherine Geslain-Lanéelle (France), Davit 

Kirvalidze (Georgia) and Ramesh Chand (India). 

Members will cast their vote on a one country-one vote basis in a secret ballot which requires a simple 

majority for a valid outcome. The next Director-General of FAO will be appointed for the period 1 

August 2019 to 31 July 2023. The Director-General will be eligible for only one additional mandate of 

four years. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 74/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1183644/icode/
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 زیستی برای غذا و کشاورزی اهمیت تنوع

. است که در نوع خود اولین است فائو گزارشی درباره تنوع زیستی منتشر کرده

است که نشان  ای ارائه شده اینده و نگران کنندهاهد فزدر این گزارش شو

است در  ذایی بر پایه آنها بنا نهاده شدههای غ دهند تنوع زیستی که سیستم می

این وضعیت تهدیدی جدی است برای آینده غذا، . رفتن هستندحال از بین 

 . معیشت، سالمتی و محیط زیست

وضعیت جهانی تنوع زیستی برای غذا و »بر اساس این گزارش که تحت عنوان 

های غذایی انسان را  هایی که اساس سیستم است، تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی یعنی  همه گونه منتشر شده« کشاورزی

اگر این تنوع زیستی از بین برود،  . کنند به آنها وابسته هستند دهند و افرادی که مواد غذایی را تهیه و ارائه می کیل میتش

 . احیا آن امکان ناپذیر است

است که غذا، خوراک دام، سوخت و ( اهلی و وحشی)تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی شامل همه انواع گیاهان و جانورانی 

ی ها شود که تولید مواد غذایی به سرویس همچنین شامل هزاران نوع ارگانیسمی می. کنند ها را تامین می انسانالیاف 

 . شود نامیده می« تنوع زیستی مرتبط»و نها وابسته است اکوسیستمی آ

  rg/news/story/en/item/1180586/icode/http://www.fao.o:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The first-ever report of its kind presents mounting and worrying evidence that the biodiversity that 

underpins our food systems is disappearing – putting the future of our food, livelihoods, health and 

environment under severe threat. 

Once lost, warns FAO’s State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture report, launched 

today, biodiversity for food and agriculture – i.e. all the species that support our food systems and 

sustain the people who grow and/or provide our food – cannot be recovered. 

Biodiversity for food and agriculture is all the plants and animals - wild and domesticated - that 

provide food, feed, fuel and fibre. It is also the myriad of organisms that support food production 

through ecosystem services – called “associated biodiversity”. water and air, keep fish and trees 

healthy, and fight crop and livestock pests and diseases. 

 تنوع زیستی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/72/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1180586/icode/
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
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 عنوان دهه بازسازی اکوسیستم توسط سازمان ملل متحد به 2127-2191اعالم دهه 

را  بعنون دهه  2127-2191، دهه 2173مارس  7مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز 

گذاری، گسترش و تقویت اقدامات برای  نام هدف از این . احیا اکوسیستم اعالم کرد

های تخریب شده بعنوان یک اقدام ثابت شده برای مقابله با  بازسازی اکوسیستم

 . است تغییرات اقلیمی و افزایش امنیت غذایی، تامین آب و تنوع زیستی اعالم شده

میلیارد نفر اثر  2/9های زمینی و دریایی بر روی رفاه و آسایش  تخریب اکوسیستم

. درصد تولید ناخالص جهانی دارد 71ای معادل  های اکوسیستمی، هزینه ها و سرویس گذارد و در نتیجه از بین رفتن گونه می

شماری از جمله تامین آب شیرین، حفاظت در برابر خطرات و ایجاد زیستگاه  خدمات اساسی بیکه کلیدی های  اکوسیستم

 .سرعت در حال کاهش هستند کنند، به ا برای غذا و کشاورزی ارائه میها ر افشان هایی مثل ماهیان و گرده برای گونه

درصد از پوشش گیاهی زمین  21وری مربوط به حاصلخیزی حدود  در حال حاضر، در نتیجه فرسایش، تخلیه و آلودگی،  بهره

درصد  71علت تخریب و تغییرات اقلیمی عملکرد محصوالت تا  ه، در سطح جهانی ب2151تا سال . است روند کاهشی پیدا کرده

 . درصد کاهش خواهد یافت 51و در برخی مناطق تا 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The UN Decade on Ecosystem Restoration, declared today by the UN General Assembly, aims to 

massively scale up the restoration of degraded and destroyed ecosystems as a proven measure to fight 

the climate crisis and enhance food security, water supply and biodiversity.  

The degradation of land and marine ecosystems undermines the well-being of 3.2 billion people and 

costs about 10 per cent of the annual global gross product in loss of species and ecosystems services. 

Key ecosystems that deliver numerous services essential to food and agriculture, including supply of 

freshwater, protection against hazards and provision of habitat for species such as fish and pollinators, 

are declining rapidly. 

Currently, about 20 per cent of the planet's vegetated surface shows declining trends in productivity 

with fertility losses linked to erosion, depletion and pollution in all parts of the world. By 2050 

degradation and climate change could reduce crop yields by 10 per cent globally and by up to 50 per 

cent in certain regions.      

 اکوسیستم: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 71/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1182090/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1180463/icode/
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 برای انسان و کره زمین: زندگی زیر آب: 2173شعار روزجهانی حیات وحش 

برای انسان و : زندگی زیر آب»مراسم روز جهانی حیات وحش با شعار 

نمایندگان عالیرتبه از با حضور  2173مارس  7در روز « کره زمین

المللی در مقر های بینکشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان

 . سازمان ملل متحد برگزار شد

در سطح جهانی، بیش . شماری دارندمنابع دریایی و ساحلی مزایای بی

. میلیارد نفر برای امرار معاش خود وابسته به این منابع هستند 9از 

 9یی و ساحلی و صنایع وابسته به آنها حدود ارزش تجاری منابع دریا

زیر آب در معرض  زندگی ،با وجود اهمیت حیاتی. شودجهانی برآورد می GDPدرصد از  5تریلیون دالر معادل حدود 

های گیاهی و جانوری در المللی گونههای اصلی مطرح برای کنوانسیون تجارت بینیکی از نگرانی. دهدیدات زیادی قرار دارت

درصد از ماهیانی که برای اهداف  91بیش از . المللی استبرداری ناپایدار از آنها برای تجارت بین، بهره(CITES)رض خطر مع

 .  شوند، خارج از حد مجاز هستندبرداری میتجاری از منابع دریایی بهره

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1183552/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
High-level representatives from UN member states and international organizations gathered today at 

the United Nations Headquarters to celebrate the UN World Wildlife Day under the theme 'Life below 

water: for people and planet. 

The benefits of marine and coastal resources are enormous. Over 3 billion people depend on these 

resources for their livelihoods globally. The market value of marine and coastal resources and related 

industries is estimated at US$3 trillion per year, about 5% of global GDP. Alarmingly, despite its 

critical importance, life below water faces many threats, amongst them an area of primary concern for 

CITES, which is their unsustainable exploitation for international trade. Over 30% of commercially 

exploited marine fish stocks are overfished.  

 حیات وحش: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 71/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1183552/icode/
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 کاهش شدید تولید زیتون در ایتالیا در نتیجه تغییرات اقلیمی

است که رویدادهای شناسی هشدار دادهاقلیمیک محقق برجسته 

شدید آب و هوایی علت اصلی کاهش شدید تولید زیتون در ایتالیا 

 . تواند منجر به واردات این محصول از آوریل گرددهستند که می

است که در درصد کاهش داشته 25در ایتالیا برداشت زیتون تا 

به اعتراض و منجر  سال گذشته است 25خود بدترین در نوع 

 gilet)های نارنجی هزاران کشاورزی ایتالیایی با پوشیدن جلیقه

arancioni )در اوایل ماه جاری شد . 

  های نامنظم،درختان زیتون در سراسر مدیترانه در معرض رویدادهای آب و هوایی ناشی از تغییرات اقلیمی مانند باران

 . های تابستانه هستندخشکسالیسرمازدگی زودهنگام بهاری، بادهای شدید و 

ای وجود گوید، الگوهای واضح و قابل مشاهدهمدیترانه برای تغییرات اقلیمی می-پروفسور ریکاردو والنتینی رئیس مرکز اروپا

 . وری محصوالت غذایی هستندکنند رویدادهای شدید آب و هوایی عامل اصلی کاهش بهرهدارند که ثابت می

  says-scientist-april-from-imports-olive-on-depend-may-https://www.theguardian.com/world/2019/mar/05/italy:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Extreme weather events have been the “main driver” of an olive harvest collapse that could leave Italy 

dependent on imports from April, a leading climate scientist has warned. 

A 57% plunge in the country’s olive harvest – the worst in 25 years – sparked protests by thousands of 

Italian farmers wearing gilet arancioni – orange vests – in Rome earlier this month. 

Olive trees across the Mediterranean have been hit by freak events that mirror climate change 

predictions – erratic rainfalls, early spring frosts, strong winds and summer droughts. 

Prof Riccardo Valentini, a director of the Euro-Mediterranean Center for climate change, said: “There 

are clear observational patterns that point to these types of weather extremes as the main drivers of 

[lower] food productivity.” 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 75/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/05/italy-may-depend-on-olive-imports-from-april-scientist-says
https://www.theguardian.com/world/extreme-weather
https://www.theguardian.com/international
https://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/protesters-demand-aid-for-olive-growers/67000
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf
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 های پیشرفته برای حل بحران تنوع زیستی کافی نیست کار برد فناوری

منتشر    Nature Ecology & Evolutionبر اساس گزارش جدیدی که در مجله 

شده است، رشد سریع جمعیت و رشد اقتصادی در حال از بین بردن تنوع زیستی 

المللی تحقیقاتی این گزارش توسط یک تیم بین. بویژه در مناطق استوایی هستند

و دانشگاه مارتین لوتر ( iDiv)متشکل از محققان مرکز تحقیقات تنوع زیستی آلمان 

افزایش مداوم تقاضا برای محصوالت . استتهیه شده( MLU)ویتنبرگ آلمان -هاله

های بدست آمده در فناوری سبب افزایش کارآمدی اگرچه پیشرف. های زراعی جدید داردکشاورزی نیاز به ایجاد زمین

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان . ها استل این موفقیتشوند،اما زیاد شدن جمعیت نیز خود یکی از عوامکشاورزی می

دهند، یک برنامه کارآمد حفاظت از محیط زیست به شناخت مفاهیم دیگری در برابر رشد جمعیت و برای مصرف پایدار می

کاالهای مصرفی  گزاران برای مقابله با چالش مربوط به افزایش جمعیت و رشد تقاضا برایپاسخ معمول سیاست. نیازمند است

 اما آیا این رویکرد کافی است؟. استهای پیشرفتهوری کشاورزی و جنگل به کمک فناوریو مواد غذایی، باال بردن بهره

گذارد و اند که چگونه کاربری زمین بر روی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی اثر میمحققان طی این مطالعه نشان داده

 . استذاری چگونه تغییر کردهدر طی زمان این تاثیرگاند که برای اولین بار توضیح داده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304121543.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Rapid population and economic growth are destroying biological diversity -- especially in the tropics. This was 

reported by a research team led by the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) and the 

Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) in Nature Ecology & Evolution. A constantly growing 

demand for agricultural products requires ever new cultivated areas. Even though technological advances are 

making agriculture ever more efficient, the growing number of people makes up for these successes. The study 

shows: an effective nature conservation policy needs concepts against population growth and for sustainable 

consumption. World population and the global economy are growing. People want consumer goods and food. 

As a result, more and more land is needed and nature is converted into fields and plantations: a threat to 

biodiversity and the ecosystem services that nature provides to humans. The usual response by policy makers to 

this sustainability challenge is to promote increases in agricultural and forestry efficiency through technological 

methods. But is this enough? 

 تنوع زیستی: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 74/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304121543.htm
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 های کالن برای تجزیه و تحلیل تجارت جهانی مواد غذایی استفاده از داده

فزاینده جمعیت جهان، توزیع ناعادالنه غذا در سطح همراه با رشد 

برای . استجهانی موجب مطرح شدن یک سری سواالت اخالقی شده

مثال، آیا توزیع نابرابر مواد غذایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر  

خیز در های حاصلصرفا ناشی از موقعیت جغرافیایی و وجود زمین

ذایی در برخی از کشورها کشورهای ثروتمند است؟ کمبود مواد غ

المللی مربوط به عملکرد اجتماعی و اقتصادی و نابرابری در تجارت بین

شود؟ با توجه به یکی از مفاد اعالمیه جهانی حقوق مواد غذایی می

بشر سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه دسترسی به مواد غذایی کافی و مناسب حق همه است، برای کسب اطمینان از نحوه 

 توان کرد؟تغذیه در جهان چکار میزیع مواد غذایی در جهت کاهش گرسنگی و سوءتو

های فوق، نقش تجارت در توزیع مواد غذایی در سطح گروهی از محققان علوم زیست محیطی برای یافتن پاسخ به سوال

 . اندجهانی و مزایا و موانع مرتبط را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

 . استمنتشر شده  BioScienceمجله  2173فوریه  21ه در شماره جزئیات این مطالع

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190228134235.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As the world population swells, the inequitable distribution of food around the globe is prompting 

profound moral questions. Is the unequal distribution of food in rich and poor countries, for instance, 

merely a consequence of geography, with rich countries having more fertile lands? Or are food 

shortages in some countries a function of socio-economics and inequalities in international food trade? 

And since the United Nations' Universal Declaration of Human Rights states that everyone has a right 

to an adequate level of food, what can be done to ensure that food is distributed internationally in ways 

that mitigate world hunger and malnutrition? 

In a study published Feb. 27 in the journal BioScience, a team of environmental scientists seeks to 

answer these questions by analyzing the role of trade in distributing food internationally and to what 

extent this has benefited or hindered the human right to food. 

 اقتصاد: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 28/72/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190228134235.htm
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 مهمترین عامل آلودگی هوا در جنوب آسیا سوزاندن بقایای گیاهی،

های فسیلی درصد از آلودگی هوا ناشی از سوخت 81نو در تابستان در دهلی

ها تودهاست، اما در پاییز و زمستان انتشار گازهای حاصل از سوزاندن زیست

 های فسیلی در رقابت با سوخت( مانند سوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی)

 . گیرندقرار می

به سالمت انسان ( هاآئروسل)شوند ذرات کربن سیاهی که در هوا منتشر می

شهر دیگر نو باالتر از هر کالنمیزان این ذرات در دهلی. رسانندآسیب می

برابر حد مجاز توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ده نو تا در پاییز و زمستان میزان ذرات آالینده هوا در دهلی. است

گوید، برای تعیین دانشگاه استکهلم می( ACES)آگوست اندرسون، محقق علوم زیست محیطی و شیمی تجزیه . رسدمی

. پرجمعیت، مشخص نمودن کمیت مشارکت منابع انتشار بسیار مهم استمحیطی ذرات کربن در شهرهای اثرات زیست

 . استمنتشر شده  Natureجزئیات تحقیق آنها در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227111130.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
While fossil fuel emissions in New Delhi account for 80 percent of the air pollution plume during the 

summer, emissions from biomass burning (such as crop residue burning) in neighboring regions rival 

those from fossil fuels during the fall and winter. 

"Black carbon aerosols are damaging to human health and their levels are higher in New Delhi than in 

many other megacities. During fall and winter, the levels of polluting air particles in New Delhi can 

reach ten times the limit recommended by the World Health Organization. To determine the 

environmental effects of black carbon in this highly populated city, it is crucial to quantify the 

contributions from the key emissions sources," says August Andersson, Researcher at the Department 

of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University and co-author of 

the study. 

 محیط زیست: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :عمنب

 27/72/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227111130.htm
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 بیوتیکی  منشاء گسترش مقاومت آنتی ،های فاضالب خانه تصفیه

مقاوم به  DNAهای فاضالب حاوی مقدار کمی از خانهمحصوالت تصفیه 

ددا وارد محیط زیست و منابع اغلب مجاین محصوالت . بیوتیک هستندآنتی

. شوندبیوتیکی میآب شده و بطور بالقوه موجب گسترش مقاومت آنتی

-دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بر روی ژن Viterbiمحققان دانشکده مهندسی 

  و کنندهای بالقوه مضر و خطرناک موجود در فرایند تصفیه فاضالب مطالعه می

دهند که حتی در است نشان میمنتشر شده  Environmental Science & Technology های آنها که در مجلهیافته

 . شودبیوتیک منجر به ایجاد مقاومت در برابر چند نوع آنتی بیوتیک میفقط یک نوع از آنتی وجود های بسیار پایینغلظت

-بیوتیکای که دیگر آنتیدوره. شودنامیده می« بیوتیکجهان پس از آنتی» ای است که سرعت در مرحله گذار به دورهدنیا به

-آدام اسمیت، محقق این پروژه می. اندها سازگار شدهبیوتیکها با آنتیزیرا میکرب مؤثر نیستند،ها میکرب رای مقابله با ها ب

 . ی هستندبیوتیکهای تصفیه فاضالب در حال تبدیل شدن به بستری مناسب برای مقاومت آنتیگوید، متاسفانه، سیستم

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190306125330.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The products of wastewater treatment have been found to contain trace amounts of antibiotic resistant 

DNA. These products are often reintroduced to the environment and water supply, potentially resulting 

in the spread of antibiotic resistance. As such, researchers at the University of Southern California 

Viterbi School of Engineering have been studying the development of these potentially harmful and 

dangerous genes in wastewater treatment processes. Their findings, published in Environmental 

Science & Technology, indicate that even low concentrations of just a single type of antibiotic leads to 

resistance to multiple classes of antibiotics. 

"We're quickly getting to a scary place that's called a "post-antibiotic world," where we can no longer 

fight infections with antibiotics anymore because microbes have adapted to be resilient against those 

antibiotics," said Adam Smith, assistant professor of civil and environmental engineering at USC and 

lead investigator of the study. "Unfortunately, engineered water treatment systems end up being sort of 

a hot-bed for antibiotic resistance." 

 بیوتیکی مقاومت آنتی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 06/03/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190306125330.htm
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 ارائه رویکردی جدید برای حفاظت از محصوالت و ایمنی انسان

وری محصوالت زراعی های هرز خسارات زیادی به عملکرد و بهرهعلف

های هرز امریکا، ساالنه میزان بر اساس اعالم انجمن علف  .کنندوارد می

خسارت وارده به فقط به محصوالت ذرت و سویا در امریکای شمالی بیش 

 .استمیلیارد دالر برآورد شده 41از 

هرز نترل بهتر علفشده توسط مهندسی ژنتیک قابلیت ک گیاهان تولید

ایجاد نگرانی در مورد اثرات را دارند، اما استفاده بیش از حد آنها موجب 

 . های معمولی مقاوم می شوندکشهای هرز نیز در برابر علفآنها بر سالمتی انسان می شود و از طرف دیگر علف

اند که اثر منفی بر روی  های هرز شدهموفق به تولید ترکیبت مؤثری برای کنترل علف( Purdue)محققان دانشگاه پوردو 

اند که بتوانند گیاهان جدید مقاوم  ای را برای کشاورزان ایجاد کرده آنها همچنین سیستم ساده. دارندانسان و محیط زیست ن

 . کش تولید نمایند در برابر علف

  safe.html-people-crops-approach-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Weeds cause treendous damage in yield and productivity of crop plants. Losses from weeds account 

for more than $40 billion in annual revenue for corn and soybean crops alone in North America, 

according to the Weed Science Society of America. 

Genetically engineered crop plants have been developed to allow for better control of weeds using 

herbicides, but excess use has raised concerns about the impact on human health and some weeds have 

developed resistance to common herbicides. 

Now, Purdue University researchers have developed a compound effective for controlling weeds that 

is also safe for people and the environment. They also developed a simple system for farmers to create 

plants resistant to this new herbicide. 

 های هرز علف: موضوع

  phys.org :منبع

 71/03/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کمک شبدر بهبود کیفیت خاک به

اما بنا . شود شانسی شناخته می عنوان نشان خوش یک شبدر چهار برگ به

در   kuraبه نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه داکوتای جنوبی شبدر 

 . کند تر شدن خاک کمک می دراز مدت به سالم

بنا به گفته سندیپ کومار، محقق گروه زراعت، باغبانی و علوم گیاهی این 

کاشت آن . ها است یک گیاه مرتعی از خانواده لگوم kuraشبدر دانشگاه، 

تواند سبب بهبود  یا علف ریسمانی می cordgrassهمراه با گیاه علفی 

های میکربی در خاک شود و بنابراین نیاز به کودهای شیمیایی برای تولید محصوالت سوخت زیستی کاهش داده و در  فعالیت

 . م برای محیط زیست مفید باشدنتیجه هم برای تولید کننده و ه

تعامالت توسط ها است که از طریق انتقال و تثبیت نیتروژن اتمسفر در خاک  ای چند ساله از خانواده لگوم گونه kuraشبدر 

های بومی  ارقام سخت زمستانه شبدر همراه با گونه. کند ها ریشه به تقویت اکوسیستم خاک کمک می موجود بین باکتری

 . شوند خوب بویژه برای مناطقی هستند که در آنها گیاهانی برای تولید سوخت زیستی کاشته می ترکیب بسیار

  crop.html-biofuels-quality-soil-clover-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خبر خالصه 
healthier soil—in the long run, according to a South Dakota State University study. 

Planting Kura clover, a pasture legume, with prairie cordgrass can improve microbial activity in 

the soil, thus reducing the amount of fertilizer needed to produce the potential biofuels crop, explained 

Associate Professor Sandeep Kumar of the Department of Agronomy, Horticulture and Plant Science. 

That news is good for both the producer and the environment. 

"We are seeing an increase in soil health in stands where there is little diversity—only two species," 

said Professor Vance Owens, director of the North Central Regional Sun Grant Center. But it takes 

time to see those benefits. 

 خاک: موضوع

  phys.org :منبع

 71/03/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های شیمیایی کش کشف جایگزینی طبیعی و پایدار برای آفت

، (Cardiff)کاردیف بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق انجام شده در دانشگاه 

تواند جایگزین ایمن، پایدار و  مفید می ها یباکتراز یک سویه اصالح ژنتیکی 

  . های شیمیایی باشد کش جای آفت طبیعی به

یافتن رویکردی طبیعی در جهت کشاورزی و تولید پایدار مواد غذایی یک چالش 

 . بزرگ جهانی است

اند که باکتری  کشف کرده های ژنومیک گروهی از محققان با استفاده از تکنیک

Burkholderia ambifaria  کش زیستی ایمن و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد عنوان آفت قابلیت آن را دارد که به . 

 Burkholderiaروشی طبیعی برای محافظت از گیاهان است و استفاده از باکتری های زیستی   کش  استفاده از آفت

ambifaria  ارتباط این باکتری با بیماری  7331اما در دهه . است آمیز بوده ها موفقیت گیاهان در برابر بیماریبرای محافظت از

cystic fibrosis سازی آن از بازار گردید آوری و خارج منجر به بوجود آمدن نگرانی درباره ایمن بودن آن و در نهایت جمع . 

  chemical.html-made-man-alternative-natural-sustainable-03-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Repurposing a strain of beneficial bacteria could offer a safe, sustainable and natural alternative to 

man-made chemical pesticides, according to research from Cardiff University. 

Finding natural approaches to sustain agriculture and food production is a major global challenge. 

Synthetic chemical pesticides have traditionally been used to protect crops, but there are growing 

concerns around their toxicity and the threat they pose to ecosystems. 

Using genomic techniques, the team of researchers discovered that Burkholderia ambifaria bacteria 

have the potential to be used as biopesticides that are both effective and safe. 

Biopesticides offer a natural means of protection and the group of bacteria called Burkholderia have 

been successfully used to protect crops against diseases. However, in the 1990s, Burkholderia bacteria 

were linked to serious lung infections in people with cystic fibrosis (CF), leading to concerns about 

their safety and eventual withdrawal of these biopesticides from the market. 

 ها کش آفت: موضوع

  phys.org :منبع

 74/03/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 شناسایی ژن مسئول طعم ترش در مرکبات

گروهی از محققان شامل دو محقق از دانشگاه ریورساید کالیفرنیا موفق به 

. هایی شدند که مسئول طعم ترش خاص مرکبات شدند شناسایی ژن

  Nature Communicationفوریه مجله  25جزئیات این یافته در شماره 

تر  است و به کارشناسان اصالح نباتات در تولید ارقام شیرین منتشر شده

 . تواند کمک کند مرکبات می

ای از  در طی هزاران سال پرورش و تولید ارقام جدید، امروزه طیف گسترده

عنصر شیمیایی یعنی  قط یکفدهد که  تجریه و تحلیل پالپ آنها نشان می. مرکبات ترش و شیرین در دسترس است

. کسان هستندهیدروژن عامل اصلی اختالف در ترش و شیرین بودن ارقام مختلف مرکباتی است که همه از نظر میزان شکر ی

های چشایی حساس به  آنها شده و سلول pHهای هیدروژن بیشتری دارد که سبب پایین آمدن  های ترش یون پالپ میوه

 . های هیدروزن کمتری دارند در مقابل ارقام شیرین یون. دهند اسید مزه ترش را تشخیص می

های  های مرتبط با آن را بنام ی میوه شده و ژنها محققان این تیم تحقیقاتی موفق به کشف مکانیسم اسیدی شدن سلول

CitPH1  وCitPH5 اند را شناسایی کرده . 

  trus.htmlci-sour-responsible-genes-identification-02-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of researchers, including two from the University of California, Riverside, has identified the 

genes responsible for the hallmark sour taste of many citrus fruits. Published Tuesday, Feb. 25 

in Nature Communications, the research could help plant breeders develop new, sweeter varieties. 

Modern citrus varieties have been bred over thousands of years to generate a broad palette of sour and 

sweet-tasting fruits. Analyses of their pulp reveals that a single chemical element—hydrogen—is 

largely responsible for the difference between sour and sweet-tasting varieties, which usually have 

similar sugar content. The pulp from sour fruits contains more hydrogen ions, giving it a lower pH and 

a tangy taste that is recognized by acid-sensitive cells in our taste buds. Conversely, pulp from sweeter 

varieties contains fewer hydrogen ions and tastes less acidic. 

 رکباتم: موضوع

  phys.org :منبع

 20/72/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 محیطی به کمک موجودات بسیار ریز زیست رمزگشایی یکی از اسرار بزرگ

فرآیندهای بیولوژیکی مثل تثبیت کربن و یا بازیافت نیتروژن که بر روی اقلیم و 

در مقیاس بزرگ و مفاهیمی انتزاعی و نامفهوم  محیط زیست اثرگذار هستند

هایی از این فرایندها که سراسر سطح کره  اما عوامل اصلی بخش. آیند بنظر می

های کوچک موجود در هوا، آب و خاک  ده هستند، ارگانیسمزمین گستر

 . باشند می

های کشاورزی، حوضه آبخیز با  های استوایی، زمین های مختلف مثل جنگل بنابراین برای شناخت اینکه چگونه اکوسیستم

های درون آن جامعه  باید چگونگی نقش میکربشوند،  های انسان روبرو می تغییرات طبیعی و یا تغییرات ناشی از فعالیت

 . توان شناخت پیدا کرد اما از نقش این موجودات ریز که بدون میکروسکوپ قابل مشاهده نیستند، چگونه می. شناخته شوند

 DNAزمایشگاه الرنس برکلی تکنیک تجزیه و تحلیل آان محقق. های آنهاست ظور دیدن ژنمناین  بهترین روش برای

. کند پذیر می های سخت برای مطالعه ژنوم این جامعه میکربی را امکان های جالب و جنبه که جنبه اند  داده جدیدی توسعه

 .  است منتشر شده mBioجزئیات بیشتر درباره این روش در مجله 

  //:mysteries.html-environmental-big-tiny-03-phys.org/news/2019https:لینک خبر

 :خالصه خبر 
When you hear about the biological processes that influence climate and the environment, such as 

carbon fixation or nitrogen recycling, it's easy to think of them as abstract and incomprehensibly large-

scale phenomena. Yet parts of these planet-wide processes are actually driven by the tangible actions 

of organisms at every scale of life, beginning at the smallest: the microorganisms living in the air, soil, 

and water. So, if you want to understand how an ecosystem—be it a tropical forest, an agricultural 

zone, or a watershed—will fare in the face of natural and human-induced changes, you need to 

understand what the microbes in that community are up to. But how do you examine the roles that a 

diverse group of creatures play if you can't even see them without a microscope? 

The best way to do this is to look at their genes, and researchers from Lawrence Berkeley National 

Laboratory (Berkeley Lab) have developed a new DNA analysis technique that reveals a very 

interesting, and previously hard-to-study, aspect of a microbial community's genome. 

 محیط زیست: موضوع

  phys.org :منبع

 70/73/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  توسط آپاری 2178انتشار مقاالت راهبردی و گزارشات کشوری سال 

APAARI Releases Strategic Papers and Country Reports, 2018 

 پاروا .2

 یمحصوالت زراع یریانعطاف پذ شیافزا یبرا دیجد یحل کشف راه  

 Scientists Discover New Pathway that May Help in Developing More Resilient Crops 

 شدند گیاه فیسالیس در رییتغ جادیاصالح و ا یبرا یدیمحققان موفق به ارائه روش جد .  

Scientists Develop Method for Regeneration and Transformation of Groundcherry 

 مریکاا .9

 کنند یم مقابله ییایباکتر یآلودگبا  اهانیچگونه گ  

How Do Plants Fight Bacterial Infection? 

 ژنوم یابی یتوال ای ایسو یستیمقابله با نماتد س  

Research Team Wins Battle Against Soybean Pest 

 تحقیقات  .4

 اکیسل یماریمقابله با ب یبرا یگندم دیتول  

Scientists Develop Wheat that Fights Celiac Disease 

 های جدید درباره ساختار دیواره سلولی گیاهان یافته  

Researchers Discover How Cell Walls are Assembled 

 تحقیقاتیالمللی  فرنگی توسط یک تیم بین یابی ژنوم توت توالی    

International Team of Scientists Sequence the Genome of Cultivated Strawberry 

 بازگشت به فهرست
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