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 عرضه و تقاضای جهانی غالتفائو درباره وضعیت جدید زارش گ

روز شده فائو، میزان تولید جهانی غالت در سال  بینی به بر اساس آخرین پیش

درصد  4/2میلیون تن یا  5/64میلیون تن خواهد رسید که  2526جاری به 

بینی  میلیون تن کمتر از پیش 24و  2171کمتر از رکورد ثبت شده در سال 

گندم در این کاهش عمدتا ناشی از کاهش تولید . مربوط به ماه قبل است

 . درشت در روسیه و اوکراین است اتحادیه اروپا و تولید گندم و غالت دانه

به  73/2172طبق برآوردهای انجام شده میزان مصرف جهانی غالت در سال 

رود در   بیشتر از تولید گردد، انتظار میشود میزان مصرف   بینی می توجه به اینکه پیش اب.  میلیون تن خواهد رسید 2647

در نتیجه برای اولین بار . کنددرصد کاهش  1جهانی ذخیره تجمعی غالت در طی پنج فصل گذشته نسبت به آغاز فصل  سطح

اگرچه هنوز از کمترین رکورد . درصد کاهش یابد 1/21درصد به  6/91در چهار سال گذشته نسبت ذخیره به مصرف غالت از 

 . تر استباال 12/2111درصد در فصل زراعی  4/21ثبت شده یعنی 

سال متوالی ممکن است رود مربوط به ذرت باشد، در حالیکه ذخیره برنج برای سومین  بیشترین کاهش ذخیره انتظار می

 . افزایش پیدا کند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1143914/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO also updated its forecast for world cereal output this year, now pegged at 2 586 million tonnes, which is 

64.5 million tonnes or 2.4 percent less than the record production of 2017. 

The new forecast issued today in FAO's Cereal Supply and Demand Brief, is 24 million tonnes less than 

projected by FAO last month, largely reflecting lower output prospects for wheat in the European Union and for 

wheat and coarse grains in the Russian Federation and Ukraine. World cereal utilization is forecast to rise to 2 

641 million tonnes in 2018/19. As utilization is foreseen to outpace new production, global cereal stocks 

accumulated over the past five seasons will have to be drawn down, by around 7 percent from their season-

opening levels. This should result in the world stocks-to-use ratio for cereals dropping to 27.7 percent, 

representing the first decrease in four years - down from 30.6 percent - although still well above the record low 

of 20.4 percent registered in the 2007/08 season. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1143914/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2172تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن 

واحد  1/719با متوسط  2172شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن 

این کاهش ماه به ماه . کاهش داشت( درصد 9/7)واحد  4/2نسبت به ماه قبل 

دلیل باال رفتن  اخیراً عمدتاً به. افتد برای اولین بار از آغاز سال جاری اتفاق می

 اند  تری پیدا کرده ها روند ضعیفالمللی، اغلب بازار تنش در روابط تجاری بین

واحد بود که در  2/766سط شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژوئن بطور متو

 2کاهش داشت اما هنوز حدود ( درصد 1/9)واحد  4/6ا ماه قبل مقایسه ب

کاهش ماه ژوئن این . درصد از سطح خود در ماه مشابه سال قبل باالتر است

شود،  های ذرت و گندم می تاً زیاد شاخصشاخص بیشتر مربوط به کاهش نسب

علیرغم انتظار تولید نامساعد، کاهش . در حالیکه شاخص برنج افزایش داشت

های تجاری  ششاخص قیمت ذرت و گندم در این ماه نیز ناشی از باال رفتن تن

 . جهانی بود

واحد در ماه ژوئن نسبت  7/746های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

ماه کاهش  5ترتیب با  بدین. کاهش داشت( درصد 9)واحد  5/4ماه قبل به 

پایین آمدن این . ماه گذشته رسید 23ترین سطح خود در  متوالی به پایین

های پالم، سویا و  شاخص ناشی از کاهش شاخص ناشی از کاهش شاخص روغن

 تداوم کاهش روغن پالم نشان دهنده کاهش تقاضای جهانی. آفتابگردان بود

های ترکیبی   های تجاری اخیر بر بازار سوخت برای آن و همچنین تاثیر تنش

 .است سویا

 2/279بطور متوسط  2172شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه ژوئن 

درصد بیشتر از ماه  2از ماه قبل کمتر و ( درصد 3/1)واحد  2واحد بود که 

ین آمدن قیمت پنیر بود کاهش در ماه ژوئن ناشی از پای. مشابه سال قبل است

و کره ثابت ( WMP)قیمت پودر شیر کامل . را نتوانست جبران کند( SMP)که افزایش قیمت پودر شیر خامه گرفته شده 

 SMPافزایش عرضه صادراتی امریکا و اتحادیه اروپا بر روی قیمت پنیر تاثیر گذاشت و تداوم تقاضا برای واردات . باقی ماندند

 . مت آن شدسبب باال رفتن قی



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه اول تیر ماه 

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

4 

 

نسبت به ماه قبل داشت ( درصد 9/1)واحد بود که افزایش جزئی  2/763متوسط  رشاخص قیمت گوشت فائو در ماه ژوئن بطو

افزایش جزئی ماه به ماه عمدتا ناشی از افزایش قیمت گوشت . درصد بیشتر بود 2ولی هنوز از سطح ماه مشابه در سال قبل 

تداوم تقاضا با وجود عرضه . ندگوشت گاو و مرغ کمی کاهش پیدا کردقیمت ر حالیکه گوسفند و همچنین گوشت خوک بود، د

و افزایش تقاضا بویژه از طرف اروپا سبب افزایش  ضعیف توسط کشورهای اقیانوسیه منجر به افزایش قیمت گوشت گوسفند

 . ش قیمت مرغ گردیدفراوانی عرضه بخصوص از طرف برزیل و وجود تقاضای ضعیف سبب کاه. قیمت گوشت خوک شد

بیشتر شد و  برای اولین ( درصد 2/7)واحد  7/2نسبت به ماه قبل  4/711با متوسط  2172شاخص قیمت شکر فائو در ماه ژوئن 

المللی شکر عمدتا ناشی از نگرانی موجود درباره  افزایش قیمت بین. ماه کاهش متوالی افزایش پیدا کرد 6بار پس از 

زیل، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده شکر در جهان، بعلت تداوم شرایط خشک آب و هوایی و انداز تولید در بر چشم

افزایش استفاده از نیشکر در تولید اتانول سوختی نیز بر  ،های موجود بر اساس گزارش. تاثیر منفی آن بر تولید نیشکر است

 . افزایش قیمت شکر تاثیرگذار بوده است

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

 :خالصه خبر 

» The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 173.7 points in June 2018, down 2.4 points (1.3 

percent) from its level in May, representing the first month-on month decline since the beginning of 

this year. Most markets have generally taken-on a weaker tone recently largely because of rising 

tensions in international trade relations. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 166.2 points in June, down 6.4 points (3.7 percent) from 

May but still nearly 8 percent higher than its level in the corresponding period last year. The decline in 

June was driven by relatively sharp falls in maize and wheat quotations, while rice prices rose. Despite 

overall worsening production prospects, wheat and maize prices fell in June, following similar trends 

observed across most commodities arising from heightened trade tensions. By contrast, international 

rice prices increased, as supply tightness underpinned higher quotations of Japonica and fragrant rice, 

outweighing declines in Indica prices. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 توسط فائو« انداز مواد غذاییچشم»انتشار گزارش 

بر اساس این گزارش . منتشر شد« انداز غذاچشم»گزارش جدید فائو درباره 

 . های واردات بر روی کشورهای فقیر در حال افزایش استفشار ناشی از هزینه

تریلیون دالر  49/7برابر شده و به  9تا کنون  2111هزینه واردات غذا از سال 

شورهایی که با کمبود پذیر و کدر کشورهای آسیب. استرسیده 2171در سال 

اظهار به  بنا. رسدبرابر نیز می 5غذا مواجه هستند، میزان این افزایش به 

دهد انداز غذا نشان میاقتصاددان فائو، آدام پراکاش، بررسی و مطالعه چشم

لمللی بویژه توسط اهای مرتبط با تامین نیازهای اولیه غذایی از بازارهای بینکه در طول زمان با توجه به زیاد شدن چالش

 . استکشورهای فقیر روند هزینه واردات رو به وخامت گذاشته

. تریلیون دالر خواهد رسید 41/7درصد افزایش به  9طبق برآوردهای انجام شده هزینه واردات غذا در سال جاری با حدود 

ارزشمند برای کشورهای توسعه یافته است و شود که غذای وارداتی افزایش ساالنه بیشتر مربوط به تجارت جهانی ماهی می

 . درآمد استواراداتی برای بسیاری از کشورهای فقیر کم اصلی همچنین مربوط به غالت که ماده غذایی

  ode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1144635/ic:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Food imports are placing an increasing burden on the world's poorest countries, a new FAO report says. 

The world food import bill has broadly tripled since 2000 to reach $1.43 trillion in 2017, while it has risen 

around fivefold for countries that are the most vulnerable to food shortages. This shows a trend that has "been 

deteriorating over time, portending an increasing challenge, especially for the poorest countries, to meet their 

basic food needs from international markets," said Adam Prakash, a FAO economist and author of the study in 

the Food Outlook released today. 

The global food import bill is likely to rise by around 3 percent to about $1.47 trillion this year. The annual 

increase mostly reflects greater international trade in fish - a high-value food mostly imported by developed 

countries - and cereals, a staple that is an essential import for many Low-Income Food Deficit Countries 

(LIFDCs). 

 مواد غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/07/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1144635/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0239EN
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 های امنیت غذاییو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره چالشگزارش فائو 

بر اساس گزارش ساالنه فائو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازمان ملل 

محصوالت کشاورزی بطور مداوم در حال افزایش است  ، تولید جهانی(OECD)متحد

به  2171بطوریکه میزان تولید انواع غالت، گوشت و محصوالت لبنی و ماهی در سال 

 . است و سطح ذخیره غالت به باالترین حد خود تا کنون رسیده  رکورد جدید

گزارش بر نقش مهم تجارت کشاورزی در ارتقاء امنیت غذایی و نیاز به یک  در این 

رشد تقاضای جهانی برای  FAOو  OECDانداز کشاورزی  بر اساس چشم. است گزاری تجاری تاکید شده محیط سیاست

در نتیجه . شود بینی می وری در این بخش پیش محصوالت کشاورزی و غذا در حال تضعیف است در حالیکه تداوم بهبود بهره

 . رود قیمت کاالهای اصلی کشاورزی در دهه آینده پایین باقی بماند انتظار می

، کاهش این گزارش طبق. ارائه گردید، آنجل گوریا و دا سیلوا مدیرکل فائو  OECDاین گزارش در پاریس توسط دبیرکل 

دن سرانه مصرف غذاهای اصلی و کاهش تدریجی تقاضا در اقتصادهای نوظهور، پایین آم کاهش رشدناشی از  تدریجی تقاضا

 . نرخ رشد جمعیت جهان است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1143705/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Global agricultural production is growing steadily across most commodities, reaching record levels in 2017 for 

most cereals, meat types, dairy products and fish, while cereal stock levels have climbed to all-time highs, 

according to an annual report from the Organisation for Economic Cooperation and Development and the UN's 

Food and Agriculture Organization. The report stresses that agricultural trade plays an important role in 

promoting food security, underscoring the need for an enabling trade policy environment. 

OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 sees weakening growth in global demand for agricultural 

commodities and food, while anticipating continuing productivity improvements in the sector. As a result prices 

of main agricultural commodities are expected to remain low for the coming decade. The report, presented in 

Paris by OECD Secretary-General Angel Gurría and FAO Director General José Graziano da Silva, attributes 

the demand slowdown to a deceleration of demand growth in major emerging economies, stagnating per capita 

consumption of staple foods, and a further gradual decline in global population growth rates.  

 منیت غذاییا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 03/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1143705/icode/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027_agr_outlook-2018-en
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 ای پایدارها و درختان برای آیندهنقش کلیدی جنگل

های جهان در سال بر اساس گزارش جدید فائو در باره وضعیت جنگل

در این گزارش . کاهش هستند های جهان بطور روزانه در حال، جنگل2172

ها در مورد نیاز به اتخاذ رویکرد همه جانبه به نفع درختان و به دولت

 . استشدهمردمی که معیشت آنها وابسته به جنگل است، هشدار داده

زدایی، ، جلوگیری از جنگل2172با توجه به وضعیت جهانی جنگل در سال 

یب شده و زیاد کردن های تخرها، احیا جنگلمدیریت مداوم جنگل

 . درختان در سراسر جهان نیازمند اقدامات الزم و فوری است تا از پیامدهای مضر برای زمین و مردم جلوگیری شود

ها نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت غذایی، تامین آب آشامیدنی، ها و درختان عالوه بر کمک به معیشت انسانجنگل

در بسیاری از مناطق جهان از هر سه نفر یک نفر برای پخت و پز و تامین . های روستایی دارندهای تجدیدپذیر و اقتصادانرژی

 . گرما به جنگل وابسته است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1143846/icode:لینک خبر 

 :خالصه خبر 

Time is running out for the world's forests, whose total area is shrinking by the day, warns a new FAO 

report urging governments to foster an all-inclusive approach to benefit both trees and those who rely 

on them. 

Halting deforestation, managing forests sustainably, restoring degraded forests and adding to 

worldwide tree cover all require actions to avoid potentially damaging consequences for the planet and 

its people, according to The State of the World's Forests 2018. 

Forests and trees contribute far more to human livelihoods than is commonly known, playing crucial 

roles in food security, drinking water, renewable energy and rural economies.  They provide around 20 

percent of income for rural households in developing countries - notably more in many areas - and fuel 

for cooking and heating for one in every three people around the world. 

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 06/70/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1143846/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9535EN
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 توافق جدید فائو و یونسکو در تسریع دستیابی به اهداف توسعه

برای تقویت تالش برای دستیابی به اهداف  های فیمابین به منظور تقویت همکاری

توسعه پایدار از جمله هدف مربوط به رسیدن به گرسنگی صفر، یادداشت تفاهم 

جدیدی بین فائو و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد 

 . به امضا داسیلوا مدیرکل فائو و ادری آزوالی، مدیرکل یونسکو رسید( یونسکو)

نامه فصل جدیدی را در ارتباطات بین دو سازمان  ت این توافقمدیرکل فائو گف

کل یونسکو رمدی. شود می 2191ها در راستای رسیدن به اهداف تعریف شدن در دستورکار  ایجاد  کرده و سبب تسریع تالش

ا و سالمت هستند و پیوند بین آموزش، فرهنگ، غذنیز گفت فائو و یونسکو دو سازمان کلیدی تخصصی سازمان ملل متحد 

 .   های موجود در قرن حاضر قرار دارد در مرکزیت بسیاری از چالش

تحت این قرارداد فائو و یونسکو موافقت کردند تا از توسعه مؤلفه های یادگیری، کمک آموزشی و جلسات علمی در مدارس 

. غذایی پایدار حمایت کنند های ای کشاورزان در زمینه امنیت غذایی ئ سیستم ها و مدارس مزرعه کشاورزی، دانشگاه

 . های آموزش تغذیه و تغذیه سالم در مدارس را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد همچنین فرصت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1143982/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the UN Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) have renewed their partnership to boost efforts to achieve the Sustainable 

Development Goals, including the goal of Zero Hunger. FAO Director-General Jose Graziano da Silva and 

UNESCO Director-General Audrey Azoulay today signed a new Memorandum of Understanding in Paris. It 

comes more than 70 years after the first partnership signing between the agencies. 

"This new agreement opens a new chapter in the relationship between our two organizations," said FAO's 

Graziano da Silva. "We need to work closer together to accelerate our efforts towards the goals set out under 

Agenda 2030." UNESCO Director-General Audrey Azoulay welcomed reinforced collaboration between 

UNESCO and FAO as two key Specialized Agencies of the UN system. "The nexus between education, culture, 

food and health is at the centre of many of the challenges faced in this century", she highlighted. "We are 

committed to strengthening our collaboration in these areas to create sustainable futures for societies." 

 اهداف توسعه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1143982/icode/
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 های دامی همکاری فائو و چین برای کاهش گسترش بیماری

های دامی به فرا تر از  فائو اعالم کرد که با هدف کنترل گسترش بیماری

کشور دیگر از آسیای  5برای همکاری سه جانبه با چین و ( TADs)مرزها 

-جنوب-چین-پروژه همکاری فائو . است جنوب شرقی به توافق رسیده

های دامی به فرا تر از مرزها در  جنوب در مورد کنترل گسترش بیماری

. اندازی شد منطقه مکونگ بزرگ در طی نشستی در پکن، پایتخت چین راه

 . این پروژه با حمایت مالی چین و توسط فائو به اجرا در خواهد آمد

و کارشناسان فائو به  یوس، میانکار تایلند و ویتنام همراه با متخصصان چینمؤسسات دامپزشکی و بهداشت دام کامبوج، الئ

. ها از مرزها در این پروژه همکاری خواهند داشت ها در زمینه مدیریت انتقال دام ها  توسعه ظرفیت منظور بهبود مکانیسم

های جدید دامی کمک کرده و مانع  یماریتر و کاهش خطرات ابتال به ب رود اجرای این پروژه به ایجاد تجارت امن انتظار می

 . گسترش آنها شود

  events/en/c/1143792/-http://www.fao.org/asiapacific/news/detail:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has entered into a three-way 

partnership with China and five other countries in Southeast Asia to limit the spread of trans-boundary 

animal diseases (TADs), FAO announced today.  

The FAO-China South-South Cooperation Project on Transboundary Animal Disease Control in the 

Greater Mekong Sub-Region was launched during a meeting in the Chinese capital Beijing. The 

project is funded by the government of China and implemented by FAO. 

Veterinary institutes and animal health authorities from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and 

Viet Nam will work alongside Chinese experts and specialists from FAO to improve mechanisms and 

develop capacity to manage animal movements along the borders. It’s expected this will lead to safer 

trade, will reduce the risk of new diseases developing and inhibit the spread of existing ones. 

 های دامیبیماری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/1143792/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه اول تیر ماه 

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

10 

 

 زده عراقی های جنگاعالم حمایت اتحادیه اروپا از خانواده

گذاری اتحادیه  جدید فائو با سرمایه  پذیر، پروژه های آسیب برای کمک به خانواده

زده عراق در دشت نینوا در غرب موصل به اجرا در خواهد  اروپا در مناطق جنگ

هدف از این پروژه افزایش درآمد خانوارها، ساخت، بازسازی و نگهداری . آمد

 .  ازده عمومی و دولتی استپرب منابع تولیدیهای محلی و ایجاد  زیرساخت

، صندوق اعتباری (Madad Fund)میلیون دالری توسط صندوق مدد  6این پروژه 

پذیری فائو  ای اتحادیه اروپا، تحت عنوان بخشی از برنامه بازسازی و انعطاف منطقه

تغذیه،  شدید و مزمن، سوءهدف از این برنامه کاهش عدام امنیت غذایی . است اندازی شده برای کمک به بحران سوریه  راه

 . است های مرتبط در بخش کشاورزی عراق اعالم شده پذیری فقر و خطرات و آسیب

پذیر  ای آسیب نماینده فائو در عراق، فضل الزوبی ضمن تشکر از حمایت اروپا و واکنش سریع آنها در پاسخ به نیازهای خانواده

ها از طریق افزایش درآمدها  هار امیدواری کرد که این حمایتاند اظ تهاطق شمالی عراق قرار گرفهای من که تحت تاثیر جنگ

 . خواهد کردها برای مقابله با مشکالت کمک  به توانایی خانواده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1143540/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Vulnerable farming families in post-conflict areas in Iraq's Ninewa plains, west of Mosul, will be able to better 

withstand shocks thanks to a European Union-funded UN Food and Agriculture Organization (FAO) project that 

aims to increase household income while building, repairing and maintaining local infrastructure and creating 

communal and public productive assets. 

The €6 million project funded by the Madad Fund - the European Union's Regional Trust Fund in response to 

the Syrian crisis - is part of FAO's Recovery and Resilience Programme. The programme contributes to 

reducing chronic, or acute food insecurity, malnutrition, poverty, and associated risks and vulnerabilities in 

Iraq's agriculture sector. 

"The European Union has responded promptly to the very urgent needs of the most vulnerable families that 

were affected by the conflict in northern parts of Iraq," said Fadel El-Zubi, FAO Representative in Iraq. "Thanks 

to the support from the European Union, households will enhance their resilience and ability to cope with 

shocks by increasing their net earnings," he said. 

 خشکسالی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 02/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1143540/icode/
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 نجات ارقام گندم امریکا از تهدیدات اقلیمی با استفاده از بذرهایی از سوریه

بذر  خزانهبذرهایی که  از حلب، سوریه خارج شده و در حال حاضر در 

توانند به حفظ محصول گندم امریکا در برابر  شوند، می داری می جهانی نگه

 .تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی کمک کنند

، میانگین دمای غرب مرکزی امریکا یک تا دو درجه 2175تا  2111از سال 

طبق ارزیابی انجام . است فارنهایت از میانگین دمای قرن بیستم بیشتر شده

شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست امریکا، فواصل زمانی بین 

غرب مرکزی مشابه شرایط آب و هوایی  به عبارت دیگر، شرایط اقلیمی برخی از. است های بارندگی بیشتر شده دوره

در حال حاضر، افزایش دما سبب کاهش محصول در غرب مرکزی شده و احتمال دارد که میزان کاهش به . شود خاورمیانه می

های جدیدی در حال ظهور است که اغلب  دنبال شرایط آب و هوایی گرم و خشک آفات و بیماری به. درصد در سال برسد 4

 . قادر به کنترل و از بین بردن آنها نیستندمواد شیمیایی 

را   Aegilops tauschiiهای خود برای یافتن ارقام مقاوم، بذرهای مطلوب از جمله بذر مربوط به گونه علفی  محققان در تالش

 .  اند رب حلب پیدا کردهمایلی غ 25بذر جهان در در یکی از مهمترین خزانه 

  menace-climate-from-wheat-us-save-could-seeds-https://www.theguardian.com/world/2018/jul/06/syrian:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Now those Syrian seeds, once stored in a vault outside of Aleppo, could end up saving US wheat from the menaces of 

climate change. From 2000 to 2015, average temperatures in the US midwest rose from 1 to 2 degrees fahrenheit 

above the 20th-century average. Periods of time between rainfalls are lengthening, according to a 2016 

assessment by the Environmental Protection Agency. In other words, conditions in some areas of the midwest 

are starting to resemble conditions in the Middle East. 

Rising temperatures are already leading to drops in midwestern crop yields, and threaten further reductions of as 

much as 4% per year. In the heart of US cereal and grain country, new pests and diseases are following the hot 

and dry conditions northward – and frequently overwhelming the ability of agricultural chemicals to battle them 

off. In response, scientists are seeking sources of natural resistance – and finding them in Syria, in the heart of 

the Fertile Crescent, the birthplace of domesticated agriculture. 

 گندم :موضوع

 (Guardian) گاردین :منبع

 06/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/world/2018/jul/06/syrian-seeds-could-save-us-wheat-from-climate-menace
https://e360.yale.edu/features/how-seeds-from-war-torn-syria-could-help-save-american-wheat
https://e360.yale.edu/features/how-seeds-from-war-torn-syria-could-help-save-american-wheat
https://www.theguardian.com/world/syria
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 در استرالیا اندازی سیستم جدید برچسب مواد غذاییراه

مواد غذایی جدید، اطالعات   کنندگان استرالیایی پس از این با سیستم برچسب مصرف

از اول ماه جوالی این سیستم شروع . بیشتری را در مورد محصوالت کسب خواهند کرد

 :شوند های جدید به چهار دسته تقسیم می سبچبر. بکار خواهد کرد

و کجا   تشکیل دهنده محصول از کجا آمدهاینکه مواد : رشد یافته در استرالیا (7

 .ها، سبزیجات و گوشت استفاده خواهد شد طور عمده برای مواد غذایی تازه مثل میوه این برچسب به. اند پردازش شده

این برچسب برای غذاهای . اند دهنده محصول از کجا آمده و کجا فرآوری شده اینکه مواد تشکیل: تولید شده در استرالیا (2

 . شده استفاده خواهد شد فرآوری

توانند شامل  این مواد می. این برچسب مربوط به فرایندهای مرتبط با تولید محصول است: ساخته شده در استرالیا  (9

محصوالتی باشد که مواد تشکیل دهنده آنها از استرالیا نباشد ولی آخرین تغییرات اعمال شده بر آنها در استرالیا انجام 

 . شده باشد

توان  و نمی شود که مواد تشکیل دهنده آنها از کشورهای مختلف است شامل محصوالتی می  : دی شده در استرالیابن بسته (4

 . آنها را محصول استرالیا و یا یک کشور خاص دانست

  answers-the-offers-system-labelling-food-new-australia-in-news/2018/jun/30/grown-https://www.theguardian.com/australia:لینک خبر

 :خبر خالصه 
Australian consumers will have more information about whether their food is grown or produced in the country 

after a new food labelling system comes into effect on Sunday. From 1 July, manufacturers will have to comply 

with a new standard for food labels, which will include more details about where the ingredients are sourced. 

The new labels will fall into four categories: 

Grown in Australia: This is a claim about where the ingredients come from, and where processing has 

occurred. The label is mainly used for fresh food, such as fruit, vegetables and meat. Food can carry this mark 

only if it contains exclusively Australian ingredients. 

Produced in Australia: This is a claim about where the ingredients come from and where processing has 

occurred. The label is often used for processed foods. For example almond milk is not entirely made of products 

that grow, but may contain ingredients such as water, or other products may include additives. Food can carry 

this mark only if it contains exclusively Australian ingredients. 

 مواد غذایی :موضوع

 (Guardian)گاردین  :منبع

 06/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/30/grown-in-australia-new-food-labelling-system-offers-the-answers
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 از وضعیت تجارت جهانی محصوالت بیوتکنولوژی ISAAAگزارش جدید 

گزارش ساالنه ( ISAAA)المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی در کشاورزی  سرویس بین

ای  را طی یک کنفرانس رسانه 2171برای سال خود از وضعیت جهانی تجارت محصوال تراریخته

این گزارش بیست و  . منتشر کرد 2172ژوئن  26مانیل، فیلیپین در تاریخ  Acaciaدر هتل 

که های ساالنه در مورد وضعیت جهانی محصوالت تراریخته است  دومین نسخه از سری گزارش

 .کند آخرین اطالعات مربوط به پذیرش و مزایای محصوالت تراریخته را ارائه می

ارائه گردید شامل اثرات  Paul Teng، دکتر ISAAAاین گزارش که توسط رئیس هیات مدیره 

او همچنین گزارش . جهانی، مزایای اقتصادی و چشم انداز آینده محصوالت زیست فناوری است

به رکورد جدیدی برابر  2171های زراعی زیر کشت محصوالت تراریخته در سال  داد که زمین

در کشورهای در حال توسعه   فناوری همچنین گفت که سطح کشت محصوالت زیست. میلیون هکتار رسیده است 2/723

 6/711در حال حاضر، سطح زیر کشت این محصوالت در کشورهای در حال توسعه . همچنان بیشتر از کشورهای صنعتی است

 .متن کامل این گزارش از لینک زیر در دسترس است. میلیون هکتار است 2/23و در کشورهای صنعتی 

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf 

  ULT.ASP?ID=16579HUPDATE/ARTICLE/DEFAAA.ORG/KC/CROPBIOTECHTTP://WWW.ISA:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) launched the annual report 

on the Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2017(ISAAA Brief 53) through a media conference 

held on June 26, 2018 at Acacia Hotel, Manila, Philippines. The report is the 22nd of the ISAAA series of global 

status reports documenting the latest information on the adoption and benefits of biotech crops. The event, 

which was co-organized by the SEARCA Biotechnology Information Center (SEARCA BIC), presented an 

opportunity for media partners to connect with scientists and experts, representatives from the national 

government, and partners in the biotech community. ISAAA Board Chair, Dr. Paul Teng, presented the report, 

including the global impact, economic benefits, and future prospects of biotech crops. He reported that biotech 

crop land area reached a new record-high adoption at 189.8 million hectares worldwide in 2017. Also notable 

was the increase in biotech crop area in developing countries, continuously surpassing those in industrial 

countries in terms of total land area, with 100.6 M ha and 89.2 M ha, respectively. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 www.isaaa.org :منبع

 04/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16579
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20Philippines.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/scicommstudy/download/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/executivesummary/default.asp
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 عنبر بو عراق در معرض تهدید خشکسالی  تولید برنج با ارزشِ 

سابقه، وزارت کشاورزی عراق کشت  دنبال خشکسالی بسیار شدید و بی به

این . اعالم کردبرنج، ذرت و سایر غالتی که نیاز به آب فراوان دارند را ممنوع 

تصمیم سبب کاهش درآمد کشاورزانی شد که با کشت برنج رقم عنبر بو 

به ازاء ( دالر 411تا  241)دینار عراق  511،111تا  911،111ساالنه درآمدی بین 

 .آورند هر یک چهارم هکتار بدست می

درصد از محصول برنج  11بیش از . است دهگرفته ش ی آنرزین کهربا به نام رقم دانه بلند برنج عنبر بو از بوی معطر شبیه

تن در سال  711،111در مجموع، بیش از یک سوم از تولید . شود استان نجف عراق کشت میعنبر بو در دیوانیه در همسایگی 

 نیز مشهور است در مزارع واقع در بین نجف« برنج سلطنتی»این رقم که در عراق به بنام . برنج عراق مربوط به این رقم است

ورت قاچاق از ، اگر چه بصصادرات این رقم ممنوع است. کنند و کربال کشت شده و زائران برای خرید و ذخیره آن توقف می

 . شود طریق بصره  به کشورهای واقع در خلیج فارس حمل می

  crop.html-rice-amber-treasured-iraq-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Facing an unusually harsh drought, the agriculture ministry last month suspended the cultivation of 

rice, corn and other cereals, which need large quantities of water. 

The decision has slashed the income of amber rice farmers, who usually earn between 300,000 and 

500,000 dinars ($240 to $400) a year per dunum (quarter-hectare, 0.6 acres). 

The long-grained variety takes its name from its aroma, which is similar to that of amber resin. 

More than 70 percent of the amber crop is grown in Diwaniyah and neighbouring Najaf province, and 

in total, the variety makes up over a third of the 100,000 tons of rice grown in Iraq every year. 

Fondly dubbed "royal rice" by Iraqis, many Shiite pilgrims travelling between the holy cities of 

Karbala and Najaf stop to stock up on the popular grain. 

Exports are banned, although some of the rice is smuggled through the Iraqi city of Basra to the Gulf. 

 برنج :موضوع

 phys.org :منبع

 03/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2018-07-iraq-treasured-amber-rice-crop.html
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 ها در آسیافزایش تولید آنا و بینی کاهش تولیدات کشاورزی در اروپاپیش

بر اساس گزارش مشترک فائو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سازمان ملل 

رود تولید محصوالت کشاورزی در دهه آینده در  انتظار می ، (OECD)متحد 

 . اروپای غربی کاهش و در افریقا و آسیا افزایش پیدا کند

ها در معرض تهدید جدی قرار  امنیت غذایی درخاورمیانه نیز بعلت تداوم ناآرامی

های  بنا به این گزارش تحت تاثیر جنگ، تغییرات اقلیمی و سیاست. خواهد گرفت

طی دهه آینده، گسترش تولید کشاورزی بطور نامتناسب در . ین منطقه بیش از پیش به واردات وابسته خواهد شدضعیف ا

 . کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد شد

انداز افزایش  هش خواهد یافت، بطوریکه در این چشمکاویژه در اروپای غربی  در کل، رشد تولید در کشورهای توسعه یافته به

در کشورهای جنوب صحرای افریقا تولید . بینی شده است درصد پیش 9تولیدات کشاورزی و ماهی برای اروپای غربی حدود 

 . درصد افزایش پیدا خواهد کرد 25درصد افزایش و میزان تولید گوشت و لبنیات تا  91محصوالت کشاورزی 

  output.html-asian-decline-europe-agriculture-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Agricultural production in Western Europe is set to decline over the coming decade, with output in 

Africa and Asia expected to increase, the OECD and the UN Food and Agriculture Organization said 

in a report Tuesday. 

The unrest-wracked Middle East meanwhile faces a rising threat of food insecurity, the report said, as 

conflict, climate change and poor policy all have the effect of keeping the region overly reliant on 

imports. "Over the coming decade, the expansion of agricultural production will be disproportionately 

concentrated in the developing world," the Organization for Economic Cooperation and Development 

and the FAO said in their joint report. 

"Overall, output will expand less in developed economies, notably in Western Europe, where 

agricultural and fish production is only projected to grow by around 3 percent over the outlook 

period," the report added. In sub-Saharan Africa, crop production is set to expand by 30 percent, with 

meat and dairy both set to grow by 25 percent. 

 تولیدات کشاورزی :موضوع

 phys.org :منبع

 03/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-agriculture-europe-decline-asian-output.html
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 شرقی آسیازدایی بیش از انتظار در جنوبجنگل

های آسیای جنوب شرقی یک اکوسیستم جهانی مهم هستند، محققان  جنگل 

تا کنون  2111آوری شده از سال  ای جمع با استفاده از تصاویر ماهواره

این . زدایی در این منطقه بین از حد انتظار است که میزان جنگل اند دریافته

های انجام شده درباره  بینی هایی که در مورد پیش با توجه به سوال ها یافته

های شرایط  آورد و همچنین در رابطه با نگرانی تغییرات اقلیمی پیش می

 . زیست محیطی در آسیای جنوب شرقی در آینده بسیار مهم هستند

 ژوئیه مجله  2های فوق در شماره  ای که درباره یافته و نویسنده مقاله Zhenzhong Zengمحقق دانشگاه پرینستون،  

Nature Geoscience های محاسباتی به این  های و الگوریتم های ماهواره محققان از ترکیب دادهگوید،  است می شده چاپ

میلیون  9/23،  2174تا  2111ها  های این منطقه در فاصله سال ش جنگلبراساس این گزارش، میزان کاه. اند نتایج رسیده

درصد  51آمار ارائه شده در این گزارش . بوده است( و برابر مساحت ایالت نیویورکمایل مربع یا د 779111حدود )کتار ه

بنا به . ایی اعالم کرده استزد المللی درباره تغییرات اقلیمی درباره جنگل هایی است که توسط هیات بین بیشتر از تخمین

 . شوند های از بین رفته بیشتر مربوط به کشت محصوالت کشاورزی می گفته این محقق، جنگل

  greater.html-loss-forest-asian-southeast-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers using satellite imaging have found much greater than expected deforestation since 2000 in the 

highlands of Southeast Asia, a critically important world ecosystem. The findings are important because they 

raise questions about key assumptions made in projections of global climate change as well as concerns about 

environmental conditions in Southeast Asia in the future. 

Zhenzhong Zeng, a postdoctoral researcher at Princeton University and the lead author of a July 2 article 

describing the findings in Nature Geoscience, said the researchers used a combination of satellite data and 

computational algorithms to reach their conclusions. The report shows a loss of 29.3 million hectares of forest 

(roughly 113,000 square miles or about twice the size of New York State) between 2000 and 2014. Zeng said 

that represents 57 percent more loss than current estimations of deforestation made by the International Panel on 

Climate Change. He said most of the forest has been cleared for crops. 

 جنگل :موضوع

 phys.org :منبع

 03/70/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-07-southeast-asian-forest-loss-greater.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/southeastasi.jpg
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 های شیمیایی نیتروژن در خاککنترل واکنش

موجودات خزنده در خاک زیر محصوالت زراعی عالوه بر خاک، آب و 

بسیاری . توانیم آزمایشگاهی در حد شیمی دبیرستان مشاهده کنیممی

های عناصر و ترکیبات خاک از محققان مشغول مطالعه و بررسی واکنش

نیتروژنی . ویژه عناصر غذایی اصلی برای گیاهان مثل نیتروژن هستندبه

ستفاده شود بطور کامل مورد اکه اغلب بعنوان کود به خاک اضافه می

 . گیردگیاهان قرار نمی

ها برای تامین نیاز گیاهان به ترین راهدر حال حاضر کود اوره از پرطرفدارترین کودهای نیتروژنه در جهان و یکی از آسان

شود بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نیست، اما هنگامی که اوره وارد ای که به خاک اضافه میاوره. نیتروژن است

شود، که ترکیبی غنی از نیتروژن بوده و قابل مصرف توسط شود در اثر یک واکنش شیمیایی به آمونیاک تبدیل میک میخا

-های خاک تولید میگیرد که توسط میکروارگانیسمآز انجام میاین واکنش توسط کاتالیزوری بنام آنزیم اوره. گیاه می باشد

گیرد و نیتروژن قابل مصرف کامل جذب گیاه نشده و وارد بسرعت انجام میهای اوره مشکل در این است که واکنش. شود

-کنند که کودهای اوره توسط ترکیب خاص پلیمحققان برای کاهش سرعت این واکنش پیشنهاد می. شودمحیط زیست می

 . پوشانده شوند MIPمری بنام پلیمرهای 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180711122411.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Take a trip down into the soil beneath a field of crops. You won't find just dirt, water, and creepy-crawlies. 

You'll also find reactions that remind you of high school chemistry lab. 

Many researchers study the reactions of elements and compounds in the soil, especially because some, like 

nitrogen, are required by plants to grow. Nitrogen is often added to the soil as a fertilizer. However, not all 

nitrogen added is usable by plants. The compound urea is currently the most popular nitrogen soil fertilizer. It's 

a way to get plants the nitrogen they need to grow. Although the nitrogen in urea is not directly usable by plants, 

once urea is in the soil it undergoes a chemical reaction that produces ammonium, a nitrogen-rich compound 

that thus becomes available for plant nutrition. The catalyst responsible for this reaction is an enzyme called 

urease. This enzyme is produced by microorganisms in the soil. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 11/07/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180711122411.htm
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 کش راندآپ و بیماری سرطانشواهد جدید مبنی بر ارتباط علف

راندآپ و بیماری سرطان  کش وجود اینکه ارتباط بین علفا ب

حکم داد که  در امریکا یک قاضی رسد، نظر ضعیف می به

دهنده این  توانند در مورد شواهد که نشان کارشناسان هنوز می

 . ارتباط باشد، درخواست دهند

ی ایالت سانفرانسیکو حدر یکی از نواتصمیم دادگاه که این 

نده علیه شرکت مونسانتو، است، به صدها پرو شده گرفته

اساس پرونده  بر. دهد کش اجازه ادامه کار می سازنده این علف

زا بودن راندآپ  در مورد خطر سرطانمواد شیمیایی کشاورزی  این شرکت بزرگهای آنها،  قربانیان بیماری سرطان و خانواده

  . است کرده وتاهیک، اما از هشدار درباره آن بوده آگاه

کش یعنی گلیفوسیت را  ه اصلی تشکیل دهند این علفدرتباط بین سرطان و مادولتی وجود ا از منابع تنطیم مقرراتبسیاری 

د که گلیفوسیت دهن میصدها مطالعه نشان نتایج گوید  این ادعا را رد کرده و می تشد شرکت مونسانتو نیز به. اند رد کرده

 . ایمن است

  cancer.html-linked-roundup-testify-experts-07-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Evidence that Roundup weed killer can cause cancer seems "weak," but experts can still make that claim at trial, 

a U.S. judge ruled Tuesday. 

The decision by U.S. District Judge Vince Chhabria in San Francisco allows hundreds of lawsuits against 

Roundup's manufacturer, Monsanto, to move forward. The lawsuits by cancer victims and their families say the 

agrochemical giant long knew about Roundup's cancer risk but failed to warn them. 

Many government regulators have rejected a link between cancer and the active ingredient in Roundup—

glyphosate. Monsanto has vehemently denied such a connection, saying hundreds of studies have established 

that glyphosate is safe. 

The judge wanted to determine whether the science behind the claim that Roundup can cause non-Hodgkin's 

lymphoma had been properly tested and met other requirements to be considered valid. 

 کشعلف :موضوع

 phys.org :منبع

 10/07/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  فناوری که در برابر بیماری پوسیدگی خوشه مقاوم استرقم ذرت حاصل از زیست 

 Biotech Corn Variety Shows Resistance to Ear Rot 

 سازمان تنطیم مقررات فناوری ژنتیک استرالیا تجاری سازی رقم تراریخته گلرنگ را تایید کرد 

 Australian OGTR Approves Commercial Release of GM Safflower 

 روپاا .2

  عملکرد هورمون گیاهی اُکسینکشف مکانیسم جدیدی از 

New Mechanism for Plant Hormone Auxin Discovered 

 ها و ریزوبیوم شدند المللی موفق به شناسایی گیرنده جدید در همزیستی بین لگوم تیم تحقیقاتی بین. 

Int'l Research Team Finds New Receptor Used in Symbiosis between Legumes and Rhizobia 

 مریکاا  .9

 شودمیف آنها بر اساس نتایج یک مطالعه زدن برچسب بر روی مواد غذایی تراریخته سبب کاهش ترس از مصر 

 Study Shows Labeling Reduced GMO Food Fears 

 شودفرنگی تراریخته سبب صورتی شدن آنها میها با گوجهتغذیه ماهی 

GM Tomatoes Give Fish a Pinkish Glow 

 تحقیقات 

  بهبود تحمل تنش محیطی علفbentgrass  با استفاده از فناوریmicroRNA 

Rice MicroRNA Improves Abiotic Stress Tolerance in Creeping Bentgrass 

  ژن تحمل منگنز در برنجشناسایی  

Researchers Find Gene for Manganese Tolerance in Rice 

 بازگشت به فهرست
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