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 گذشتهدر هفت ماه  وند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکرر

( 89 خرداد) 2118 ژوئناز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 ذریعنی آ  2118 دسامبرتا ماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389 یعنی آذر  2118دسامبر تا ماه ( 89خرداد ) 2118ژوئن 

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 206.13 Jun 2019 

-4.81 % 196.21 Jul 2019 

-7.68 % 181.15 Aug 2019 

4.66 % 189.60 Sep 2019 

5.23 % 199.52 Oct 2019 

1.84% 203.19 Nov 2019 

3.80 % 210.91 Dec 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 420.00 Jun 2019 

-0.95 % 416.00 Jul 2019 

3.37 % 430.00 Aug 2019 

-0.70 % 427.00 Sep 2019 

-0.70 % 424.00 Oct 2019 

-0.71 % 421.00 Nov 2019 

2.61 % 432.00 Dec 2019 
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( 89خرداد ) 2118ژوئن از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 1389  یعنی آذر  2118تا ماه دسامبر 

 

 

 2118ژوئن از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 1389 یعنی آذر  2118تا ماه دسامبر ( 89خرداد )

 

 
 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 ttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarh :شكر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 195.08 Jun 2019 

-2.90 % 189.42 Jul 2019 

-13.64 % 163.59 Aug 2019 

-3.87 % 157.26 Sep 2019 

6.29 % 167.15 Oct 2019 

-0.49 % 166.33 Nov 2019 

-0.38 % 166.96 Dec 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .28 Jun 2019 

0.00 % .28 Jul 2019 

-3.57 % .27 Aug 2019 

-3.70 % .26 Sep 2019 

7.69 % .28 Oct 2019 

0.00 % .28 Nov 2019 

7.14 % .30 Dec 2019 

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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 ها المللی برای مقابله با ظهور ملخ نیاز به تالش گسترده بین

های ملخ در اتیوپی ، کنیا و سومالی  بر اساس هشدار فائو، هجوم دسته

تر از انتظار  ای بزرگتر و پتانسیلی مخرب اندازهسابقه و در  طور بی به

در صورت عدم اقدام به موقع . صورت تصاعدی در حال افزایش است به

 . به کشورهای بیشتری در افریقا گسترش خواهد یافت ،برای مقابله با آن

المللی شده و  بین ،طبق گفته کیو دونگیو، مدیرکل فائو، ابعاد این وضعیت

 در با این آفت است که سریع های مقابله سازی مکانیسم در حال فعال وفائ. کند نطقه را تهدید میامنیت غذایی کل م

 . کمپین مقابله با این بحران کمک خواهد کرداندازی  هها در را از دولتحمایت  تسریع

اند، اما با در نظر گرفتن مقیاس و اضطراری بودن  های کنترلی خود را شروع کرده وی همچنین گفت، مقامات محلی فعالیت

المللی موردنیاز است تا بتوانند به ابزار و منابع الزم برای مقابله با این  بحران، حمایت مالی بیشتری از طرف حامیان بین

 . بحران دسترسی پیدا کنند

اگر . است ها را فراهم کرده وجود آمدن شرایط مناسب برای تکثیر ملخ یر آب و هوایی در شرق افریقا منجر بهشرایط اخ

 . برابر افزایش یابد 511ها تا اواخر ماه ژوئن ممکن است  اقدامات کنترلی انجام نگیرد،  تعداد ملخ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1257973/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Desert Locust swarms in Ethiopia, Kenya and Somalia - already unprecedented in their size and 

destructive potential - could swell exponentially and spill over into more countries in East Africa if 

efforts to deal with the voracious pest are not massively scaled up across the region, FAO warned 

today. "This has become a situation of international dimensions that threatens the food security of 

the entire subregion. FAO is activating fast-track mechanisms that will allow us to move swiftly to 

support governments in mounting a collective campaign to deal with this crisis," said FAO 

Director-General QU Dongyu. 

"Authorities in the region have already jump-started control activities, but in view of the scale and 

urgency of the threat, additional financial backing from the international donor community is 

needed so they can access the tools and resources required to get the job done," Qu said. "FAO 

stands ready to leverage our expertise and facilitate a coordinated regional response," he added. 

Recent weather in East Africa has created conditions that favour rapid locust reproduction. Left 

unchecked, the numbers of crop-devouring insects there could grow 500 times by June. 

 (ملخ)آفات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1257973/icode/
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 المللی برای غذا و کشاورزی استقبال جهانی از ایجاد شورای دیجیتال بین

با حضور وزیران کشاورزی از ( GFFA)در پایان مجمع جهانی غذا و کشاورزی 

المللی برای ایده  های بین ، از فائو و سایر سازمان2121ژانویه  19کشور در روز  71

 GFFA2019در بیانیه نهایی . المللی قدردانی شد ایجاد شورای دیجیتال بین

های فائو در زمینه این ایده از نهادهای اداره کننده فائو  ضمن استقبال از تالش

 . خواستار حمایت از روند استقرار این شورا شدند

زیران حاضر در مجمع متعهد بر مشارکت تجاری در امنیت جهانی غذا و حمایت از کسب و کارهای طی بیانیه نهایی، و

 . های بزرگتر ارزش شدند کوچک در زنجیره

باید قابل دسترس غذایی های  تر، سیستم آمیزتر و مرفه دنیایی صلح کیو دونگیو گفت، برای حرکت به سویمدیرکل فائو، 

ید چارچوب کاری مناسب در سطح کالن ایجاد کنند که جوامع اگزاران ب سیاست. باشندالم صرفه و س همه، مقرون بهبرای 

 . کن کردن فقر و گرسنگی را به اشتراک بگذارند های خصوصی بتوانند اهداف مشترک خود مانند ریشه مدنی و بخش

وزیر غذا و ( Julia Klockner)خبری با حضور کیو دونگیو، مدیرکل فائو، جولیا کالکنر  های در پایان مجمع، کنفرانس

کمیسر اتحادیه اروپا برگزار   Janusz Wojciechowskiکشاورزی آلمان، آلن وولف، مدیرکل سازمان تجارت جهانی و 

 . گردید

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1257921/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) drew to a close today with the agriculture 

ministers of 71 nations, thanking FAO and the other International Organisations for developing a 

concept for the establishment of an International Digital Council for Food and Agriculture, as 

requested in the 2019 GFFA Final Communiqué. They welcomed FAO's efforts on the concept and 

call upon FAO's governing bodies to support a process for its establishment. 

The ministers issed a final communiqué full of pledges to make trade contribute to global food 

security and help smallholders access larger value chains. 

To move towards a more peaceful and more prosperous world, we must create systems wherein 

food is "accessible, affordable and also healthy," FAO Director-General QU Dongyu said. It's 

essential that policy makers establish good macro-level frameworks so that civil society and the 

private sectors can contribute to shared goals such as the eradication of poverty and hunger, he 

added. 

 نوآوری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1257921/icode/
https://www.gffa-berlin.de/en/
http://fao.org/digital-council
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-GFFA-Communique.pdf
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 همکاری فائو با آژانس اکتشاف هوا فضای ژاپن

های  کاوشهای خود با آژانس  فائو با تقویت همکاری

های خود  فرم ظرفیت پلت (JAXA)هوا فضای ژاپن 

برای نظارت بر جنگل و ارزیابی کاربری اراضی از 

 . گسترش خواهد دادرا نظر مقیاس و دامنه کار 

ای سه ساله بین  نامه توافق 2121ژانویه  23در روز 

امضا گردید که بر اساس آن  JAXAفائو و 

« واقعیت زمین»و شواهد بیشتر در رابطه با   JAXAهای  دستیابی کشورهای عضو فائو و دیگر کاربران به مجموعه داده

(ground-truthing) تقویت خواهد شد . 

گفت، از و  ضا کردنامه را ام ژاپن توافق  Tsukuba، معاون مدیرکل فائو که در (Daniel Gustafson)دانیل گوستافسون 

زدائی و تغییر کاربری زمین یکی از عوامل اصلی انتشار کربن در سطح جهانی است، اطالعات مبتنی بر  آنجائیکه جنگل

 . ددر مقابله با تغییرات اقلیمی دارایت از کشورها در دستیابی به تعهدات خود ماهواره نقش مهمی را در حم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1258016/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO will bolster the scale and scope of its geospatial monitoring toolkit thanks to collaboration 

with the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) that will expand the capacity of FAO's 

accessible platforms for forestry and land-use assessments. 

A three-year agreement signed today will enhance the access of FAO member states and other 

users to JAXA data sets and more "ground-truthing" evidence through FAO's forest monitoring 

platforms. 

"As deforestation and land-use changes are one of the leading sources of global carbon emissions, 

satellite-based information has a critical role to play in supporting countries to achieve their 

commitments on climate change," said Daniel Gustafson, FAO's Deputy Director-General for 

Programmes, who signed the agreement in Tsukuba today. 

 فناوری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 23/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1258016/icode/
https://global.jaxa.jp/
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 المللی ظرفیت نظارت بر جنگل اولین پرتال جامع برای توسعه بین

فرم جامع  اولین پلت( GFOI)برنامه ابتکار جهانی مشاهدات جنگل 

المللی برای حمایت از کشورهای در حال  برای رصد توسعه ظرفیت بین

توسعه در زمینه نظارت بر جنگل در ارتباط با اقدامات اقلیمی را 

 .  اندازی کرد راه

یک فروشگاه یک « GFOIهای  فهرست فعالیت»این پرتال تحت عنوان 

های  فعالیت 411وط بیش از ای با دسترسی آسان به اطالعات مرب مرحله

توانند بر روی  کاربران می. کشور در حال توسعه در افریقا، آسیا و اقیانوسیه، امریکای التین و کارائیب است 71نظارتی در 

 . اطالعات موجود در پرتال بر اساس کشور یا منطقه، نوع فعالیت نظارتی و حامیان جستجو کنند

المللی در  گوید، برای اقداماتی که توسط کشورها و جوامع بین ئو در امور جنگل میهیروتو میتسگی، دستیار مدیرکل فا

این . ها اهمیت حیاتی دارد آوری و انتشار اطالعات با کیفیت درباره جنگل کنند، جمع زمینه تغییرات اقلیمی فعالیت می

های  ها برای مشارکت ها و کشف فرصت پوشانی گذاری منابع، شناسایی کمبودها و جلوگیری از هم پرتال امکان اشتراک

  . کند جدید را فراهم می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1258584/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Global Forest Observations Initiative (GFOI) today launched a portal - the first such 

comprehensive platform - to track international capacity development support to developing 

countries in forest monitoring for climate action. 

The portal - the GFOI Inventory of Activities - is a one-stop shop with easy-to-access information 

on more than 400 forest monitoring activities in 70 developing countries across Africa, Asia and 

the Pacific, Latin America and the Caribbean. Users can search for information by country or 

region, by type of forest monitoring activities, and by donors. 

"Collecting and disseminating better information on forests is vital for countries and the 

international community's efforts to take targeted and effective action on climate change," said 

Hiroto Mitsugi, FAO Assistant Director-General for Forestry. 

The portal will help governments and donors identify gaps, share resources, avoid overlaps and 

explore opportunities for new partnerships to better address the challenges countries face as they 

develop their National Forest Monitoring Systems. 

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1258584/icode/
http://www.fao.org/gfoi/home/en/
http://www.fao.org/gfoi/activities
http://www.fao.org/gfoi/activities
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 زدائی در بولیوی وضعیت جنگل

مربوط به  Copernicus Sentinel-2تصویر مقابل توسط ماهواره  

های  نگلدهنده بخشی از ج وز بولیوی و نشانای از سانتا کر منطقه

  . است خشک گرمسیری تبدیل شده به کاربری کشاورزی 

های گسترده کشاورزی  در این منطقه در نتیجه فعالیت 1891از سال 

های پایین دست بولیوی آمده و در  توسط مردمی که از زمین

اند، سرعت  ساکن شده( Altiplanoمنطقه )های مرتفع آند  دشت

این منطقه را مناسب برای  ،های فراوان های نسبتا مسطح با بارندگی دشت .ه استزدائی روند افزایشی پیدا کرد جنگل

های  در نتیجه جنگل. کند در واقع، شرایط آب و هوایی دو فصل زراعی را برای کشاورزان فراهم می. کند کشاورزی می

ورزی شعاعی شکل رایج بوده ین بخش از بولیوی الگوهای کشادر ا. اند های کشاورزی وسیع شده متراکم تبدیل به زمین

 . ای قابل تشخیص هستند طور واضح در تصاویر ماهواره بهکه 

. کیلومتر است 5/2کیلومتربع مساحت داشته و طول آنها از هر طرف حدود  21ای شکل تقریبا  هر مزرعه دایره

ک کلیسا، مدرسه و زمین شوند که معموال دارای ی ای شکل دیده می های کوچک در مرکز هر میدان دایره گاه سکونت

 . فوتبال هستند

  bolivia.html-deforestation-image-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
This Copernicus Sentinel-2 image features an area in the Santa Cruz Department of Bolivia, where 

part of the tropical dry forest has been cleared for agricultural use. 

Since the 1980s, the area has been rapidly deforested owing to a large agricultural development 

effort where people from the Andean high plains (the Altiplano region) have been relocated to the 

lowlands of Bolivia. 

The relatively flat lowlands and abundant rainfall make this region suitable for farming. In fact, 

the local climate allows farmers to benefit from two growing seasons. The region has been 

transformed from dense forest into a patterned expanse of agricultural land. This deforestation 

method, common in this part of Bolivia, is characterized by the radial patterns that can be seen 

clearly in the image. 

Each patterned field is approximately 20 sq km and each side is around 2.5 km long. 

 زدائی جنگل :موضوع

 phys.org :منبع

 24/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پذیر است؟  آیا تغذیه جهان بدون آسیب رساندن به کره زمین امکان

( PIK)محقق مؤسسه تحقیقات اثرات اقلیمی پوتسدام  (Dieter Gerten)دیتر گرتن 

های  وضعیت کره زمین و اثرات شیوه  اگرگوید،  برلین می Humboldtو استاد دانشگاه 

یابیم که دالیل زیادی برای نگرانی  میدر نظر بگیریم، در رایج کشاورزی بر روی آن را 

وجود دارند، اما اگر اقدامات مختلف در اسرع وقت انجام شوند، جای امیدواری نیز 

در حال حاضر، نیمی از تولیدات مواد غذایی به منابع فراتر از مرزها وابسته . وجود دارد

آبیاری در سطح میزان مصرف کود بسیار باال و اند و  اختصاص داده شده زیادی به کشاورزی و دامداری های زمین. است

این مشکل با درنظر گرفتن روند فزاینده جمعیت جهان، تجدیدنظر کلی در مورد نحوه برای حل  . گیرد وسیعی انجام می

 تواند امکان تامین غذا برای دهند که انجام چنین تحوالتی می نتایج تحقیقات نشان می. اد غذایی موردنیاز استتولید مو

سوال مطرح برای محققان این است که در صورت حفظ کامل استانداردهای . فراهم کند میلیارد نفر جمعیت جهان را  11

های زیست محیطی به  پذیر است؟ ظرفیت پایداری محیط زیست در سطح جهانی،  تامین غذای چه تعداد جمعیت امکان

اند که در واقع، اهداف علمی تعریف شده از  تعریف شدهای  ای از اصطالحات مرتبط با مرزهای سیاره صورت مجموعه

در این تحقیق چهار . شود حداکثر دخالت انسان در محیط زیست است که منجر به ایجاد تعادل در وضعیت کره زمین می

حفاظت کامل از تنوع )یکپارچگی زیست کره : اند که عبارتند از مرز مرتبط با کشاورزی درنظر گرفته شده 8مرز از 

با استفاده از یک مدل . های شیرین و جریان نیتروژن ، تغییر سیستم زمین، کاربری آب(ها زیستی و اکوسیستم

با دقتی بسیار باالتر نسبت به مطالعات قبلی از نظر جزئیات سازی پیچیده، اثرات مواد غذایی بر روی این مرزها  شبیه

دهند که روند کدامیک از مرزها را در چه  ها نشان می جزیه  تحلیلنتایج ت. اند مکانی و فرایندی مورد بررسی قرار گرفته

 . برگرداندبه وضعیت عادی های پایدار کشاورزی  توان با استفاده از شیوه می مناطقی

  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200121124022.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
"When looking at the status of planet Earth and the influence of current global agriculture practices 

upon it, there's a lot of reason to worry, but also reason for hope -- if we see decisive actions very 

soon," Dieter Gerten says, lead author from PIK and professor at Humboldt University of Berlin. 

"Currently, almost half of global food production relies on crossing Earth's environmental 

boundaries. We appropriate too much land for crops and livestock, fertilize too heavily and irrigate 

too extensively. To solve this issue in the face of a still growing world population, we collectively 

need to rethink how to produce food. Excitingly, our research shows that such transformations will 

make it possible to provide enough food for up to 10 billion people." 

 تغذیه، محیط زیست :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 21/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها  اهمیت حیوانات حتی پس از مرگ  برای اکوسیستم

های  ها و در طی دوره حیوانات در تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستمالشه 

مرکز تحقیقات برای تنوع زیستی محققان . مدت نقش مهمی دارند نیطوال

های خود درباره این موضوع را  و دانشگاه گرونینگن یافته( iDiv)یکپارچه 

الشه حیوانات نه تنها تامین . اند منتشر کرده PLOS ONEدر مجله 

اری از حیوانات مردارخور هستند، بلکه مواد مغذی یغذا برای بس کننده

کنند که به نوبه خود سبب جلب  الزم برای رشد گیاهان را نیز فراهم می

محققان . شوند خوار و سایر حیوانات شکارگر می بسیاری از حشرات گیاه

 . رعایت شودتعادل بخش   کنند که در دفع الشه حیوانات در مناطق حفاظت شده طبیعی مقررات توصیه می

ها در اروپای مرکزی است، محققان اثرات الشه  که یکی از بزرگترین تاالب Oostvaardersplassenگاه طبیعی  در ذخیره

های حشرات موجود در صورت  برای این منظور، گونه. اند گوزن قرمز بر روی تنوع زیستی محلی را مورد بررسی قرار داده

نهایتا دریافتند . اند اند و سپس میزان رشد گیاهان در مجاورت الشه را بررسی کرده شه را ثبت کردهوجود یا عدم وجود ال

، بلکه اثرات مفید است سودمند های مردارخور و سوسک ها که الشه حیوان نه تنها برای حشرات مردارخور مثل مگس

 . گذارند طوالنی مدت نیز بر روی رشد گیاه می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122150022.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Animal carcasses play an important role in biodiversity and the functioning of ecosystems, also 

over prolonged periods. Scientists from the German Centre for Integrative Biodiversity Research 

(iDiv) and the University of Groningen have published these findings in the journal PLOS ONE. 

The carcasses not only provide food for many carrion-eating animal species, their nutrients also 

contribute to the significantly increased growth of surrounding plants. This in turn attracts many 

herbivorous insects and their predators. The researchers recommend relaxing regulations governing 

the disposal of animal carcasses when applied to nature conservation areas. 

In the Dutch nature reserve Oostvaardersplassen, one of the largest wetland areas in Central 

Europe, the scientists investigated how red deer carcasses impact local biodiversity. To this 

purpose, they first recorded the presence of insect species on surfaces both with and without 

carcasses, and then plant growth in the immediate vicinity of a carcass. They found that the 

carcasses not only directly benefit many carrion-eating insects like flies or carrion beetles, they also 

have a positive long-term effect on plant growth. 

 اکوسیستم :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 21/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 غذایی سالمهای  های درمان با انتخاب رژیم محافظت از کره زمین، ارتقاء سالمتی و کاهش هزینه

بر اساس نتایج مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه اوتاگو، 

های غذایی گیاهی در این کشور  نیوزلند، افزایش مصرف رژیم

جویی در  عالوه بر بهبود وضعیت سالمت مردم و صرفهتواند  می

توجهی در کاهش انتشار گازهای  های درمانی به میزان قابل هزینه

 . اشدمؤثر بنیز ای  گلخانه

گوید، سیستم جهانی غذا عامل  می Jono Drewنام  محقق این پروژه تحقیقاتی و دانشجوی پزشکی دانشگاه اوتاگو به

 . های قلبی عروقی، دیابت و سرطان است های حاد شایع مثل بیماری مهمی در تشدید بحران اقلیمی و افزایش بیماری

ها، غالت  های غذایی سرشار از مواد گیاهی مانند سبزیجات، میوه مالمللی اثرات مثبت افزایش مصرف رژی تحقیقات بین

هدف از این تحقیق، شناخت و اثبات این اثرات در نیوزلند است . اند ثابت کردهبر روی اقلیم و سالمتی را کامل و حبوبات 

قیقاتی برای ارزیابی انتشار این تیم تح. توانند بیشترین مزایا را داشته باشند یک از الگوهای غذایی می که کدام و این

در این پایگاه  . اند ای در زمینه میزان انتشار مرتبط با هر ماده غذایی خاص را تهیه کرده ای پایگاه داده گازهای گلخانه

بندی،  هر ماده غذایی شامل کشاورزی و فرآوری، حمل و نقل، بسته( lifecycle)« چرخه زندگی»های مهم از  داده بخش

 . است انبار  توزیع درنظر گرفته شده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122175710.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Increased uptake of plant-based diets in New Zealand could substantially reduce greenhouse gas 

emissions while greatly improving population health and saving the healthcare system billions of 

dollars in the coming decades, according to a new University of Otago study. 

Lead researcher and Otago medical student Jono Drew explains the global food system is driving 

both the climate crisis and the growing burden of common chronic diseases like cardiovascular 

disease, diabetes, and cancer. 

"International research has highlighted the climate and health co-benefits that arise from consuming 

a diet that is rich in plant foods like vegetables, fruits, whole grains and legumes. We wanted to 

understand if this holds true here in New Zealand, and to tease out which eating patterns could 

offer the greatest co-benefits in this context." 

 تغذیه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های زراعی های جدید درباره منشاء پیچیده گندم یافته

ژنتیکی متشکل از   های اهلی شده دارای منشاء پیچیده انواع خاصی از گندم

ای  منطقه)خیز  های وحشی و زراعی از هر دو طرف منطقه هالل حاصل گندم

نام  محقق دانشگاه منچستر به. هستند( به شکل هالل واقع در خاورمیانه

 22شماره  های خود درباره این موضوع را در ترنس براون و همکارانش یافته

 اند  منتشر کرده PLOS ONEمجله  2121ژانویه 

های گیاهی است  از اولین گونه emmerنام  های وحشی گندم به یکی از گونه

. است امروزه کاشت آن رایج نیست، اما از آن برای تولید رقم گندم دوروم استفاده شده. که توسط انسان اهلی شده است

 grassهمچنین گندم نان نیز از تالقی این گونه با گونه دیگری از خانواده . ا کاربرد داردگندم دوروم در تولید انواع پاست

بنابراین اهلی کردن این گونه وحشی گام مهمی در دوره گذار انسان از شکار و جستجوی غذا به دوره . است دست آمده به

 . کشاورزی داشته است

سال قبل در حاشیه شرقی دریای مدیترانه  8511شت و کار حدود کدهند که  سوابق باستانی نشان میبا وجود اینکه 

منطقه شمال هالل حاصلخیز یا ترکیه کنونی مربوط منشاء گندم به  است، اما بر اساس مطالعات ژنتیکی شروع شده

نوع گندم وحشی و اهلی و بیش از یک میلیون تنوع ژنتیکی را  198محققان برای روشن شدن منشاء دقیق، . شود می

 . اند برای شناسایی روابط ژنتیکی بین انواع مختلف گندم بررسی و مطالعه کرده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122150024.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Certain types of domesticated wheat have complicated origins, with genetic contributions from 

wild and cultivated wheat populations on opposite sides of the Fertile Crescent. Terence Brown and 

colleagues at the University of Manchester report these findings in a new paper published January 

22, 2020 in the open-access journal PLOS ONE. 

A wild form of wheat called emmer wheat was one of the first plant species that humans 

domesticated. Emmer is not grown widely today, but gave rise to the durum wheat used for pasta 

and hybridized with another grass to make bread wheat, so its domestication was an important step 

in the transition from hunting and gathering to agriculture. While the archaeological record 

suggests that cultivation began in the southern Levant region bordering the eastern edge of the 

Mediterranean Sea around 9,500 years ago, genetic studies point to an origin in the northern region 

of the Fertile Crescent, in what is now Turkey.  

 گندم :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 21/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 روباهی کشف پروتئینی مفید برای سالمت قلب در سبوس ارزن دم

عنوان  است که به( grass)ای یکساله از خانواده علفیان  ارزن دم روباهی گونه

هایی از هند، چین و جنوب شرقی آسیا کاشته  یکی از انواع غالت در بخش

های دانه  مرحله آسیاب، الیه سخت بیرونی یا سبوس از بقیه قسمتدر . شود می

محققان در تحقیقات جدید خود موفق به شناسایی پروتئینی در . شود جدا می

 اند که در جلوگیری از بیماری آرترواسکلریوز یا تصلب شرائین سبوس آن شده

(artherosclerosis) گزارش . است عد این بیماری هستند، مؤثر بودههای آزمایشگاهی که از نظر ژنتیکی مست در موش

 .منتشر شده است Journal of Agricultural and Food Chemistryاین یافته در مجله 

. کند بروز می ها ها عامل اصلی بیماری قلبی و سکته است که به دلیل ایجاد پالک آرترواسکلریوز یا باریک شدن شریان 

را جذب  ox-LDLها، کلسترول لیپوپروتئین یا  نام مونوسیت های ایمنی به شوند که سلول ها زمانی تشکیل می پالک

اما برخی . سبب بهبود این بیماری شوند LDLتوانند با کاهش سطح  نام استاتین می داروهایی به. کنند دیواره شریان می

و همکارانش قبال موفق به شناسایی  Zhuoyu Liپروفسور . برند ض جانبی آن رنج میاز مصرف کنندگان این دارو از عوار

این سوال مطرح  آنها برای. شود های سرطانی روده بزرگ می اند که مانع جابجائی سلول روباهی شده پروتئینی در ارزن دم

تواند به درمان بیماری  می FMBPسبوس ارزن دم روباهی یا موجود در نام پراکسیداز  بود که آیا پروتئینی به

 FMBPها را با  های عضله صاف آئورت انسان و مونوسیت آرترواسکلریوز کمک کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال، سلول

 . آنها مشاهده کردند که پروتئین میزان جذب لیپیدها توسط هر دو نوع سلول را کاهش دادند. مورد آزمایش قرار دادند

  crop.html-cereal-bran-protein-healthy-heart-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Foxtail millet is an annual grass grown widely as a cereal crop in parts of India, China and 

Southeast Asia. Milling the grain removes the hard outer layer, or bran, from the rest of the seed. 

Now, researchers have identified a protein in this bran that can help stave off atherosclerosis in 

mice genetically prone to the disease. They report their results in ACS' Journal of Agricultural and 

Food Chemistry. 

Atherosclerosis, or narrowing of the arteries because of plaque buildup, is the leading cause of 

heart disease and stroke. Plaques form when immune cells called monocytes take up oxidized low-

density lipoprotein cholesterol (ox-LDL) in the artery wall. These cells then secrete pro-

inflammatory cytokines, causing aortic smooth muscle cells to migrate to the site. Eventually, a 

plaque made up of cholesterol, cells and other substances forms. Drugs called statins can treat 

atherosclerosis by lowering LDL levels, but some people suffer from side effects.  

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 22/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 نیاز به یک دیدگاه جامع جهانی در تحقیقات مربوط به مواد غذایی

های مطرح تامین مواد غذایی  در حال حاضر، یکی از بزرگترین چالش

موردنیاز جمعیت فزاینده جهان است که نیازمند تحقیقات همه جانبه در 

های غذایی مردم و افزایش جمعیت  های تولید مواد غذایی، عادت زمینه

در چند دهه اخیر، بیشترین تمرکز محققان بر روی عامل اول بوده . است

این دیدگاه توسط تیم . اند عامل دیگر کم و بیش نادیده گرفته شدهو دو 

 . است های سوئد به تازگی مطرح شده تحقیقاتی از دانشگاه

ها به دلیل تغییرات اقلیمی، کم شدن حاصلخیزی زمین و کمبود آب، بهبود وضعیت فعلی تولید مواد  بینی بر اساس پیش

های رایج غذایی مردم افزایش  ، ادامه روند افزایشی جمعیت جهان و عادتهمزمان. غذایی در آینده دشوار خواهد شد

در مقابل که  هستند هایی برای تامین غذای جمعیت آینده جهان حل دنبال یافتن راه محققان به. کنند تر می تولید را سخت

 .  های غذایی پاسخگو باشند مشکالت مربوط به تولید مواد غذایی، افزایش جمعیت جهان و عادت

. اند سال گذشته را مورد بررسی قرار داده 51های ارائه شده توسط محققان در  حل ای راه این تیم تحقیقاتی میان رشته

های جدید  غذایی بیشترین تمرکز بر روی معرفی فناوریبرای افزایش تولید مواد   81کنند که از اوایل دهه  آنها تایید می

 . اند های غذایی و افزایش جمعیت در نظر گرفته نشده ط به عادتبوهای مر و سوال  بوده

  lacks.html-production-food-population-global-10-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Meeting one of the great challenges of our time—providing a growing global population with 

food—requires research with a holistic perspective on food production, people's eating habits, and 

the population increase. However, during the last few decades, the world's researchers have 

primarily focused on the first of these factors, and more or less ignored the other two. This has 

recently been established by a research team tied to Swedish universities. 

Forecasts indicate that it can become difficult to uphold the current food production in the wake of 

climate changes, impoverishment of land, and shortage of water. At the same time, the ongoing 

population growth and people's current eating habits put pressure to increase the production. 

Researchers looking for answers for how to provide food for a growing global population should, 

in this situation, come up with solutions that integrate questions concerning food production, 

population increase, and people's eating habits. 

 تغذیه :موضوع

 phys.org :منبع

 24/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های امریکایی بررسی جدید در مورد میزان باالی هدررفت غذایی در خانواده

طور متوسط تقریبا یک سوم از مواد غذایی  بنا به نظر اقتصاددانان، به

ارزش ضایعات غذایی   ورود  های امریکایی مصرف نشده و هدر می خانواده

اگر این رقم بین . است شدهمیلیارد دالر تخمین زده  241ساالنه در کل 

میلیون خانوار امریکایی تقسیم شود، برای هر خانوار ساالنه معادل  6/129

 . شود دالر می 1966حدود 

این ناکارآمدی گوید،  می Edward Jaenickeنام  محقق اقتصاد کشاورزی در کالج علوم کشاورزی در ایالت پنسیلوانیا به

 . گذارد یت غذایی، بازاریابی مواد غذایی و تغییرات اقلیمی اثر میدر اقتصاد غذا بر روی سالمتی، امن

درصد از کل مواد  41تا  31دهند که  های بدست آمده در این تحقیق با مطالعات قبلی مطابقت دارد و نشان می یافته

د، و این یعنی منابع استفاده شده برای تولید مواد غذایی نشو غذایی تهیه شده در امریکا مصرف نشده و دور ریخته می

در این تحقیق برای اولین بار تجزیه و تحلیل . مصرف نشده شامل زمین، انرژی، آب و نیروی انسانی نیز هدر رفته است

 .  است ضایعات غذایی در سطح هر خانوار انجام شده

  food.html-households-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
30% to 40% of the total food supply in the United States goes uneaten — and that means that 

resources used to produce the uneaten food, including land, energy, water and labor, are wasted as 

well. Credit: Patrick Mansell, Penn State 

American households waste, on average, almost a third of the food they acquire, according to 

economists, who say this wasted food has an estimated aggregate value of $240 billion annually. 

Divided among the nearly 128.6 million U.S. households, this waste could be costing the average 

household about $1,866 per year. 

This inefficiency in the food economy has implications for health, food security, food 

marketing and climate change, noted Edward Jaenicke, professor of agricultural economics in the 

College of Agricultural Sciences at Penn State. 

"Our findings are consistent with previous studies, which have shown that 30 percent to 40 percent 

of the total food supply in the United States goes uneaten—and that means that resources used to 

produce the uneaten food, including land, energy, water and labor, are wasted as well," Jaenicke 

said.  

 ضایعات غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 23/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید درباره سیستم ایمنی در گیاهان یافته

ها و حیوانات دارای نوعی سیستم  گیاهان نیز مانند انسان

زا را توسط  های بیماری قارچبرای مثال، آنها . ایمنی هستند

کیتین موجود در دیواره سلولی تشخیص داده و سبب ایجاد 

ها با ایجاد  برخی از قارچ. شوند مقاومت در برابر بیماری می

ان خود را از تغییر در ساختار کیتین و تبدیل آن به کیتوز

محققان دانشگاه مونستر . کنند سیستم ایمنی پنهان می

(Munster) اده و سیستم ایمنی خود را دوی خاصی از کیتوزان واکنش نشان گتوانند به ال یافتند که گیاهان میآلمان در

ی ناین محققان با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی دفع آفات در کشاورزی موفق به تولید محرک مبت. تحریک نمایند

 . اند بر کیتوزان برای سیستم ایمنی گیاهان شده

 . است منتشر شده Journal of the American Chemical Society (JACS)ی آنها در مجله ها جزئیات درباره یافته

. مرهای زیستی هستند ترین پلی ترین و پرکاربردی شوند، از متنوع ساکاریدها نیز شناخته می ها که تحت نام پلی کیتوزان

های گرمایی و خشکی  ا تقویت و از آنها در برابر تنشها مقاوم ساخته، رشد آنها ر توانند گیاهان را در برابر بیماری آنها می

 . محافظت کنند

  code.html-sugar-deciphering-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Like animals and humans, plants possess a kind of immune system. It can e.g. recognize 

pathogenic fungi by the chitin in their cell walls, triggering disease resistance. Some fungi hide 

from the immune system by modifying some of the chitin building blocks, converting chitin into 

chitosan. Researchers of the University of Münster now found that plants can react to a certain 

pattern in this chitosan, stimulating their immune system. They are already developing a chitosan-

based plant immune-stimulant in order to reduce the use of chemical pesticides in agriculture. Their 

results are published in JACS (Journal of the American Chemical Society). 

Chitosans, so-called polysaccharides, are probably the most versatile and promising functional 

biopolymers. Chitosans can make plants resistant to diseases, promote their growth, and protect 

them from heat or drought stress.  

 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 24/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 دهد فرنگی را نشان می توتها به  رقص زنبورهای عسل عالقه آن

افشانی بسیاری از گیاهان زراعی و وحشی هستند،  زنبورها عامل گرده

یک تیم . اما در بسیاری از مناطق تنوع و تراکم آنها درحال کاهش است

و ( Sussex)، ساسکس (Gottingen)های گوتینگن تحقیقاتی از دانشگاه

ها در  برابر علوفهبر روی رفتار زنبورها در ( Wurzburg)ورزبرگ 

های  برای این منظور، آنها رقص. کنند نماهای مختلف تحقیق می زمین

را مورد تجزیه و تحلیل  نامیده می شود  waggle danceکه  بورهانز

دهند حتی اگر این مزارع در مجاورت مزارع کلزا  ترجیح می را فرنگی قرار داده و دریافتند که زنبورهای عسل مزارع توت

از . شوند فرنگی دیده می کمتری زنبور در مزارع توت دشوند، تعدا پوشیده از شکوفه میع کلزا رفقط زمانی که مزا .باشند

 . دهند فرنگی را ترجیح می طرف دیگر، زنبورهای وحشی همیشه مزارع توت

 . ستا منتشر شده  Agriculture, Ecosystem & Environmentجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

های کوچک  و اگرواکولوژی دانشگاه گوتینگن کلنی( agrobiodiversity)تیمی از گروه تنوع زیستی کشاورزی 

، رقص فرنگی در ناحیه گوتینگن و کاسل ایجاد و پس از تهیه ویدیوهای تصویری مجاورت مزارع توت در زنبورعسل

بازدید  ارتباط در مورد جهت و فاصله از منابع غذایی کهی رزنبورهای عسل برای برقرا. اند زنبورها را رمز گشایی کرده

القه ای زمینی، نوع کاربری زمین مورد عای و نقشه ه های ماهواره از روی ترکیب نقشه. اند از رقص استفاده می کنند کرده

  . اند زنبورها را تعیین کرده

  strawberries.html-fondness-reveals-bee-honey-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Bees are pollinators of many wild and crop plants, but in many places their diversity and density is 

declining. A research team from the Universities of Göttingen, Sussex and Würzburg has now 

investigated the foraging behaviour of bees in agricultural landscapes. To do this, the scientists 

analysed the bees' dances, which are called the "waggle dance." They found out that honey bees 

prefer strawberry fields, even if they flowered directly next to the oilseed rape fields. Only when 

oilseed rape was in full bloom were fewer honey bees observed in the strawberry field. Wild bees, 

on the other hand, consistently chose the strawberry field. The results have been published in the 

journal Agriculture, Ecosystems & Environment. 

 زنبورعسل :موضوع

 phys.org :منبع

 24/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کشی گیاه دارویی سنتی چین با خاصیت آفتکشف ترکیبی در 

صدها سال است که پزشکان طب سنتی چین برای درمان 

ها از  ها و شپش های انگلی مثل موارد مربوط به کرمک عفونت

. کنند استفاده می  Stemona sessilifoliaنام  گیاه داروئی به

 Journal of Agriculturalبر اساس گزارشی که در مجله 

and Food Chemistry  است، محققان موفق به  منتشر شده

یاه ند که احتماال در مؤثر بودن این گا ترکیب شده 11شناسایی 

  Stemona sessilifoliaخود گیاه کش توسط  این حشره: اند اما با یک پیچیدگی روبرو شده. عنوان دارو نقش دارند به

 .کنند های گیاه زندگی می شود که در داخل سلول های همزیستی تولید می شود بلکه توسط میکروب تولید نمی

. شوند کنند و سبب بروز بیماری نمی های گیاهی زندگی می هایی هستند که در داخل سلول ها میکروارگانیسم اندوفیت

همین  به. شوند ایی یا مقاومت در برابر خشکی یا آفات میها حتی سبب تقویت رشد، جذب بهتر مواد غذ برخی از اندوفیت

 . کنند عنوان منبعی برای تولید داروهای درمانی و مواد شیمیایی کشاورزی تحقیق می ها به دلیل محققان بر روی اندوفیت

  insecticide.html-yields-medicinal-chinese-traditional-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
For hundreds of years, practitioners of traditional Chinese medicine have used an herb 

called Stemona sessilifolia as a remedy for parasitic infections, such as those caused by pinworms 

and lice. Now, researchers reporting in ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry have 

identified 10 compounds that might be responsible for the herb's effectiveness. But there's a twist: 

The insecticides are produced by symbiotic microbes that live within the plant's cells—not by S. 

sessilifolia itself. 

Endophytes are microorganisms that live inside plant cells but do not cause apparent disease. 

Instead, some endophytes help plants survive by enhancing growth, nutrient acquisition, or 

resistance to drought or pests. Therefore, scientists are investigating endophytes as potential 

sources of new medicines and agrichemicals. Xiachang Wang, Lihong Hu and colleagues wanted 

to screen endophytes from S. sessilifolia for insecticidal activity. 

 کش آفت :موضوع

 phys.org :منبع

 29/21/2219 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

  یكیژنت یسودآموزپروژه توسط  یكیشاخص مقررات ژنت نییو تع یریگیپبرای ابزار متعامل معرفی (GLP)  

GLP Releases Global Gene Editing Regulation Tracker and Index 

  مهندسی دقیق ژنوم برنج با استفاده از فناوریCas9-VirD2 

Precise Genome Engineering in Rice Using Cas9-VirD2 System for HDR 

 کشف واکسن جدید برای تقویت سیستم ایمنی گیاهان 

Researchers Discover Vaccine to Strengthen Plant Immune System 

 المللی یابی ژنوم لوبیای سفید توسط کنسرسیوم بین توالی 

International Consortium Sequences Genome of White Lupin 

 توانند مكمل کشاورزی عمودی باشند گیاهان اصالح شده ژنتیكی می 

Genetically Edited Plants Will Complement Vertical Farms, Says Aberystwyth Professor 

 فرنگی در برابر بیماری شانكر بیشتر از ارقام معمولی است مقاومت ارقام وحشی گوجه 

Wild Tomato Shows Better Resistance to Bacterial Canker Than Cultivated Varieties 

 ها جنگل  سوزی اثرات طوالنی مدت آتش 

The long-term effects of wildfires 

 مزایای کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستی بستگی به موقعیت مكانی مزارع دارد  

Organic farm advantages in biodiversity and profits depend on location 

 اصول شیمی سبز در آینده 

Principles for a green chemistry future 

 بازگشت به فهرست
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