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 های فائو درباره وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت بینی آخرین پیش

انداز  فائو چشمدر آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت، 

برای میزان برداشت غالت دانه درشت در نیمکره جنوبی که  ناهمگونی را

 . است ،  منتشر کردهاست ز شدهاکنون آغا هم

های مناسب، سطح کشت باالتر از حد متوسط، باال بودن  با توجه به بارندگی

آوری  انداز خوب صادرات،  محصول ذرت سود های داخلی و چشم قیمت

در برزیل پایین بون سرعت برداشت . است بینی شده برای آرژانتین پیش

موقع در فرانسه و انگلستان، میزان  های بی دلیل باران ر نیمکره شمالی، بهد. است سویا سبب تاخیر در کاشت ذرت شده

در . کاشت گندم زمستانه کاهش خواهد یافت، در اوکراین و امریکا نیز انتظار می رود کاشت غالت زمستانه کمتر شود

وردهای رسمی، سطح کشت گندم رود برداشت محصول افزایش یابد و طبق برآ مقابل، در فدراسیون روسیه انتظار می

 . زمستانه در هند و پاکستان بسیار باال و رکورددار است

است که  میلیون تن اعالم کرده 2714افزایش داده و را  22/2218مصرف جهانی غالت در خود برای قبلی   بینی فائو پیش

ایشی مصرف ذرت برای خوراک دام دهد که دلیل اصلی آن تعدیل افز درصد افزایش نشان می 2/1نسبت به سال گذشته 

است که کمی کمتر  میلیون تن برآورد شده 3/963حدود  2222میزان ذخیره جهانی غالت در پایان فصل . در امریکا است

شود که  بینی می درصد پیش 8/32در حال حاضر نسبت ذخیره به مصرف غالت در سطح جهانی . از آغاز فصل است

 2/422درصد افزایش به  3/2با  22/2218شود که تجارت غالت در  بینی می پیش. است استانداردهای تاریخی مطابق با

نتیجه افزایش محموله گندم ارسال شده از اتحادیه اروپا و اوکراین به  ومیلیون تن برسد، که دومین رکورد ثبت شده 

 . آسیا است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1259991/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO also issued a new forecast for world cereal production in 2019, anticipating a record high of 2 

715 million tonnes, a 2.3 percent increase from the previous year. 

The new Cereal Supply and Demand Brief, also released today, noted "mixed" prospects for the 

upcoming 2019 coarse grain harvests in the Southern Hemisphere, which are about to start. 

Argentina's maize crop is set to benefit, buoyed by favourable rainfall, above-average sown area, 

high domestic prices and strong export prospects. The slow pace of the soybean harvest has led to 

delays in sowing maize in neighboring Brazil. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1259991/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2222تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ژانویه 

با  2222در ژانویه  (FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

واحد  3/1، 2218واحد نسبت به ماه دسامبر  5/192متوسط 

درصد  3/11افزایش و از ماه مشابه سال قبل ( درصد 7/2)

با افزایش در ماه ژانویه، روند افزایشی این شاخص . بیشتر بود

افزایش اخیر عمدتا . برای چهارمین ماه متوالی ادامه یافت

های گیاهی، شکر و به  ناشی از تداوم افزایش قیمت روغن

میزان افزایش . ان کمتری غالت و محصوالت لبنی بودمیز

ها بیشتر از حدی بود که کاهش شدید  قیمت این زیرشاخص

 . را جبران کند قیمت گوشت نتوانست آن

 2/168طور متوسط  شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژانویه به 

( درصد 8/2)واحد  9/4واحد بود که در مقایسه با ماه قبل 

تا کنون  2219ه باالترین سطح خود از ماه مه افزایش داشت و ب

در این ماه قیمت همه انواع اصلی غالت افزایش . رسید

  ناشیبیشترین میزان افزایش مربوط به گندم بود که . داشتند

افزایش خرید از طرف چندین کشور و همزمان کاهش حمل و  از

ی دلیل اعتصابات بود و همچنین انتشار گزارش نقل از فرانسه به

 2222بندی صادرات در روسیه تا ژوئن  مبنی بر احتمال سهمیه

در . بر روی آن تاثیر داشتهای داخلی  به دلیل باال رفتن قیمت

توجهی پیدا  ی ذرت نیز افزایش قابلماه ژانویه قیمت صادرات

های تجاری و محدود  که منعکس کننده تقویت فعالیت کرد

ر نیمکره جنوبی شدن عرضه فصلی در کشورهای صادرکننده د

قیمت جهانی برنج نیز در نتیجه کاهش فشارهای ناشی از . است

های مربوط به تاثیر شرایط آب و هوایی بر  برداشت و نگرانی

 . صادرات افزایش پیدا کرد

 3/176با متوسط  2222های گیاهی فائو در ژانویه  شاخص روغن

االترین بیشتر بود و به ب( درصد 7)واحد  6/11واحد از ماه قبل 

قیمت جهانی روغن پالم برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت که منعکس کننده . سطح خود در سه سال اخیر رسید

های سویا و  قیمت روغن. دیزل است انداز محدودتر شدن عرضه جهانی در اثر افزایش تقاضا از طرف بخش بیو چشم
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حد انی و کم شدن صادرات بیش از ی باال رفتن تقاضای جهآفتابگردان نیز در حال افزایش است که دلیل آن همزمان

تا کنون رسید که نشان دهنده  2214قیمت روغن کلزا نیز به باالترین سطح خود از ماه مه سال . بینی شده است پیش

 .محدودتر شدن عرضه صادراتی است

واحد  9/1ر مقایسه با ماه قبل حدود واحد بود که د 6/222الت لبنی فائو در ماه ژانویه بطور متوسط شاخص قیمت محصو

های کره،  در ماه ژانویه، شاخص. بیشتر بود( درصد 2/12)واحد  5/19افزایش داشت و از ماه مشابه سال قبل ( درصد 8/2)

افزایش داشتند که منعکس کننده افزایش تقاضا برای واردات و محدود شدن ( SMP)پنیر و پودر شیر خامه گرفته شده 

در نتیجه کم شدن تقاضای ( WMP)در مقابل، شاخص قیمت پودر کامل شیر . اروپا و اقیانوسیه است عرضه از طرف

 . جهانی در نیمه اول ماه کاهش داشت

کاهش ( درصد 2/12)واحد  5/7واحد نسبت به ماه قبل  5/192با متوسط  2222شاخص قمیت گوشت فائو در ماه ژانویه 

بیشتر ( درصد 14)واحد  4/22در این سطح از ماه مشابه در سال قبل . ه شکسته شدما 11یافت و روند افزایشی آن پس از 

 .شاخص همه انواع گوشت در این ماه کاهش پیدا کردند و بیشترین کاهش مربوط به گوشت گوسفند بود. بود

( درصد 5/5)حد وا 4/12واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  7/222شاخص قیمت شکر فائو در ماه ژانویه بطور متوسط 

تا  2217افزایش داشت و برای چهارمین ماه متوالی روند افزایشی آن ادامه یافته و به باالترین سطح خود از ماه دسامبر 

درصد کاهش تولید در برزیل،  66درصدی در تولید شکر در هند و  17علت اصلی افزایش اخیر انتظار کاهش . کنون رسید

 . درصد کاهش در برداشت محصول در مکزیک است 25ر و بزرگترین کشور تولید کننده شک

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 182.5 points in January 2020, up 1.3 points (0.7 

percent) from December 2019 and 11.3 percent higher than the same month last year. The increase 

in January marked the fourth consecutive month that FFPI has been on the upward trend. The latest 

rise is largely driven by continued strength in the prices of vegetable oils, sugar and, to a lesser 

extent, cereals and dairy products, more than offsetting a sharp drop in meat prices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 169.2 points in January, up 4.8 points (2.9 percent) from 

December and reaching its highest value since May 2018. International prices of all major cereals 

increased in January. Wheat prices rose the most, supported by faster pace in purchases by several 

countries amid slowed shipments from France, due to port strikes, and a report of a possible 

introduction of an export quota by the Russian Federation until 30 June 2020 because of high 

domestic prices.   

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 های مهاجم در شاخ افریفا هشدار فائو در مورد امکان ظهور نسل جدید از ملخ

سابقه و  های صحرایی تهدیدی بی فائو هشدار داد که افزایش تعداد ملخ

 . ایی و معیشت مردم در شاخ افریقا استذنگران کننده برای امنیت غ

لخ روز شده فائو در مورد طغیان جمعیت م بر اساس آخرین اطالعات به

بدتر شده و منجر صحرایی، وضعیت فعلی در نتیجه تولید نسل جدید بسیار 

 . تشدید هجوم آفت در اتیوپی، کنیا و سومالی خواهد شد

گیری  سودان جنوبی و اوگاندا در معرض خطر هستند و احتمال شکل

 . های مهاجم جدید در اریتره، عربستان سعودی، سودان و یمن  وجود دارد دسته

اند و با ظهور  گذاری کرده های ملخ شروع به تخم گوید، دسته بینی ملخ می کیت کرسمن، مدیر ارشد فائو در مورد پیش

برای محافظت از معیشت کشاورزان و دامداران اقدامات اضطراری برای . ها افزوده خواهد شد نسل جدید بر تعداد ملخ

 . جلوگیری از افزایش آن باید انجام گیرد

ها هزار هکتار از مزارع زراعی و مرتعی در اتیوپی،  ده. های کویری است ه سال گذشته، این بدترین شیوع ملخدر طی د

 . باشد تواند داشته اند که پیامدهای جدی برای امنیت غذایی مردم می کنیا و سومالی آسیب دیده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1258877/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The UN Food and Agriculture Organization (FAO) today warned that rising numbers of Desert 

Locusts present an extremely alarming and unprecedented threat to food security and livelihoods in 

the Horn of Africa. 

According to FAO's latest update on the Desert Locust upsurge, the current situation would be 

further worsened by new breeding that will produce more locust infestations in Ethiopia, Kenya, 

and Somalia.   

South Sudan and Uganda are at risk and there is also concern about new swarms forming in Eritrea, 

Saudi Arabia, Sudan and Yemen. 

"Locust swarms have started laying eggs and another generation of breeding will increase locust 

numbers," said Keith Cressman, Senior Locust Forecasting Officer at FAO.  "Urgent efforts must 

be made to stop them from increasing to protect the livelihoods of farmers and livestock holders."  

 (ملخ)آفات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 29/61/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1258877/icode/
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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 حمایت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از چین در مقابله با ویروس کرونا

المللی  بین، صندوق (FAO)سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 

طور مشترک  به( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)توسعه کشاورزی 

همبستگی خود را با چین برای حمایت از این کشور در مقابله با بیماری 

 . اعالم کردند (nCoV-2019)کرونا 

گیلبرت هونگبو رئیس رؤسای سه نهاد فوق، کیو دونگیو، مدیرکل فائو، 

IFAD  و دیوید بیزلی ، مدیر اجرائیWFP  شی جین پینگ ضمن قدردانی از در یک نامه مشترک به رئیس جمهور چین

طراری پیش آمده قابله با وضعیت اضهای انجام شده توسط این کشور در م ش مقاومت مردم چین در برابر بیماری، از  تال

 . تشکر کردند

اعالم کردند که در « چالش سالمتی برای چین و بقیه جهان»عنوان  یماری بهسه نهاد سازمان ملل متحد با اشاره به این ب

 . ویژه در مناطق روستایی حمایت خواهند کرد های مربوط به تخصص خود در جهت کاهش اثرات بیماری به زمینه

المللی انرژی اتمی  و آژانس بین (OIE)، سازمانی جهانی بهداشت حیوانات (WHO)فائو با سازمان بهداشت جهانی 

(IAEA ) از طریق بخش مشترکFAO/IAEA های نزدیکی دارد تا به کشورهای عضو  و جوامع تحقیقاتی در  همکاری

 . ها در مبارزه با حیوانات میزبان این ویروس کمک کند شناسایی پتانسیل

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1259800/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Fund for 

Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP) have jointly expressed 

solidarity with China and offered support to the country as it battles the novel coronavirus (2019-

nCoV) outbreak. 

In a joint letter to President Xi Jinping, the heads of the three agencies - FAO Director-General QU 

Dongyu, President of IFAD Gilbert Houngbo, and WFP Executive Director David Beasley - paid 

tribute to the resilience of the Chinese people and praised the efforts made by the country dealing 

with the emergency.  

Describing the outbreak as a "health challenge for China and the rest of the world," the three 

Rome-based agencies pledged readiness to provide support, based on their respective areas of 

expertise, to China's efforts to alleviate the impact of the virus on the population, particularly in 

rural areas. 

 ویروس کرونا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 65/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1259800/icode/
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 کاهش ذخایر جمعیت ماهی تن جهان در نتیجه ماهیگیری بیش از حد

میلیون  52که با بودجه ( GEF)ساله تسهیالت جهانی محیط زیست  5برنامه 

است در حفاظت از تنوع زیستی  دالری توسط فائو و شرکای آن اجرا گردیده

این موفقیت از طریق ارائه . چشمگیری داشته است  پیشرفتالمللی  های بین آب

های  پشت مثل الککه برای چند گونه آبی ضرر کمتری دارند  برنامه ماهیگیری

 . است دست آمده دریایی و ماهی تن به

نیز نامیده  المللی های بین که آب( ABNJ)های ملی  بر روی مناطق فراتر از محدوده Common Oceans ABNJبرنامه  

 . گیرد ها را در برمی درصد از اقیانوس 85درصد از سطح کره زمین و نزدیک به  42این مناطق . شود، تمرکز دارد می

غنی  نوع زیستیتگوید، حفاظت از سالمت و  ماریا هلنا سمدو، معاوم مدیرکل هوا در امور اقلیم و منابع طبیعی می

عنوان یک چالش در این مناطق که تحت مسئولیت هیچ کشوری نیستند، مطرح  قبل به المللی از مدتها های بین آب

 . است بوده

مقابله با این چالش از طریق ارتقاء مدیریت پایدار منابع شیالت  دی برایاین برنامه سبب همکاری گسترده و منحصر بفر

 .است است و دستاوردهای مطلوبی نیز داشته بتنی بر اکوسیستم ایجاد کردههای م و ترویج شیوه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1258859/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A five-year, $50-million Global Environment Facility (GEF)-funded program rolled out by FAO 

and partners has made remarkable progress in protecting international waters' biodiversity by 

rendering fishing in these waters less harmful to several marine species, including sea turtles and 

tuna.   

The Common Oceans ABNJ Program focused on areas beyond national jurisdiction (ABNJ) - also 

called international waters - that cover 40 percent of the earth and comprise nearly 95 percent of the 

oceans' volume. 

"Keeping international waters healthy and preserving their rich biodiversity have long been a 

challenge for these marine areas that do not fall under the responsibility of any one country," said 

Maria Helena Semedo, FAO's Deputy Director-General, Climate and Natural Resources. 

"The Program has brought together a broad and unique partnership to tackle this challenge by 

promoting the sustainable management of fishery resources and ecosystem-based practices, with 

some outstanding results.  

 ماهی تن :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 29/61/2619 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/1258859/icode/
https://www.thegef.org/
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه اول بهمن  

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

8 

 

 برنامه جهانی شهرهای درختی برای ایجاد شهرهای پایدار

نخستین شهرهایی که  2222فوریه  4فائو و بنیاد روز درختکاری در روز 

به عنوان اولین شهرهای درختی به « شهرهای درختی جهان»تحت برنامه 

این برنامه به منظور کمک به . اند را معرفی کردند رسمیت شناخته شده

 . است تر  و پایدارتر طراحی شده ایجاد شهرهای مقاوم

پایتخت )لیوبلیانا : اند عبارتند از اولین شهرهایی که به این برنامه پیوسته

مثل شهرهایی  ، پاریس، ایروان و کالن(پایتخت اکوادور)، کیتو (اسلوونی

کوچکتر مثل برادفورد در انگلستان، خلیج تاندر در کانادا، تمپه در آریزونا یسکو و تورنتو و شهرهای سفران نیویورک، سان

 . اندازی شد ها راه این برنامه ابتکاری جهانی در آن 2219و مانتووا در ایتالیا هستند که در سال 

عنوان  بهطور رسمی  هیروتو میتسوگی، معاون مدیرکل فائو در امور جنگلداری ضمن تبریک به اولین شهرهایی که به

جهانی جدیدی متشکل از مسئولین اند گفت شهرداران این شهرهای درختی شبکه  شهرهای درختی اعالم شده

 . دانند دهند که ارزش درختان شهری را یکسان با درختان جنگی می های شهرها تشکل می جنگل

توانید  با استفاده از لینک زیر میرا ها  اند که فهرست آن شهر موفق به کسب عنوان شهرهای درختی شده 58در مجموع 

 :مشاهده نمایید

https://treecitiesoftheworld.org/directory.cfm  

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1259576/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations and the Arbor Day Foundation today 

announced the first cities to be recognized under the Tree Cities of the World programme, designed 

to help create more resilient and sustainable cities. 

Among the first-movers were capital cities such as Ljubljana, Quito, Paris, Yerevan, major 

metropolitan areas including New York, San Francisco and Toronto, and a host of smaller centers 

such as Bradford in the United Kingdom, Thunder Bay in Canada, Tempe, Arizona and Mantova, 

Italy, where the worldwide initiative was launched in 2018. 

"We congratulate the first cities to be recognized," said  Hiroto Mitsugi, Assistant Director-

General, FAO Forestry Department. "Together, the mayors of these Tree Cities form a new global 

network of urban forestry leaders that share the same values for city trees and forests.  

 شهرهای درختی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 64/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://treecitiesoftheworld.org/directory.cfm
http://www.fao.org/news/story/en/item/1259576/icode/
https://www.arborday.org/
https://treecitiesoftheworld.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1171796/icode/
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 پزی مخصوص کلوچهاندازی نانوایی  تغییر زندگی یک زن ایرانی با راه

نام سی قلعه در نزدیکی کویر لوت در شرق ایران  در شهر کوچکی به

های مخصوص خود موفق به ایجاد  کسب و  فاطمه صفرپور با پختن کلوچه

آنچه وی به منظور برآوردن نیازهای خود ایجاد . کار برای فرزندانش شد

های  فرصت کرده بود تبدیل به روشی شد که با کمک فائو و جوامع ملی

 . شغلی برای سایر زنان نیز فراهم کرد

ان سخت زندگی فاطمه زمانی شروع شد که شوهرش ورشکست شده دور

است، اما پس  داری و مراقبت از فرزندانش مشغول بوده گوید که قبال فقط به خانه او می. و او را با سه فرزندش تنها گذاشت

 . از آن اتفاق تصمیم به یافتن منبع درآمد جدیدی برای حمایت از فرزندانش گرفت

ای برای کسب درآمد  تواند گزینه ه رسید که پختن کلوچه میخود و ابزار در دسترس به این نتیجهای  با توجه به مهارت

مه کاندید دریافت کمک از طرف صندوق توسعه پایدار خوشبختانه فاط. وفقیتش تردید داشتاگرچه در مورد م. باشد

فعالیت فائو  ( RFLDL)ای تخریب شده ه ها و زمین شد که به عنوان بخشی از پروژه بازسازی جنگل( SCDF)محلی 

 . کند می

های ابتکاری زیست محیطی مبتنی را  گذاری تسهیالت جهانی محیط زیست در ایران برنامه با سرمایه RFLDLپروژه 

شود، این برنامه فقط بر روی اصالح و  ه از اسم این پروژه استنباط میعلیرغم آنچ. کند اندازی می را راهجوامع محلی 

 . باشد های معیشتی مبتنی بر محیط زیست هم می های تخریب شده متمرکز نبوده بلکه مشوق برنامه بهبود خاک و زمین

  stories/article/en/c/1258281/-.fao.org/faohttp://www:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In the town of Se-Qale, a small rural community near the Lut Desert in eastern Iran, Fatemeh 

Safarpour provides for her children with her own cookie-making business. What started out as a 

way to make ends meet in a time of need has blossomed into her own small-scale bakery creating 

job opportunities for other women in the area, thanks to help from FAO and her local community. 

Fatemeh’s life was turned upside down 18 months ago when her husband went bankrupt and left 

her alone to care for their three children. With no job of her own, it was a difficult time for her.  

“Before my husband left, I just looked after the house and took care of my children,” Fatemeh says. 

“But [after that happened] I was determined to find a new source of income to support my 

children.” 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/61/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1258281/
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 CIMMYTگونه جدید ذرت در پاکستان توسط  12معرفی 

واریته جدید  12آزادسازی تجاری ، بخش ذرت پاکستان موفق به 2218در سال 

( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  این ارقام توسط مرکز بین. ذرت شد

در پاکستان پس از گندم و برنج است که  ذرت سومین غله مهم. اند معرفی شده

وری ذرت در این کشور  بهره. رسد میلیون هکتار می 3/1سطح کشت آن به حدود 

کیلوگرم  5ها در آسیای جنوبی است بطوریکه تقریبا به  یور االترین بهرهیکی از ب

 . رسد در هکتار می

های  از جمله عدم وجود ژنوتیپ است های مختلفی روبرو چالش پاکستان بابا وجود روند افزایشی تقاضا برای ذرت، 

نشین، قیمت باالی  حاشیهویژه به کشاورزان  سیستم ضعیف تحویل بذر بهها،  و اکولوژیمتنوع برای مصارف مختلف 

 .دلیل تغییرات اقلیمی بینی به فروشی بذر و شرایط آب و هوایی غیرقابل پیش خرده

برای پاکستان ( AIP)به منظور تقویت امکان دسترسی به بذرهای مقرون به صرفه و با کیفیت، برنامه نوآوری کشاورزی 

مندی کشاورزان در سراسر این  د و با هدف بهرهبا همکاری شرکای خو USAIDو با بودجه  CIMMYTبه سرپرستی 

این پروژه بر توسعه و فراهم نمودن محصوالت ذرت آماده برای بازار از منابع مختلف بذر تالش . کند کشور فعالیت می

و ارقام مناسب را  دهد تا با سرعت بتواند بذرها را مورد آزمایش قرار میکرده و بطور سیستماتیک سازگاری بذرها 

 . گزین نمایدجای

  pakistan/-in-released-varieties-maize-developed-cimmyt-new-https://www.cimmyt.org/news/ten:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Pakistan’s maize sector achieved a remarkable milestone in 2019 by releasing ten new maize 

varieties developed by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) for 

commercial cultivation. Maize is Pakistan’s third most important cereal following wheat and rice, 

encompassing an area of 1.3 million hectares. Maize productivity is also among the highest in 

South Asia where national yields reach almost 5 kilograms per hectare. Despite its growing 

demand, maize production in Pakistan faces various challenges such as a lack of diverse genotypes 

suitable for various uses and ecologies, a weak seed delivery system unable to reach mariginal 

farmers, high retail price of seeds and unpredictable weather conditions due to climate changes.   

To enhance the availability, accessibility and affordability of quality maize seeds, the Agricultural 

Innovation Program (AIP) for Pakistan, led by CIMMYT and funded by USAID, is in collaboration 

with partners to benefit smallholder farmers across the country.  

 ذرت :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 65/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/ten-new-cimmyt-developed-maize-varieties-released-in-pakistan/
http://www.finance.gov.pk/survey_1819.html
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 توسط اتحادیه اروپا برای مقابله با تغییرات اقلیمی« مالیات گوشت»احتمال اعمال 

کنندگان گوشت در اروپا به  امکان وجود دارد که مصرفآیا این 

مجبور  آن های زیست محیطی عنوان راهی برای کاهش هزینه

های غذایی خود شوند؟  به پرداخت بهای بیشتری برای وعده

است   گزاران اروپایی خواسته شده این سوالی است که از قانون

 . به آن توجه کنند

گروه مدافع هلندی منتشر در گزارش جدیدی که توسط یک 

اند تا میزان مصرف گوشت در این قاره  ،خواستار اعمال مالیات بر گوشت شده CO2ف کاهش انتشار گاز دبا ه است شده

 . کاهش یابد

تواند  گوید، وضع مالیات بر گوشت گاو، خوک و مرغ می می( TAPP)گروه ائتالف برای قیمت واقعی پروتئین حیوانی 

 . درصد کاهش دهد 72تا  2232را تا سال  میزان مصرف گوشت

 های زیست محیطی آن منعکس کردن هزینه ،طرح افزایش قیمت گوشت در سراسر اروپابر اساس این گزارش، هدف از 

 . و از بین رفتن تنوع زیستی است CO2شامل انتشار 

  change-climate-fight-to-tax-meat-of-introduction-considers-eu-high-too-are-steaks-https://www.euronews.com/2020/02/05/the:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Should meat eaters be expected to pay more for their meal as a way to counter the environmental 

cost of what's on their plate? 

That's the question that European lawmakers will be asked to consider today. 

A new report, by a Dutch advocacy group, says that in order to reduce European CO2 emissions, a 

levy should be placed on meat to lower consumption across the continent. 

The True Animal Protein Price Coalition (TAPP), says a tax on beef, pork and chicken could see 

up to a 70 per cent drop in meat-eating by 2030. 

"The plan is to increase the price of meat across the EU to reflect its environmental costs, including 

CO2 emissions and biodiversity loss," says the report. 

 رات اقلیمیتغیی :موضوع

 (euronews)یورونیوز  :منبع

 65/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.euronews.com/2020/02/05/the-steaks-are-too-high-eu-considers-introduction-of-meat-tax-to-fight-climate-change
https://www.tappcoalition.eu/nieuws/13130/eu-parliament-to-discuss-dutch-proposal-for-a-fair-meat-price-5th-of-feb
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 اثرات تغییرات اقلیمی بر روی سالمت خاک

افزایش  .گذارند های کشاورزی تاثیر می تغییرات اقلیمی بر روی سالمتی خاک

 Pythiumنام  زای خاکی به  گرما و خشکی شرایط را برای زندگی قارچ بیماری

ultimum های  المللی از دانشگاه یک تیم تحقیقاتی بین. ندک می مناسب

Kassel  وBonn اند که این قارچ پس از استرس گرما و خشکی  نشان داده

مدت خاک فقط در  اصالح کوتاه. شود منجر به نابودی کامل محصول نخود می

 . منتشر شده است Applied Soil Ecologyجزئیات این تحقیق در مجله . موارد استثنایی امکانپذیر است

های محصوالت  های گیاهچه ز طریق خاک منتقل شده و ریشهیک نوع قارچ تهاجمی است که ا Pythium ultimumقارچ 

ریشه گیاهان آلوده . کند زمینی را آلوده می مهم کشاورزی مثل چغندرقند، انواع نخود و همچنین ذرت، سویا و سیب

از بخش کشاورزی ارگانیک و   Christian Brunsدکتر . شود پوسیده شده و منجر به از بین رفتن کامل گیاه می

ها  خاک. زنی گیاه بطور کامل از بین برود گوید، در بعضی موارد، ممکن است جوانه های کاشت دانشگاه کاسل می مسیست

عمل کرده « محافظ»ها همانند  برخی از قارچ. زا هستند گونه عوامل بیماری های محافظتی نیز در برابر این دارای مکانیسم

های مضر دارند و از آنها تغذیه  ها نیز نقش انگل برای قارچ روارگانیسمکنند و برخی از میک و از ریشه گیاه محافظت می

 . کنند می

  health.html-soil-affects-climate-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Climate change is affecting the health of agricultural soils. Increased heat and drought make life 

easy for the pathogenic fungus Pythium ultimum. As an international team of researchers led by the 

Universities of Kassel and Bonn has shown, the fungus causes almost total crop failure in peas after 

a hot and dry stress event. Short-term soil recovery seems to be possible only in exceptional cases. 

The study has now been published in the journal Applied Soil Ecology. 

Pythium ultimum is an aggressive fungus that is transmitted through the soil and infects the roots in 

the seedling of important agricultural crops such as beets and peas but also corn, soybeans and 

potatoes. The plants develop root rot and die. "In some cases, there may be a total failure of the 

germinating seedlings," states Dr. Christian Bruns of the Section of Organic Farming and Cropping 

Systems at the University of Kassel. However, soils also have protective mechanisms against these 

pathogens. Certain fungi act like "bodyguards" and protect the roots of plants, while some 

microorganisms parasitize the harmful fungus or simply consume it. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 63/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-02-climate-affects-soil-health.html
https://phys.org/tags/soil/
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 زایی بسیار کم زمینی سرخ کرده با احتمال سرطان سیب

 Maineبنا به گفته یکی از محققان علوم غذایی و تغذیه انسان در دانشگاه 

 های های سرخ شده که با گونه زمینی ، سیبMary Camireنام  امریکا، به

شوند مواد  تهیه می Eastonو  AF4296-3نام  زمینی به جدید سیب

زای احتمالی کمتری دارند نسبت به آنهایی که با رقم پرطرفدار  سرطان

Russet Aurbank شوند تهیه می   . 

طی فرایند سرخ شدن . زمینی سرخ شده وجود دارد  زای احتمالی است که در سیب آکریل آمید یک ماده سرطان

 . آید وجود می زمینی وجود دارند، این ترکیب شیمیایی به یعی در سیبهایی که بطور طب زمینی از قندها و اسیدآمینه سیب

گوید، آنها بافت ترد،  این محقق می. شوند ید میای طالیی نشده بلکه سف های جدید پس از سرخ شدن قهوه زمینی سیب

 . ه تازه را دارندزمینی سرخ شد طعم مشابه و بوی سیب

و  AF4296-3 های های سرخ کرده که با رقم زمینی عطر سیب طعم، مزه وزمینی در مورد  نده سیبچهل و هفت تست کن

Easton مشابه رقم   را اند درست شدهRusset Aurbank اما به رنگ سفید ارقام  جدید امتیاز کمتری . اند ارزیابی کرده

 . اند داده

 .منتشر شده است Journal of Food Scienceجزئیات بیشتر درباره ارقام جدید در مجله 

  carcinogen.html-probable-varieties-potato-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Fries made with the new potato varieties AF4296‐3 and Easton have much lower levels of a 

probable carcinogen than those made with the popular Russet Burbank variety, says the University 

of Maine professor of food science and human nutrition. 

Acrylamide is a probable carcinogen in fried potatoes; during the frying process the chemical forms 

from sugars and an amino acid that are naturally in potatoes. 

The new spud varieties don't turn golden brown when they're fried. They turn whitish. 

Camire says they still have the crispy texture, familiar flavor and smell of freshly cooked french 

fries. Forty-seven tater taste-testers testified to that—rating the aroma, taste and texture of fries 

made with AF4296‐3 and Easton potato varieties similar to Russet Burbank. 

 تغذیه :موضوع

 phys.org :منبع

 31/61/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-potato-varieties-probable-carcinogen.html
https://phys.org/tags/food/
https://phys.org/tags/french+fries/
https://phys.org/tags/french+fries/
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 های تولید بومی کوچک بر روی بهبود معیشت روستایی اثرات سیستم

وزارت انرژی امریکا و مرکز  Oak Ridgeمحققان آزمایشگاه ملی 

در مکزیک طی تحقیق ( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  بین

های فنی برای ایجاد دانش کشاورزی بومی  جدید خود دلیل اهمیت کمک

های مقابله با فقر و  و در نظر گرفته شدن زنان را در موفقیت برنامه

های آنها  یافته. اند گرسنگی در جوامع روستایی امریکای میانه توضیح داده

 . است منتشر شده Nature Sustainabilityاند در مجله  از کارهایی که اخیرا در مناطق مرتفع گواتماال انجام داده

درصد از مردم گواتماال که بیشتر در مناطق مرتفع مثل ارتفاعات غربی این کشور زندگی  58بر اساس آمارهای دولتی 

های شغلی برای افراد ساکن در  تغذیه گسترده و عدم وجود فرصت عوامل زیادی در سوء .برند کنند در فقر بسر می می

های غیرعادی آب و هوایی در از بین رفتن اخیر محصوالت زراعی مؤثر  پدیده. مناطق مرتفع این کشور نقش دارند

 . اند اند که سبب تشدید کمبود مواد غذایی برای جوامع روستایی این مناطق شده  بوده

درصد از مهاجران به مرز جنوبی امریکا از گواتماال و بیشتر آنها از ساکنین ارتفاعات غربی  82، 2218در اوایل سال 

 milpaافراد بومی این مناطق برای هزاران سال است که از یک سیستم سنتی تولید محصوالت کشاورزی به نام . اند بوده

های  و سایر محصوالت در قطعه زمین راه با لوبیای باالرونده، کدوامل کاشت ذرت هماین سیستم ش. کنند استفاده می

 . کوچک است

  systems/-agricultural-indigenous-improved-in-https://www.cimmyt.org/news/invest:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from the Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory (ORNL) in 

Tennessee, United States, and the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) 

in Texcoco, Mexico, describe why it is important for technical assistance to build upon indigenous 

farming knowledge and include women if programs are to succeed in tackling poverty and hunger 

in rural, Mesoamerican communities. Their findings, describing recent work in the Guatemalan 

Highlands, are recently published in Nature Sustainability. 

According to government figures, 59% of Guatemalans live in poverty, concentrated in indigenous 

rural areas, such as the Western Highlands. Many factors contribute to pervasive malnutrition and a 

lack of employment opportunities for people in the Highlands. Recent crop failures associated with 

atypical weather events have exacerbated food shortages for Highland farm communities. 

 توسعه روستایی :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 64/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/invest-in-improved-indigenous-agricultural-systems/
http://dx.doi.org/10.1038/s41893-020-0473-1
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 درختان افریقای جنوبی در معرض خطر هجوم آفات 

عنوان مضرترین آفت درختی در افریقای جنوبی  از کشف آفتی که به

  نام  این آفت نوعی سوسک به. گذرد است، بیش از دو سال می شناخته شده

polyphagous shot hole borer (Euwallacea fornicatus) که  است

حلی برای کنترل و از بین  شود و تا کنون راه درختان میسبب از بین رفتن 

در حال حاضر این سوسک تقریبا در تمام مناطق . است پیدا نشدهبردن آن 

 . گونه درختی وجود دارد 122این کشور در بیش از 

فتاده و افریقای جنوبی اما این اتفاق نیا. مقابله با این تهاجم بزرگ، نیازمند واکنش سریع و برنامه اقداماتی راهبردی است

عالوه بر این، این کشور دارای منابع . است تا کنون مجبور به مقابله با این آفت درختی مهم و بسیار مخرب نشده

. است محدودی است و در مورد اینکه مسئولیت  مقابله با این آفت به عهده کدام بخش است، اتفاق نظری وجود نداشته

 . است برای از بین بردن این آفت تا کنون صورت نگرفتههمین دلیل واکنش هماهنگی  به

 Fusarium متر و بومی جنوب شرقی آسیا است که با سه نوع قارچ از جمله میلی 2این آفت سوسکی کوچک به طول 

euwallaceae توانند درختان میزبان  و الروهای آن هستند که می  ها منبع غذایی برای سوسک قارچ. همزیستی دارد

 .   حساس را نیز از بین ببرند

  hard.html-attackand-fricaa-south-trees-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
More than two years have passed since the detection of what is arguably the most damaging tree 

pest ever to arrive in South Africa: the polyphagous shot hole borer (Euwallacea fornicatus). The 

beetle kills trees and there are no proven remedies. 

The beetle is now present in nearly all parts of the country and in more than 100 tree species. 

An invasion of this magnitude should have elicited a rapid response and the development of a 

strategic action plan. But that hasn't happened. South Africa has never had to deal with a tree-

killing pest of this importance before. In addition, the country has limited resources and there has 

been confusion about which government department should take responsibility. As a result, there 

hasn't been a coordinated response to deal with the pest. 

The tiny polyphagous shot hole borer beetle is 2mm in length and native to Southeast Asia. It has a 

symbiotic relationship with three species of fungi, including Fusarium euwallaceae. The fungus is a 

food source for the beetle and its larvae, but can kill susceptible host trees. 

 گیاهیآفات  :موضوع

 phys.org :منبع

 64/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 خطر استنشاق ذرات معلق در هوا برای ساکنان مناطق کشاورزی

بر اساس تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه ریورساید کالیفرنیا، آالیندگی ناشی 

تواند منجر به ایجاد سرطان  از سلنیوم مازاد کودها و سایر منابع طبیعی در هوا می

  . شود 2ریه، آسم و دیابت 

این تیم تحقیقاتی مطالعات قبلی انجام شده توسط محققان این دانشگاه در منطقه 

غنی از سلنیوم و های  این منطقه شامل تاالب. دهد سالتون را ادامه میدریای 

های اخیر غلظت  در سالاند که  نتایج این مطالعات همچنین نشان داده. ها است های سمی برای پرندگان و ماهی خاک

ها و اینکه چه  آئروسلتا کنون ترکیب شیمیایی کامل  .اند ها یا ذرات جامد یا مایع معلق در هوا افزایش یافته آئروسل

این تیم تحقیقاتی با ایجاد ذرات آئروسل مشابه در محیط آزمایشگاه در . است اثراتی بر روی انسان دارند، ناشناخته مانده

های غنی از سلنیوم و  های این تیم تحقیقاتی درباره آئروسل جزئیات بیشتر درباره یافته. اند مورد آنها مطالعه کرده

 & Environmental Scienceهای انسان آسیب برسانند در مجله  توانند به ریه ذرات می هایی که این روش

Technology است منتشر شده . 

های  به گفته رویا بحرینی یکی از محققان این پروژه، در هر جایی که غلظت سلنیم در خاک باال باشد، آئروسل بنا

شوند که در نزدیک  یر شدن کارگران کشاورزی و افرادی میپذ که سبب آسیبتوانند وجود داشته باشند  خطرناک می

 . کنند های آلوده زندگی می خاک

  inhaling.html-danger-residents-area-agricultural-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Excess selenium from fertilizers and other natural sources can create air pollution that could lead to 

lung cancer, asthma, and Type 2 diabetes, according to new UC Riverside research. 

The research team conducted previous UCR studies in the Salton Sea area, which 

contains selenium rich wetlands and soils toxic to birds and fish. These' studies also revealed that 

the area's concentration of aerosols, which are solid or liquid particles suspended in air, have 

increased in recent years. However, the full chemical makeup of the aerosols, or whether they 

would have any effects on humans, remained unknown. This motivated the team to create 

similar aerosol particles in the laboratory and study them. 

The team's new paper, published in the journal Environmental Science & Technology, details the 

composition of the selenium-rich aerosols and describes the multiple ways these particles can 

damage human lungs. 

 آلودگی هوا :موضوع

 phys.org :منبع

 63/62/2619 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

https://phys.org/news/2020-02-agricultural-area-residents-danger-inhaling.html
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 ها مقابله با بیماری شانکر مرکبات به کمک سگ

اخیرا توسط محققان مرکز تحقیقان کشاورزی امریکا  ای که بر اساس مقاله

(ARS ) درProceeding of the National Academy of Science 

های خاصی که توسط آنها آموزش  استفاده سگ است،  منتشر شده

ها برای تشخیص بیماری لکه سبز مرکبات یا  روشاند از کارآمدترین  دیده

huanglongbing هستند . 

بز مرکبات به سایر درختان، تشخیص و از ای جلوگیری از گسترش بیماری لکه سدر حال حاضر، تنها راه امیدوارکننده بر

توانند  رختان آلوده میتشخیص زودهنگام پاتوژن عامل این بیماری بسیار مهم است زیرا د. بین بردن درختان آلوده است

 . نقش منبع گسترش بیماری چند ماه یا سال قبل از بروز عالئم قابل تشخیص با چشم غیرمسلح باشند

کشف  Timothy R. Gottwaldنام  محقق اپیدمولوژی گیاهی در آزمایشگاه تحقیقات باغبانی این مرکز در فلوریدا به

 Candidatusنام  درصد وجود باکتری عامل این بیماری به 88ا دقت توان آموزش داد تا ب ها را می است که سگ کرده

Liberibacter asiaticus را تشخیص دهند  . 

  biggest.html-ryindust-citrus-efficient-dogs-02-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Dogs specially trained by Agriculture Research Service (ARS) scientists have proven to be the 

most efficient way to detect huanglongbing—also known as citrus greening—according to a paper 

just published in the Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Currently, the only solid hope of curtailing the spread of citrus greening is to eliminate trees with 

the disease as quickly as possible to prevent further spread. Early detection of the citrus greening 

pathogen is crucial because trees can be infected and act as a source to spread the disease months or 

years before showing symptoms that are detectable by the naked eye. 

ARS plant epidemiologist Timothy R. Gottwald with the U.S. Horticultural Research Laboratory in 

Fort Pierce, Florida, discovered that dogs can be trained to sniff out the presence of Candidatus 

Liberibacter asiaticus, the bacteria that causes citrus greening, with greater than 99 percent 

accuracy. 

 مرکبات :موضوع

 phys.org :منبع

 63/62/2619 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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  سیستمی ساده و کارآمد کلونی سازی برای ویرایش ژنوم برنجارائه 

 Experts Develop a Simple and Efficient Cloning System for Genome Editing in Rice 

  محققاناکسیدان ذرت توسط  میزان آنتیبهبود  

Scientists Improve Antioxidant Content of Maize 

 توانند کمک کنند؟ ها به سبزتر شدن صنعت ساختمان سازی می چگونه قارچ  

How fungi can help create a green construction industry 

 عنوان یک منبع غذایی برای گیاهان ها به قارچ 

Fungi as food source for plants 

  افزایش اعتماد در مدیریت طبیعت کشاورزی در نقش مشارکت 

Collaboration leads to increased trust in agricultural nature management 

 یدآ عمل می رقم جدید ذرت که در سرما بهتر به 

Speedy recovery: New corn performs better in cold 

 ها در برابر مهاجمان شناخت بیشتر درباره مکانیسم دفاعی سلول 

Understanding how cells defend their genome against invaders 

  برای مشخص کردن اثرات زیست محیطی گوشتابزاری 

This tool can tell you the true environmental impact of the meat you eat 

 تبدیل ضایعات غذایی به محصوالت سالم و خوشمزه 

Turning Food Waste into Healthful Delights 
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