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 عرضه و تقاضای جهانی غالتخالصه وضعیت 

فائو آخرین گزارش خود از خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت منتشر 

به  2218در این گزارش فائو برآوردهای خود برای تولید جهانی غالت را در سال . کرد

میلیون تن افزایش داد که دلیل آن افزایش میزان تولید ذرت در غرب افریقا  2718

بینی اولیه برای تولید جهانی  بر اساس این خالصه وضعیت، پیش. تو اوکراین اس

بسیار  2218میلیون تن است که به رکورد سال  763معادل  2222گندم در سال 

 . نزدیک بوده و نشان دهنده احتمال افزایش تولید غالت دانه درشت در آرژانتین، برزیل و افریقای جنوبی است

میلیون تن برسد که  2721به رکورد  22/2218غالت در چرخه میزان مصرف جهانی  شود بینی می یشدر حال حاضر، پ

 . حاصل باال رفتن میزان مصرف خوراکی، دامی و صنعتی غالت است

است  میلیون تن اعالم کرده 966را نزدیک به  2222های  صلیزان ذخیره جهانی غالت در پایان ففائو برآورد خود برای م

همچنین بر اساس . درصد باقی خواهد ماند 8/32جهانی ذخیره به مصرف غالت در سطح در نتیجه آن نسبت که 

میلیون تن برسد که  422درصد افزایش به  3/2با  22/2218رود تجارت جهانی غالت در سال  های فائو انتظار می بینی پیش

 . شود های گندم می محموله بینی شده مربوط به بیش از نیمی از میزان افزایش پیش. دومین رکورد ثبت شده است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1264796/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO also issued a new Cereal Supply and Demand Brief, raising its estimates for 2019 world 

cereal production to 2 719 million tonnes due to higher maize outputs in West Africa and Ukraine. 

The brief offers a preliminary forecast of 763 million tonnes for 2020 worldwide wheat production 

- very close to the near-record level of 2019 - and indicates that coarse grain output in 2020 will 

likely be strong in Argentina, Brazil and South Africa. 

World cereal utilization in the 2019/20 cycle is now forecast to reach a record level of 2 721 

million tonnes, driven by higher food, feed and industrial usages. 

FAO raised its forecast for world cereal stocks at the close of the 2020 seasons to nearly 866 

million tonnes, resulting in the global cereals stock-to-use ratio staying at a comfortable level of 

30.9 percent. 

FAO also forecasts world trade in cereals to rise by 2.3 percent to 420 million tonnes in 2019/20, 

the second-highest level on record, with wheat shipments accounting for more than half of the 

expected increase. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1264796/icode/
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 2222تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

طور متوسط  به 2222فوریه  در ماه( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

لی از ماه کاهش داشت و( درصد 2/1)واحد  8/1واحد بود که از ماه قبل  5/192

شاخص قیمت مواد غذایی . بیشتر بود( درصد 1/9)واحد  5/13مشابه سال قبل 

این . فائو پس از چهار ماه متوالی افزایش برای اولین بار کاهش ماه به ماه داشت

های صادراتی و تا حدی گوشت و غالت  کاهش ناشی از افت شدید قیمت روغن

یزان کاهش آنها بیشتر از افزایشی بود که قیمت محصوالت لبنی و بود که م

 . شکر پیدا کرد

واحد بود که در مقایسه با ماه  9/167شاخص قیمت غالت فائو در ماه فوریه  

المللی همه انواع غالت  قیمت بین. کاهش داشت( درصد 8/2)واحد  5/1قبل 

تر  پایین در کل قیمت گندم . غیر از برنج در این ماه کاهش پیدا کردند اصلی به

از بقیه بود که تا حدی ناشی از ادامه عرضه خوب آن در بازارها بود و کاهش 

نیز تاثیر منفی بر روی ( COVID19)دنبال گسترش ویروس کورونا  تقاضا به

در نتیجه احتمال کاهش تقاضا برای تولید خوراک دام در اثر . آن داشت

در مقابل، قیمت . ذرت نیز کاهش داشت انداز خراب اقتصادی، قیمت چشم

المللی برنج برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد که دلیل آن محدود  بین

شدن عرضه صادراتی در قاره امریکا و ویتنام همراه با افزایش شدید تقاضا از 

 . بود طرف خریداران شرق دور و شرق افریقا

واحد  1/159با متوسط  2222ریه وهای گیاهی فائو در ماه ف شاخص قیمت روغن

کاهش داشت و روند افزایشی که از ( درصد 3/12)واحد  2/19نسبت به ماه قبل 

ط به روغن این افت شدید مربو. ود را قطع کردادامه یافته ب 2218ماه جوالی 

درصد کاهش ماه به ماه  12المللی روغن پالم  قیمت بین. ترین اثر را دارد شد که در تعیین میزان این شاخص مهم پالم می

کاهش موقت تقاضا برای واردات از طرف هند و ترس . داشت که منعکس کننده انتظار تولید خوب آن در مالزی است

های  نگرانی. ناشی از کم شدن جهانی تقاضا در نتیجه گسترش ویروس کورونا نیز در کاهش قیمت روغن پالم مؤثر بودند

در رابطه با سویا، افزایش بیش . تابگردان و کلزا تاثیر گذاشتندفهای سویا، آ یمت روغنویروس کورونا در کاهش قناشی از 

 . از انتظار ذخایر سویا در امریکا منجر به کاهش قیمت آن شد

. بیشتر بود( درصد 6/4)واحد  2/8واحد از ماه قبل  9/228شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه فوریه با متوسط 

نسبت به ماه مشابه سال قبل  2222مین ماه متوالی ادامه پیدا کرد و در ماه فوریه این شاخص برای چهارروند افزایشی 

افزایش داشت که دلیل آن ( درصد 6/12)واحد  22در این ماه شاخص قیمت پنیر . افزایش داشت( درصد 8)واحد  4/17
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درات از طرف استرالیا به دلیل اکاهش ص. ر بودمحدود شدن عرضه صادراتی از نیوزلند در نتیجه کاهش فصلی تولید شی

در مقابل، شاخص قیمت . نیز بر روی این افزایش تاثیر داشت 22/2218پایین آمدن میزان تولید از حد متوسط در فصل 

 .به دلیل کم شدن میزان خرید از طرف چین کاهش پیدا کردند(WMP)و پودر شیر کامل (SMP)شیر خامه گرفته شده 

 2)واحد  7/3واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  6/179طور متوسط  به 2222گوشت فائو در ماه فوریه شاخص قیمت 

در این سطح، نسبت .  ماه افزایش ، روند کاهشی آن برای دومین ماه متوالی ادامه یافت 11کاهش داشت و پس از ( درصد

ه فوریه قیمت جهانی گوشت گوسفند بیشترین و پس از در ما. بیشتر بود( درصد 9/8)واحد  8/15به ماه مشابه سال قبل 

 . لی آن کاهش تقاضا برای واردات از طرف چین بودکه علت اص. ت گاو کاهش پیدا کردندآن گوش

افزایش داشت و ( درصد 5/4)واحد  2/8واحد نسبت به ماه قبل  7/228شاخص قیمت شکر فائو در ماه فوریه با متوسط 

افزایش این . تا کنون رسید 2217جمین ماه متوالی ادامه یافت و به باالترین سطح خود از ماه مه روند افزایشی آن برای پن

همچنین کاهش تولید  و انداز کاهش تولید در هند، دومین تولید کننده بزرگ شکر در جهان بود ماه منعکس کننده چشم

، بزرگترین وارد کننده شکر در طرف اندونزیویژه از  افزایش شدید تقاضای جهانی به. در تایلند به دلیل خشکسالی

ول برزیل در برابر دالر امریکا تا حدودی مانع افزایش بیشتر ادامه تضعیف ارزش پ. یمت مؤثر بودجهان، در افزایش ق

  . قیمت شکر شد

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 180.5 points in February 2020, down 1.9 points (1.0 

percent) from January but still 13.5 points (8.1 percent) higher than in February 2019. The decline 

marked the first month-on-month drop in the value of the FFPI following four months of 

successive increases. It was driven by a sharp fall in the export prices of vegetable oils and, to a 

lesser extent, meat and grains, more than offsetting a continued rise in dairy and sugar prices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 167.8 points in February, down 1.5 points (0.9 percent) 

from January. International prices of all major cereals, except rice, fell in February. Wheat prices 

were generally lower, in part due to continued well-supplied markets while the negative impact on 

demand resulting from the spread of the coronavirus (COVID-19) also contributed to the price 

decline. Maize prices retreated too, influenced by expectations of weaker demand from the feed 

sector due to overall deteriorating economic prospects.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 گذشتهماه  ششوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در ر

تا ( 89 مرداد) 2218 اوتاز ماه  (red winter, export price delivered at the US Gulf portoft S) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 دییعنی   2222 ژانویهماه 

 

 

 

 

اوت 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 دی  2222تا ماه ژانویه ( 89مرداد ) 2218

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

6.44 % 224.50 Jan  2020 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

4.40 % 451.00 Jan  2020 
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تا ( 89مرداد ) 2218اوت 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 دی  2222ماه ژانویه 

 

 

 2218اوت از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 452یک پوند معادل حدود ) 1389یعنی دی   2222تا ماه ژانویه ( 89مرداد )

 

 
 

 (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

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

 بازگشت به فهرست

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

2.89 % 171.79 Jan 2020 

 ماه قیمت تغییرات

- .27 Aug 2019 

-3.70 % .26 Sep 2019 

7.69 % .28 Oct 2019 

0.00 % .28 Nov 2019 

7.14 % .30 Dec 2019 

3.33 % .31 Jan 2020 

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 و تغییرات اقلیمی  ارتباط بین آفات و بیماری

در حال همواره که از آغاز دوران کشاورزی، کشاورزان  با وجود این

اند، اما امروزه کارشناسان هشدار  ها بوده مبارزه با آفات و بیماری

دهند که تغییرات اقلیمی شیوع آفات و بیمارها را سرعت بخشیده  می

 . دهند یش میو یا گستره آنها را افزا

یژنی که سدرصد از اک 89خوریم و   درصد از مواد غذایی که می 92برای 

اما بر . بنا براین گیاهان عامل اصلی تداوم حیات بر روی کره زمین هستند. کنیم وابسته به گیاهان هستیم تنفس می

 . روند ا از بین میه درصد از محصوالت کشاورزی توسط آفات و بیماری 42تا  ساالنه اساس اعالم فائو،

زمینی در ایرلند حدود یک  ، در زمان قحطی سیب1942در دهه . گردد نها بسیار مخرب میهنگام شیوع بیماری اثرات آ

عامل این قحطی بیماری قارچی . میلیون نفر جان خود را از دست دادند و یک میلیون نفر دیگر مجبور به مهاجرت شدند

های صحرایی در سراسر شاخ افریقا که بدترین نوع تهاجم ملخ  تهاجم اخیر ملخ. بود( late blight)نام بالیت دیرهنگام  به

 . ر هستندیپذ دهد که تا چه اندازه محصوالت کشاورزی آسیب ها است، نشان می در طی دهه

تغییرات . دها هستن با توجه به افزایش تجارت جهانی، تغییرات اقلیمی یکی از عوامل مؤثر در گسترش آفات و بیماری

بنا به نظر . گذارند ها تاثیر می ا و توزیع جغرافیایی آفات و بر شدت، انتشار و توزیع بیماریاقلیمی بر جمعیت، میزان بق

 . ها هستند فات و بیماریلی تغییر مکان و چگونگی گسترش آکارشناسان، دما و بارندگی عوامل اص

  connection/-a-there-is-change-climate-and-diseases-and-https://www.cimmyt.org/news/pests:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Responsible for 80% of the food we eat and 98% of the oxygen we breathe, plants are a pillar of 

life on earth. But they are under threat. Up to 40 percent of food crops are lost to plant pests and 

diseases each year according to the FAO. 

When disease outbreaks occur, the impacts can be devastating. In the 1840s, the Irish potato 

famine, caused by the fungal disease late blight, killed around one million people and caused 

another million to emigrate. The recent invasion of desert locusts throughout the horn of Africa – 

the worst in decades – shows how vulnerable crops are to pests as well. 

Climate change is one factor driving the spread of pests and diseases, along with increasing global 

trade.  Climate change can affect the population size, survival rate and geographical distribution of 

pests; and the intensity, development and geographical distribution of diseases. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 27/52/2525 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

https://www.cimmyt.org/news/pests-and-diseases-and-climate-change-is-there-a-connection/
http://www.fao.org/plant-health-2020/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/about/en/
https://www.nature.com/news/pathogen-genome-tracks-irish-potato-famine-back-to-its-roots-1.13021
https://www.nature.com/news/pathogen-genome-tracks-irish-potato-famine-back-to-its-roots-1.13021
http://www.fao.org/news/story/en/item/1259082/icode/
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 ها  پاشی برای کنترل ملخ بهترین زمان سم

های صحرایی  دترین تهاجم ملخرهای افریقایی در حال مبارزه با بکشو

ها در حال  ملخ. است سابقه بوده های اخیر بی این تهاجم طی دهه. هستند

طوریکه این مناطق در معرض  بلعیدن محصوالت زراعی و مراتع هستند به

های ملخ کشورهای  دسته. اند بروز احتمالی بحران مواد غذایی قرار گرفته

، سومالی، سودان، تانزانیا و اوگاندا را جیبوتی، اریتره، کنیا، سودان جنوبی

بدترین نوع هجوم ملخ  در برخی از این کشورها این تهاجم. اند فراگرفته

 . است سال گذشته اعالم شده 72طی 

. دهند ها هشدار می خها در طول مسیر هجوم، کارشناسان نسبت به شیوع دور جدید هجوم مل گذاری ملخ با توجه به تخم

 . اند دنبال نداشته و زمینی ادامه دارد اما این اقدامات نتایج چندان مطلوبی بهپاشی هوایی  سم

 Stephen Njoka مدیر سازمان کنترل ملخ صحرایی در افریقای شرقی ،(DLCO-EA ) وHugo De Groote ،

اقدامات  نقطه نظرات خود در مورد شیوع،( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  اقتصاددان کشاورزی در مرکز بین

به اشتراک  شده های مطرح تواند تاثیر داشته باشد را طی سوال و جواب کنترلی مؤثر و آنچه که در کاهش خسارات می

  . توانید مشاهده نمایید آن را با استفاده از لینک زیر میاند که متن کامل  گذارده

  control/-effective-for-key-fly-can-they-before-locusts-https://www.cimmyt.org/news/spraying:لینک خبر

 :خالصه خبر 
East African countries are battling the worst desert locust invasion in decades. The locusts are 

devouring crops and pasture leaving in their wake a region that is staring at a potential food crisis. 

The swarms have swept across Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, South Sudan, Somalia, Sudan, 

Tanzania and Uganda, with some of these countries reporting the worst outbreak in 70 years. 

Experts have warned of a second round of the flare-up, as the eggs laid along the locust path hatch. 

Both aerial and ground spraying with insecticides continue but such interventions have not yielded 

much success. 

Stephen Njoka, Director of the Desert Locust Control Organization for Eastern Africa (DLCO-EA) 

and Hugo De Groote, Agricultural Economist at the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT) share some insights on the outbreak, effective control measures and what can 

be done to mitigate the damage currently and in potential future outbreaks. 

 ملخ :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 27/52/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/spraying-locusts-before-they-can-fly-key-for-effective-control/
http://www.fao.org/3/ca7610en/ca7610en.pdf
https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Locust-swarms-invade-South-Sudan/4552908-5460902-97kuw5/index.html
http://dlco-ea.org/final/
https://www.cimmyt.org/
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 سواحل شنی جهان در معرض تهدید تغییرات اقلیمی

بر اساس مطالعه جدید انجام شده توسط مرکز تحقیقات مشترک 

، تا پایان قرن حاضر، نیمی از سواحل (JRC)کشاورزی اتحادیه اروپا 

فرسایش مشکل . جهان در اثر فرسایش ممکن است از بین بروندشنی 

جدی در سواحل شنی است که با باال رفتن سطح آب دریا در اثر 

 . شود تغییرات اقلیمی شدیدتر نیز می

آنها . دهند درصد سواحل جهان را تشکیل می 32سواحل شنی بیش از 

 . برای حیات وحش هستند های مهمی مناطق تفریحی پرطرفدار بوده و همچنین زیستگاه

در این مقاله . است منتشر شده  Nature Climate Changeمارس مجله  2جزئیات بیشتر درباره این مطالعه در شماره 

 . درصد از فرسایش جلوگیری کند 42تواند تا  آمده است که اقدامات مؤثر اقلیمی می

های ساحلی در برابر امواج بزرگ و  ل و اکوسیستمدارند که از سواح طبیعی( بافر)سواحل شنی نقش مناطق حائل 

های مکرر و شدیدتر در نتیجه تغییرات  با باال آمدن سطح آب دریاها و طوفان. کنند محافظت می یهای دریای طغیان

 . کند اقلیمی نقش حفاظتی آنها اهمیت بیشتری پیدا می

  change-climate-threat-under-beaches-sandy-s-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Half of the world's beaches could disappear by the end of the century due to coastal erosion, 

according to a new study led by the JRC. 

Erosion is a major problem facing sandy beaches that will worsen with the rising sea levels brought 

about by climate change. 

According to the study, published today in Nature Climate Change, effective climate action could 

prevent 40% of that erosion. 

Sandy beaches cover more than 30% of the world’s coastlines. They are popular recreational spots 

for people and they provide important habitats for wildlife. 

They also serve as natural buffer zones that protect the coastline and backshore coastal ecosystems 

from waves, surges and marine flooding. Their role as shock absorbers will become more important 

with the rising sea levels and more intense storms expected with climate change. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 52/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/world-s-sandy-beaches-under-threat-climate-change
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0697-0
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/dedmityay_adobestock_305300531.jpeg?itok=8jbDTv6I


 آب و المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 89نیمه اول اسفند  

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

15 

 

 های غذایی اضافه شدند دو کشور دیگر به فهرست کشورهای نیازمند به کمک

انداز محصوالت  بر اساس گزارش سه ماهه فائو درباره چشم

رود  کشاورزی و وضعیت مواد غذایی، با وجود اینکه انتظار می

های ناکافی بعالوه  ابد، بارندگییتولید جهانی غالت افزایش 

است که دو  های صحرایی سبب شده فشارهای حاصل از هجوم ملخ

های  ای نیازمند کمککشور نامیبیا و تانزانیا به فهرست کشوره

 . خارجی برای مواد غذایی اضافه شوند

های  ای نیز به ظهور و گسترش ملخ در این گزارش بخش ویژه

به این دلیل که هنگام  2218است با اینکه در سال  شدهدر گزارش تاکید . است  صحرایی در شرق افریقا اختصاص داده شده

. ها تاثیر چندانی بر روی محصوالت زراعی نداشتند بودند، ملخ شده ها بخش عمده محصوالت زراعی برداشت ظهور ملخ

 . های جدی در مورد خسارات آنها بر روی محصوالت و مراتع وجود دارد نگرانی 2222اما در مورد سال 

برداشت رود خسارات قابل توجهی به مزارع سومالی و اتیوپی وارد شود و  اگر اقدامات کنترلی انجام نگیرد، انتظار می

الت درصد از کل غ 62حدود . خواهد گرفتدر سومالی در معرض خطرهای جدی قرار « Gu»محصول در فصل بارانی 

ها در مناطق کلیدی تولید  در حال حاضر، ملخ. شود در این کشور می Guتولید شده در سومالی مربوط به فصل بارانی 

 . اند وجود دارند و به نزدیکی مناطق کشت ذرت رسیدهسورگوم 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1264806/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The effects of inadequate rainfall on agricultural production added two countries - Namibia and 

Tanzania - to FAO's list of countries in need of external assistance for food, adding to strains 

triggered by desert locusts even as global cereal production appears strong, according to FAO's 

quarterly Crop Prospects and Food Situation report, released today. 

The report has a special section on the desert locust outbreak in East Africa. It highlights that while 

locusts had a minimal impact on the 2019 crops, as harvests had largely been concluded before the 

scourge arrived, there are "serious concerns for crops and pasture resources in 2020." 

Farms in Ethiopia and Somalia can expect substantial crop losses if control measures are not scaled 

up, with the important seasonal "Gu" harvest in Somalia at risk, which accounts for about 60 

percent of the country's total annual cereal output. Locusts are already present in Somalia's key 

sorghum producing areas and are near the main maize growing areas. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/52/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1264806/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8032en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8032en
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 معرفی ابزارهای جدید فنوتیپی برای بهبود کیفیت محصول

امروزه مشاهده هواپیماهای بدون سرنشین و سایر ابزارهای پیشرفته سنجش 

های  آوری داده آنها جمع. است شده ای عادی منظرهدر مزارع تحقیقات زراعی 

گیری ساده دمای  با وضوح باال در رابطه با بسیاری از صفات گیاهی از اندازه

 . کنند پذیر می امکانهای فتوسنتتیک را  بعدی کانوپی کانوپی تا بازسازی سه

وری اطالعات دقیق از آ رویکرد تکنولوژیکی در زمینه جمعامروزه، کاربرد 

بنا به نظر . است شوند، بسیار رایج شده شناخته می (phenityping)فنوتایپینگ صفات گیاهی که تحت عنوان 

تی، این ابزار در صورت استفاده و سایر مؤسسات تحقیقا( CIMMYT)ح ذرت و گندم المللی اصال کارشناسان مرکز بین

 . توانند بسیار مفید باشند زراعی می در کارهای به ،معقول

  Plant Scienceماتیو رینولدز و همکارانش در مجله  CIMMYTدر مقاله جدیدی که توسط فیزیولوژیست گندم 

های ساده، رویکردهای  روش زراعان کمک کند از تواند به به فنوتایپینگ میهای مختلفی که  است، روش منتشر شده

های فیزیولوژیکی صفات کلیدی برای تعیین منابع والد  های بزرگ تا تعریف دقیق ویژگی پایش در مقیاس« دستی»

 .است جدید، و علت اهمیت این متدولوژی توضیح داده شده

  phenotyping/-friendly-https://www.cimmyt.org/multimedia/breeder:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In crop research fields, drones and other high-tech sensing tools are now a common sight. They 

collect high-resolution data on a wide range of traits — from simple measurement of canopy 

temperature to complex 3D reconstruction of photosynthetic canopies. 

This technological approach to collecting precise plant trait information, known as phenotyping, is 

becoming ubiquitous. According to experts at the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT) and other research institutions, breeders can profit much more from these tools, 

when used judiciously. 

In a new article in the journal Plant Science, CIMMYT Wheat Physiologist Matthew Reynolds and 

colleagues explain the different ways that phenotyping can assist breeding — from simple to use, 

“handy” approaches for large scale screening, to detailed physiological characterization of key 

traits to identify new parental sources — and why this methodology is crucial for crop 

improvement. The authors make the case for breeders to invest in phenotyping, particularly in light 

of the imperative to breed crops for warmer and harsher climates. 

 فناوری :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/multimedia/breeder-friendly-phenotyping/
https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.110396
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 ها پاکستان در تالش برای مبارزه با هجوم ملخ

های صحرایی در  کشاورزان پاکستانی با بدترین نوع هجوم ملخ

ها به محصوالت  ملخ. تنددر حال مبارزه هسدهه گذشته  3

های زیادی وارد  ترین منطقه کشاورزی این کشور خسارت مهم

 .   است د غذایی شدهاند که منجر به افزایش قیمت موا کرده

سال گذشته بر اساس اعالم سازمان ملل متحد، در اوایل 

سبب تکثیر و رشد ( cyclones)سنگین و گردبادها  بارندگی

قبل از . جزیره عربستان شدند ها در شبه سابقه جمعیت ملخ بی

ها مزارع زیادی را از شرق افریقا تا هند  غربی این کشور در مرز ایران، ملخ های جنوب رسیدن به پاکستان از طریق بیابان

 . تخریب کردند

ش آمده در پاکستان در حدی است که دولت وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعالم و خواستار کمک شدت بحران پی

مقامات رسمی در استان سند جنوبی نگران هستند که این آلودگی محصول پنبه، . است المللی شده از طرف جوامع بین

 . ماه آینده از بین ببرندکه محصول درآمدزای این منطقه است را قبل از رسیدن فصل برداشت آن در چند 

  locust.html-devastating-combat-struggles-pakistan-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The crisis is so severe that the government has declared a nationwide emergency and urgently 

appealed for help from the international community 

Pakistan's farmers are struggling to combat the worst locust plague in nearly three decades as insect 

swarms decimate entire harvests in the country's agricultural heartlands and send food prices 

soaring. 

Heavy rains and cyclones sparked "unprecedented" breeding and the explosive growth 

of locust populations on the Arabian peninsula early last year, according to the United Nations. 

The insects have since fanned out and wreaked havoc on farms from East Africa to India before 

making their way into Pakistan from the desert on the country's southwestern border with Iran. 

The crisis is so severe that the government has declared a nationwide emergency and urgently 

appealed for help from the international community. 

 ملخ :موضوع

 phys.org :منبع

 54/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-pakistan-struggles-combat-devastating-locust.html
https://phys.org/tags/locust/
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 استفاد از نشاسته ذرت در مبارزه با آفات

 ها،  ل در غلیظ کردن سوپادهای زیادی دارد برای مثرنشاسته ذرت کارب

پوست و از بین  های دهنده ، ساخت چسب، تسکینgarvyهای  سس

 .شود ها استفاده می بردن لکه

در ایلینویز موفق ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

کنند با  الش میآنها ت. اند یک مورد دیگر به لیست باال اضافه کنند شده

ها و پوسیدگی و ضد آب شدن  استفاده از مواد متنوع محصوالتی تهیه کنند که در مقابله با آفات، جلوگیری از بیماری

های ثبت شده برای تبدیل ذرت به کالس جدیدی از مواد  این تیم تحقیقاتی با استفاده از روش. سطوح مؤثر باشند

 . کنند تا بتوانند ارزش نشاسته ذرت را باال ببرند تالش می( AIC)لوز نام ترکیبات شامل آمی شناخته شده به

های اصلی  فاده از روغنها با است شامل امولوسیون AICمحصوالت ساخته شده از بنا به گفته یکی از محققان این مرکز، 

های آبی  ها در زیستگاه و سایر گیاهان هستند که در کنترل الرو پشه( asafoetida)سیر، یک نوع ادویه به نام آسافوتیدا 

تواند آنها  این ویژگی می. زنند ها سمی هستند ولی آسیبی به محیط زیست نمی ها برای الرو پشه امولوسیون. کاربرد دارند

 . های شیمیایی کند کش را تبدیل به جایگزینی گیاهی بجای حشره

  pests.html-cornstarch-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Add yet another use for cornstarch to the list, which already includes thickening soups and gravies, 

making adhesives, soothing skin and removing stains. 

Agricultural Research Service (ARS) scientists in Peoria, Illinois, are now using the versatile 

commodity to make products that can fight insect pests, prevent disease and decay and impart 

water resistance to surfaces. Underpinning that effort is the team's use of patented procedures for 

converting cornstarch into a new class of material known as amylose inclusion complex (AIC)—an 

advance aimed at increasing the commodity's value even more. 

Products created from the AIC include emulsions using essential oils from garlic, asafoetida (a type 

of spice) and other plants to control mosquito larvae in aquatic habitats. The emulsions are toxic to 

mosquito larvae but not the environment, which makes them promising botanical alternatives to 

synthetic insecticides, noted one of the ARS scientists, Ephantus Muturi, who is with the National 

Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR) in Peoria. 

 آفات :موضوع

 phys.org :منبع

 54/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-cornstarch-pests.html
https://phys.org/tags/insect+pests/
https://phys.org/tags/essential+oils/
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 روش بیولوژیکی جدید برای کنترل یک نوع علف هرز خطرناک

منتشر  BioInvasions Recordsبر اساس مقاله جدیدی که در مجله 

نام  های بیماری زنگ به است، محققان اولین مورد ثبت شده از گونه شده

Puccinia abrupta var. partheniicola  که بیشتر تحت عنوان زنگ

 Khyberهای پنجاب و  شود را در استان زمستانه شناخته می

Pakhtunkhwa اند گزارش کرده پاکستان . 

خوار  الوه بر سوسک برگوجود زنگ زمستانه دومین دشمن طبیعی ع

Zygogramma bicolorata Pallister (Coleoptera: Chrysomelidae)  پارتنیوم است که به مدیریت علف هرز

(parthenium) تواند کمک کند در پاکستان می    .      

آسیای غرب  اثرات و رویکردهای مقابله با آن در: پارتنیوم»تحت عنوان   CABIشواهد اعالم شده توسط  بر اساس

بندی  طبقه« هرز اَبَر علف»، پارتنیوم علف هرزی تهاجمی با قدرت گسترش سریع است که تحت کالس «مرکزی

 . دانه است 3222هر گیاه قادر به تولید تا طوریکه  به ن علف هرز قدرت تکثیر باالیی داردای .است شده

تواند پناهگاه  های آلرژیک شدید در انسان و دام شود، می تواند سبب بروز واکنش گویند پارتنیوم می محققان می

برای . درصد ظرفیت مراتع شود 82تا  92های بومی گیاهی را جابجا کند و سبب کاهش  های حامل ماالریا باشد، گونه پشه

 .  است میلیارد دالر برآورد شده 7/6های چرا حدود  مثال در هند هزینه بازسازی زمین

  weed.html-parthenium-noxious-biological-scientists-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As outlined in a new paper published in the journal BioInvasions Records, the scientists report the 

first record of the rust species Puccinia abrupta var. partheniicola—more commonly known as 

winter rust—in the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa Provinces. 

The presence of winter rust marks the second natural enemy, in addition to the leaf-feeding beetle 

Zygogramma bicolorata Pallister (Coleoptera: Chrysomelidae), which could help the management 

of parthenium in Pakistan. 

According to the CABI evidence note titled "Parthenium: Impacts and coping strategies in Central 

West Asia," parthenium is an aggressively spreading weed, now classed as a 'superior weed," 

which is extremely prolific and capable of producing up to 30,000 seeds per plant. 

 علف هرز –کنترل بیولوژیكی  :موضوع

 phys.org :منبع

 54/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-scientists-biological-noxious-parthenium-weed.html
https://phys.org/tags/rust/
https://phys.org/tags/weed/
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 های هشدار زودهنگام های ناگهانی، چالشی برای سیستم خشکسالی

که با شدت یافتن سریع  خشکسالی ناگهانی نوعی از وقایع حدی است

این نوع . شود شرایط خشکسالی همراه با پیامدهای شدید تعریف می

و فصلی ( subseasonal)های زمانی زیرفصلی  خشکسالی در مقیاس

دهد و یک چالش جدید برای بهبود  روی می( چند هفته تا چند ماه)

 . زمان وقوع خشکسالی ناگهانی است  بینی پیش

است که حاصل همکاری چند  نتایج تحقیقات جدیدی منتشر شده  Nature Climate Changeله مارس مج 2در شماره 

تحقیقات جدید درباره شناخت فعلی از فرایندهای . است  Lawrence Livermoreمؤسسه شامل آزمایشگاه ملی 

که برای ایجاد بینی آن و آنچه  های موجود برای پیش شود، قابلیت فیزیکی که منجر به خشکسالی ناگهانی می

 . های هشدار زودهنگام خشکسالی ناگهانی موردنیاز است، پرداخته است سیستم

ها در مورد پیامدهای شدید خشکسالی ناگهانی بر روی کشاورزی در  گوید، آگاهی می  Bonfilsنام  محقق این پروژه به

همین دلیل خشکسالی ناگهانی  به. یشتر داردهای مربوط به بروز آنها نیاز به تحقیقات ب حال افزایش است، اما مکانیسم

 . است بینی شده تبدیل به یکی از موضوعات مطرح برای تحقیق، پایش و پیش

  droughts.html-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Flash droughts are a type of extreme event distinguished by rapid intensification of drought 

conditions with severe impacts. They unfold on subseasonal to seasonal timescales (weeks to 

months), presenting a new challenge for improving predictions of when flash droughts occur. 

In new research published in the March 2 edition of Nature Climate Change, a multi-institutional 

collaboration including Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) climate scientist Celine 

Bonfils, explored current understanding of the physical processes that can drive flash droughts, the 

existing capabilities to predict them and what is needed to make progress to establish effective 

early warning of flash droughts. 

"There is a growing awareness that flash droughts can trigger severe agricultural impacts while the 

mechanisms at their origin need more investigation. This makes flash droughts a compelling 

frontier for research, monitoring and prediction," Bonfils said. 

 خشكسالی :موضوع

 phys.org :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 «باغبانی پایدار»های سازگار با محیط زیست برای  شیوه

است، « یپایدار»یکی از اصطالحات مهم و مطرح در باغبانی کلمه 

درجه  میانگین باشد اما های متنوعی داشته تواند تعریف که می

 اهمیت آن برای باغبان در چه حدی است؟ 

نتایج مطالعه جدیدی که توسط محققان باغبانی با بر اساس 

همکاری مؤسسه  علوم غذایی و کشاورزی دانشگاه فلوریدا 

(UF/IFAS )است، در باغبانی این کلمه از اهمیت  انجام گرفته

ورش های وحشی، پر بازسازی باغی، سیاری از عالقمندان به گیاهان بومآنها دریافتند که ب. بسیار باالیی برخوردار است

 . دندار در این زمینه های زیادی  وحش نگرانی ان گیاهان خوراکی و طرفداران حیاتدهندگ

کنند در حال افزایش است، زیرا پایداری  گوید، تعداد افرادی که از پایداری حمایت می یکی از محققان این دانشگاه می

از طرف دیگر، پایداری یعنی نیاز کمتر به . ودش ی تعادل میان عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی میرسبب برقرا

ها و آفات، انتخاب گیاهان بومی که سبب جذب حیات وحش  آب یا کود، استفاده از گیاهان مقاوم در برابر بیماری

 . شوند می

  friendly.html-eco-gardening-sustainable-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
"Sustainable" is one of gardening's trendiest buzzwords, yet it carries a range of definitions. Just 

what does it mean in practical terms, and how important is it to the average gardener? 

Very important, according to a recent plant trends study by horticulturalists with the University of 

Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS). It found strong interest in native 

plants, "re-wilding'' gardens, growing edibles, and going easy on wildlife, among other concerns. 

"More and more people are supporting sustainability, where the social, environmental and 

economic factors balance," said Mark Tancig, a horticulture agent with University of Florida Food 

and Agricultural Sciences Extension. "That means planting things that don't require as much water 

or fertilizer. Using plants that resist disease and insects. Choosing native plants in mixtures that 

attract wildlife. 

 محیط زیست :موضوع

 phys.org :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2020-03-sustainable-gardening-eco-friendly.html
https://phys.org/tags/native+plants/
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 های جدید بادمجان مقاوم در برابر شرایط محیطی سخت معرفی واریته

المللی است که به  یک پروژه تحقیقاتی بین EggPreBreed IIپروژه 

و مؤسسه حفاظت و بهبود تنوع ( UPV)رهبری دانشگاه والنسیا 

اسپانیا بر روی تولید ارقام جدید ( COMAV)ای یکشاورزی والنس

و همچنین بر روی دو بادمجان مقاوم در برابر شرایط حاد خشکسالی 

های  پاتوژن بسیار مهم و اثرگذار بر روی عملکرد ین محصول از جمله قارچ

زای گیاهی بادمجان  منان بیماراین دش. کنند کار میفوزاریومی و نماتدها  

 . شود شدیدتررود با تغییرات اقلیمی اثرات آنها  توانند خسارات بسیار جدی به عملکرد آن وارد نمایند و انتظار می می

 1محصولی است که در امنیت غذایی جهانی نقش مهمی دارند و به همین دلیل در ضمیمه شماره  35بادمجان یکی از 

 . است آورده شده( ITPGRFA)فائو در مورد منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی المللی  پیمان بین

با توجه به این موضوع، تیم .  به توسعه ارقام بهتر و خواص بهتر این محصول کمک خواهد کرد EggPreBreed IIپروژه 

و  Solanum incanumی ها های وحشی این گیاه مثل گونه های مرتبط با گونه بر روی تالقی COMAVتحقیقاتی 

Solanum elaeagnifolium ها دستیابی به  حاصل این تالقی. کنند که در برابر خشکسالی مقاومت باالیی دارند کار می

. هایی مثل اندازه، رنگ، ترکیب و غیره در ارقام رایج قابل تشخیص نیستند مواد ژنتیکی خواهد بود که  در رابطه با ویژگی

های مهم در بازار این محصول نقش مهمی  توانند از نظر ارزش های وحشی هستند که می ژنوم گونهاما آنها قطعاتی از 

 . داشته باشند

  conditions.html-extreme-resistant-varieties-eggplant-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Universitat Politècnica de València (UPV), through the Institute of Conservation and 

Improvement of Valencian Agrodiversity (COMAV), leads EggPreBreed II, an international 

project that will help in developing new varieties of eggplants more resistant to extreme drought 

conditions, and to two of the most serious pathologies that affect this crop, such as the Fusarium 

fungus and nematodes. These phytopathological enemies of eggplant can cause significant crop 

losses and their incidence is expected to be even greater due to climate change. 

Eggplant is one of the thirty-five crops considered as most important for world food security and, 

as such, is included in Annex 1 of the FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture (ITPGRFA). 

 محیط زیست، بادمجان :موضوع

 phys.org :منبع

 52/50/2525 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

https://phys.org/news/2020-03-eggplant-varieties-resistant-extreme-conditions.html
https://phys.org/tags/crops/
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 سال گذشته 22های ماندابی میانکار در  درصد از جنگل 62از بین رفتن 

های گرمسیری زمین  درصد جنگل 7/2های ماندابی یا مانگرو فقط  جنگل

های جهان  ترین و مؤثرترین اکوسیتم دهند، اما یکی از مهم را تشکیل می

همی ارائه اجتماعی م-آنها خدمات اکولوژیکی و مزایای اقتصادی. هستند

های ماهی، محافظت از  کنند مثل، زیستگاه برای نگهداری گونه می

 . ها و ذخیره کربن ها و سونامی سواحل در برابر طوفان

ها در  های این جنگل اند، اما ارزش های ماندابی تصویب کرده با وجود اینکه بسیاری از کشورها قوانین حفاظتی برای جنگل

مطالعات انجام شده . های کشاورزی قرار دارد تمی در رقابت شدید با تبدیل آنها به زمینزمینه خدمات پایدار اکوسیس

 . است ها بوده زدایی آنها باالتر از انواع دیگر جنگل دهند که در دهه گذشته، نرخ جنگل نشان می

دهند که میزان  نشان میها  در حمایت از این جنگل ( NUS)نتایج تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه ملی سنگاپور 

های ماندابی میانمار از نظر وسعت و  جنگل. است بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی بوده زدایی ماندابی در میانمار جنگل

 . تنوع زیستی بسیار مهم هستند

 . است منتشر شده Environmental Research Letters مارس مجله  3تر درباره این تحقیق در شماره شجزئیات بی

  years.html-deforested-mangroves-myanmar-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Mangroves account for only 0.7% of the Earth's tropical forest area, but they are among the world's 

most productive and important ecosystems. They provide a wealth of ecological and socio-

economic benefits, such as serving as nursery habitat for fish species, offering protection against 

coastal surges associated with storms and tsunamis, and storing carbon. 

While many countries have established legal protection for mangroves, their value for sustainable 

ecosystem services face strong competition from converting the land to other more lucrative uses, 

particularly for agriculture. In the past decade, studies have shown that mangrove deforestation 

rates are higher than the deforestation of inland terrestrial forests. 

New research from NUS provided additional support for this, with results showing that mangroves 

deforestation rates in Myanmar, an important country for mangrove extent and biodiversity, greatly 

exceed previous estimates. 

 جنگل :موضوع

 phys.org :منبع

 50/50/2525 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 گندم در برابر بیماری زنگ ساقههای جدید درباره ایجاد مقاومت در  یافته 

Gene for Stem Rust Resistance in Wheat Solves Decades-Old Genomic Mystery 

  استفاده از فناوریCRISPR-Cas9 های غیرزیستی سبرای افزایش مقاومت برنج در برابر استر 

CRISPR-Cas9 Used to Increase Rice Resistance to Abiotic Stresses 

  تایید دو رقم سویای تراریخته پس از بازنگری توسط اداره ایمنی مواد غذایی اروپا 

Two GM Soybeans to Stay in the Market After EFSA Re-Evaluation 

 ها در آب گیری میکروپالستیک صحیح برای اندازه  یافتن روش 

Finding the right methods for measuring microplastics in water 

 ی اقلیمارائه نسخه جدیدی از مدل زمین برای ثبت جزئیات دینامیک 

 New version of Earth model captures detailed climate dynamics 

 های جدید کش ثرات آفتساز کامپیوتری جدید برای آزمایش ا شبیه 

Computer-based simulator tests insects for effects of new pesticide 

 هوا، آب و اقلیم در معرض تهدید افزایش ردپای نیتروژن 

Growing nitrogen footprint threatens our air, water and climate 

 کند تنوع ژنتیکی به بهبود عملکرد ارقام هیبرید محصوالت زراعی کمک می 

Genetic diversity improves yield in hybrid crop varieties 

  

 

 بازگشت به فهرست
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