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 گذشتهماه  هفتوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در ر

تا ( 89مرداد ) 2118از ماه اوت  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 بهمنیعنی   2121 فوریهماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389 بهمنیعنی   2121 فوریهتا ماه ( 89مرداد ) 2118

 

 
 

 

 

 

 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 

-4.09 % 215.32 Feb 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 

-0.22 % 450.00 Feb 2020 
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تا ( 89مرداد ) 2118از ماه اوت  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 1389 بهمنیعنی   2121 فوریهماه 

 

 

 2118از ماه اوت  ) 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 بهمنیعنی   2121 فوریهتا ماه ( 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 

-1.79 % 168.71 Feb 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 

6.45 % .33 Feb 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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 اقدامات فائو برای محافظت از کارکنان در برابر ویروس کرونا 

 ه هفت 5در طی ( فائو)زمان ملل متحد سازمان غذا و کشاورزی سا

ای از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از کارکنان و  مجموعه

را  (Covid-19)کرونا ویروس های آنها در برابر بیماری  خانواده

 . است اجرا کرده

تعیین شده  های ها و پروتکل اقدامات مطابق با دستورالعملاین 

و مقامات ایتالیایی ( WHO)توسط  سازمان بهداشت جهانی 

 . است صورت گرفته

دنبال  این اقدام به. آخرین اقدامی که توسط مدیرکل فائو، کیو دونگیو انجام گرفته دورکاری وی از خانه در طی هفته بود

فوریه در کنفرانسی که توسط  29تا  26مایش یکی از کارکنان واتیکان انجام گرفت که در ه آزجنتی نمثبت اعالم شد

، مدیرکل فائو و هفت تن از WHOهای  در راستای پروتکل. بود، شرکت داشت در رم برگزار شده Pontificalآکادمی 

ر کنفرانس، اقدام به دورکاری از روز از زمان حضور د 14کارکنان فائو که در این کنفرانس شرکت داشتند، تا طی شدن 

 . در این مدت وضعیت سالمت آنها بطور روزانه با پشتیبانی خدمات پزشکی فائو رصد گردید. خانه کردند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1265270/icode:لینک خبر

 :صه خبر خال
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has over the last five weeks 

implemented a series of precautionary measures to protect its employees and their families against 

the threat of the novel coronavirus disease (Covid-19). 

These measures have been implemented in accordance with guidelines and protocols set by the 

World Health Organization (WHO) and the Italian authorities. 

The latest measure, taken by FAO Director-General QU Dongyu, is teleworking from home 

himself this week. This follows an announcement by the Vatican that one of its employees who 

participated in a conference organized by the Pontifical Academy for Life from 26 to 28 February 

in Rome has tested positive for COVID 19. In line with WHO protocols, Director General Qu and 

seven FAO colleagues who attended the conference on 28 February, will work from home for the 

remaining five days of the 14-day period, until 14 March. They will monitor their health and take 

temperature daily with the support of the FAO Medical Service.  

 ویروس کرونا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 09/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1265270/icode/
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 های پرچم ایتالیا  به نشانه همبستگی با کشور میزبان روشن کردن دیوارهای فائو به رنگ

ائو دیوارهای ساختمان مقر مرکزی خود در رم را به ف

نشانه همبستگی با ایتالیا، کشور میزبان که درگیر بحران 

های پرچم این کشور  است، به رنگ 18-پاندمی کووید

 . یعنی سبز، سفید و قرمز روشن کرد

مارس روشن شدند و تا پایان یافتن  23ها عصر روز  چراغ

د و پنجمین امسال هفتا. ندبحران کرونا روشن خواهند ما

در رم مستقر  1851سازمان از سال  این. سالگرد فائو است

 . است شده

ای ارائه و  العاده فوق  های سال گذشته حمایت 71کیو دونگیو، مدیرکل فائو گفت، ایتالیا کشور میزبان فائو است که در طی  

های شدید، فائو  در این ایام بسیار سخت همراه با نگرانی. به این سازمان در انجام وظایف جهانی خود کمک کرده است

 . کند همبستگی خود را با مؤسسات ایتالیایی، پزشکان و کادر درمانی در حال مبارزه با کرونا اعالم می

بینی و کاهش اثرات این بیماری بر  فائو خود در حمایت از کشورها در زمینه پیش Covid-19از ابتدای شیوع بیماری 

 . است روی امنیت غذایی و معیشت مردم همکاری با شرکای خود را آغاز کرده

  /icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1267767:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO is illuminating its headquarters in Rome with the green-white-red colours of the Italian 

"Tricolore" flag, as a sign of solidarity with its host country as it grapples with the Covid-19 

pandemic. 

The lights were turned on this evening and will stay on until the novel coronavirus crisis ends.This 

year marks FAO's 75th anniversary. The Organization has been based in Rome since 1951. 

"Italy is our host country, and we are deeply grateful for the tremendous support it has been 

providing to FAO over the last 70 years which has helped the Organization to fulfil its global 

mandate," said FAO's Director-General QU Dongyu. "In this moment of grave difficulty and 

concern, we want to express our closeness to the Italian institutions, to the doctors and medical 

staff fighting the virus on the frontlines, and to the Italian people that arenow facing a challenge of 

unprecedented proportions". 

 ویروس کرونا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 23/03/2020 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1267767/icode/
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 های غذایی سازی سیستم گذاری برای ایمن ضرروت سرمایه

میلیارد دالر برای  12ای به مبلغ  سابقه گروه بانک جهانی اعالم کرد که بسته مالی بی

کمک به کشورهای در حال توسعه و کسب و کارها جهت مقابله با اثرات بهداشتی و 

بخش بزرگی از این حمایت طبیعتا . دهد اختصاص می 18-دی ناشی از کوویدااقتص

ها در برابر این تهدید کامال  واکنشی خواهد بود و منبع مالی عاجل برای تقویت واکنش

قبل از مواجه با  ،جمعی های دسته فعالیت به منظور تقویت. جدید را تامین خواهد کرد

 . است پیشگیرانه در نظر گرفته شده کمک مالی نیز مشکل بعدی بخشی از این

های سارس، مرس، ابوال و آنفلونزای پرندگان و تب خوکی، بحران جدید کرونا  های گذشته مربوط به بیماری همانند بحران

ها است  نیز فرصت جدیدی برای کشورها برای انجام اقدامات درست و مقابله با برخی از دالیل اصلی این نوع بیماری

  های انتقال دهنده بیماری از حیوان به انسان  با توجه به تغییرات سریعی که در محیط دم کنترل پاتوژنیعنی خطر ع

 . زیست در حال وقوع است

 های هستند که مبتنی بر شناخت بهتر ارتباط (One Health)« سالمت واحد»کارشناسان در این زمینه خواستار رویکرد 

های حیات وحش و  بین مدیریت ضعیف دام، رسیدگی ناامن به مواد غذایی، تخریب محیط زیست، تجاوز به زیستگاه

هم پیوسته است و  به بیان ساده، سالمت حیوانات، سالمت انسان و سالمت کره زمین به. استهای انسان  بیماری

 . ها هستند های غذایی از عوامل اصلی بروز بیماری سیستم

  world-safer-systems-food-healthy-invest-we-time-https://blogs.worldbank.org/voices/its:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The World Bank Group last week announced it would make available a package of $12 billion -- 

an unprecedented level of financing to help developing countries and businesses cope with the 

health and economic impacts caused by COVID-19. Much of that support will naturally be 

reactive, financing immediate measures designed to strengthen our response to a brand-new threat. 

But some of the financing will also be preventative -- as it should be, if we are to learn our lessons 

from the past and strengthen our collective hand before the next bug hits.  

The COVID-19 crisis, like SARS, MERS, Ebola and the avian and swine flus before it, presents 

countries with a new opportunity to do the right thing  and tackle some of the root causes of 

emerging infectious diseases: the uncontrolled risk of pathogen transmission from animals to 

humans in a rapidly changing environment. 

 های غذایی سیستم :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 09/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://blogs.worldbank.org/voices/its-time-we-invest-healthy-food-systems-safer-world
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://twitter.com/intent/tweet?text=The+COVID-19+crisis%2C+like+SARS%2C+MERS%2C+Ebola+and+the+avian+and+swine+flus+before+it%2C+presents+countries+with+a+new+opportunity+to+do+the+right+thing&url=https://blogs.worldbank.org/voices/its-time-we-invest-healthy-food-systems-safer-world/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
https://twitter.com/intent/tweet?text=The+COVID-19+crisis%2C+like+SARS%2C+MERS%2C+Ebola+and+the+avian+and+swine+flus+before+it%2C+presents+countries+with+a+new+opportunity+to+do+the+right+thing&url=https://blogs.worldbank.org/voices/its-time-we-invest-healthy-food-systems-safer-world/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank
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 های غذایی پایدار و برابری جنسیتی ارتباط بین  سیستم

سه آژانس مستقر در رم سازمان ملل متحد که در زمینه غذا و 

تر برای دستیابی به  کنند خواستار اقدام قوی کشاورزی فعالیت می

غذا و های  ان در بخشبرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختر

 . ها شدند کشاورزی و نیز سایر بخش

المللی توسعه  ، صندوق بین(FAO)سازمان غذا و کشاورزی 

طی مراسمی که در ( WFP)و برنامه جهانی غذا  (IFAD)کشاورزی 

های غذایی  تاکید کردند که تامین امنیت سیستمبرگزار شد، ( IWD)مارس در مقر فائو به مناسبت روز جهانی زن  6روز 

ها به  پذیر خواهد شد که در همه نقاط جهان زنان توانمند شده و حقوق آن پایدار در سطح جهانی تنها در صورتی امکان

 . رسمیت شناخته شده و محترم شمرده شود

روز جهانی زن . «تحقق حقوق زنان: تمهس نسل برابریمن »: عبارت بود از( مارس 9)شعار امسال برای روز جهانی زن 

سال پس از چهارمین  25ان در فرصتی است برای بررسی پیشرفت جهانی در زمینه برابری جنسیتی و توانمند سازی زن

 . رو بنا نهاده شد های جنسیتی و اقدامات پیش نس جهانی زنان که در آن شناسایی شکافکنفرا

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1264838/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The three United Nations' Rome-based agencies dedicated to food and agriculture called today for 

bolder action to achieve gender equality and empower women and girls in the agricultural sector 

and beyond. 

Securing sustainable global food systems is only possible if women everywhere are empowered 

and their rights recognized and respected, stressed FAO, IFAD and WFP at an event today marking 

International Women's Day (IWD) at FAO headquarters. 

This year's IWD - with the theme "I am Generation Equality: Realizing Women's Rights" - is an 

opportunity to review global progress on gender equality and women's empowerment in the 25 

years since the Fourth World Conference on Women[1], identify remaining gender gaps, and 

outline the way forward. 

 های غذایی سیستم :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 09/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1264838/icode/
https://www.un.org/en/observances/womens-day
http://www.fao.org/news-management/news-stories/addedit-story/en/#_ftn1
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 شد در برخی از نقاط جهانفائو خواستار توجه فوری به وضعیت حاد ناامنی غذایی 

های صحرائی به محصوالت  در حالی که توجه جهانی به هجوم ملخ

است، بر اساس اعالم فائو، کشورها  زراعی در شرق افریقا متمرکز شده

در جهان با تهدید جدی در رابطه با امنیت و مناطق دیگری نیز 

 . المللی دارند غذایی روبرو هستند و نیاز به حمایت بین

تشر کرد خواستار کمک مالی به فائو طی درخواست جدیدی که من

میلیون نفر از مردم  41میلیون دالر برای رسیدگی به  811مبلغ 

کشور از جمله در  22نی حاد غذایی در مپذیر مرتبط با بخش کشاورزی در جهان شد که در معرض خطر جدی ناا آسیب

 . بورکینافاسو، چاد، اتیوپی، لیبی، میانمار، سوریه و یمن قرار دارند

لغ این مب. سازمان ملل متحد است 2121های بشردوستانه  درخواست بخشی از درخواست فائو در رابطه با کمکاین 

   . شود های صحرائی در شرق افریقا را شامل نمی میلیون دالر اضافی برای مبارزه با ملخ 139درخواست 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1265339/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
While global attention has focused on the swarms of Desert Locusts attacking crops in East Africa, 

a number of other countries and regions are also confronting serious food security threats and 

require support, according to the Food and Agriculture Organization. 

In a funding appeal released today, FAO is asking for $900 million to reach 43 million vulnerable, 

agriculture-dependent people at risk of increased acute food insecurity in 22 countries including 

Burkina Faso, Chad, Ethiopia, Libya, Myanmar, Syria and Yemen. 

This represents the FAO component of the UN system's consolidated 2020 humanitarian appeal. It does not 

include the additional $138 million that the Organization is seeking for countries in East Africa affected by 

the ongoing Desert Locust upsurge. 

 "The majority of people facing acute food insecurity globally - due to conflicts, the impacts of 

climate change or economic constraints - rely on agriculture for their livelihoods," said FAO 

Director-General, QU Dongyu.  "We need to provide them with the necessary tools to cope with 

these challenges, enhance their resilience and bounce back." 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 09/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1265339/icode/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7893en
http://www.fao.org/locusts/en/
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 ثبت سیستم کشاورزی سنتی برزیل در فهرست میراث جهانی کشاورزی

در  Espinhaçoسیستم کشاورزی سنتی رایج در دامنه جنوبی سلسله کوه 

ن ثبت و های کشاورزی جها عنوان یکی از میراث برزیل به Minas Geraisایالت 

. اضافه گردید( GIAHS)کشاورزی  جهانی یراثهای مهم م سیستمبه فهرست 

شود و برای  کشاورزی توسط فائو مدیریت می جهانی های مهم میراث سیستم

 . ودش از برزیل به این فهرست اضافه میاولین بار است که سایتی 

های  کوهستانی که محل رویش گلها در مناطق  و اکوسیستم( landscapes)نماها  فردی از زمین های منحصر به موزائیک

Sempre-Vivas های این  تنوع زیستی باالست که نقش حیاتی در تنظیم بارندگی ااست یکی از ساوانای روی کره زمین ب

 . منطقه دارد

، سیستم کشاورزی مؤثری را از شوند نیز شناخته میSempre-Vivas های کنندگان گل کشاورزان محلی که به جمع

همه این . اند کشاورزی، چرای دام و کشت محصوالت زراعی ایجاد کرده-دن چیدن گل، جنگلطریق هماهنگ کر

ای از دانش بومی  مبتنی بر دامنه گسترده ،این سیستم پیچیده. شود متری انجام می 1411های تا ارتفاع  ها در زمین فعالیت

و هماهنگ شدن مردم با محیط زیست ضمن تامین مواد غذایی و امنیت  است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده

  . است معیشت خود را فراهم کرده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1265507/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A traditional farming system in the Southern Espinhaço Mountain Range of the Minas Gerais State 

in Brazil has been recognized as Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), 

managed by the UN Food and Agriculture Organization (FAO). It is the first time a Brazilian site 

has won the GIAHS recognition. Rooted in mountainous areas, the Espinhaço's unique mosaic of 

landscapes and ecosystems where the Sempre-Vivas flowers are picked is the most biodiverse 

savannah on the planet and plays a crucial role in regulating the region's rainfall. 

Local farmers also known as Sempre-vivas flower gatherers have developed an effective 

agricultural system combining flower gathering, agroforestry gardening, livestock grazing and crop 

cultivation - all performed at various altitudes of up to 1400 meters. Such complex system is based 

on a wide range of traditional knowledge and practices passed on from generation to generation 

helping people achieve harmony with the environment while ensuring their food and livelihood 

security. 

 میراث کشاورزی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1265507/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه دوم اسفند  

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

10 

 

 ها ابزار آنالین جدید فائو برای نظارت بر مانداب

کره درصد از سطح  3تنها  (peatlands)لندها  یا پیت  مانداب

دهند، اما به اندازه کل پوشش گیاهی آن  زمین را تشکیل می

دارای کربن هستند و نقش بسیار حیاتی در تنظیم اقلیم جهانی 

تخریب آنها از طریق زهکشی یا سایر عوامل دیگر، منجر . دارند

هایی  های ذخیره آهسته کربن به محل به تبدیل آنها از محل

یره شده در طی چند که در طی چند دهه کربن ذخ دشو می

برای جلوگیری از . تشر شودسرعت من هزار سال در آنها به

 . پایش ضروری استبرداری و  عملیات نقشه انجامریزی مؤثر در بازسازی و اصالح آنها  ها  و برنامه تخریب مانداب

برداری و پایش  نقشه»عضور در انجام این عملیات پیچیده، گزارش جدیدی تحت عنوان  فائو به منظور کمک به کشورهای

های الزم برای  های جهان را در دسترس قرار داده و توصیه است که اطالعات فنی درباره مانداب منتشر کرده« ها مانداب

 . کند های خاص را ارائه می چگونگی مدیریت این اکوسیستم

های کشورهای  های مربوط به مانداب کشور است و در آن تجربه 14کارشناس از  35مشترک این گزارش نتیجه کار 

 .است گرمسیری مثل اندونزی، حمهوری دموکراتیک کنگو و پرو ارائه شده

  icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1265487/:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Peatlands cover only 3 percent of the world's surface yet contain as much carbon as all of its 

vegetation, dramatically underscoring their pivotal role in global climate regulation. Their 

degradation, by drainage or fire or other forces, triggers their conversion from slow carbon sinks 

into fast sources capable of releasing carbon stored over millennia in a few decades. 

To avoid their degradation and effectively plan their restoration, peatlands should be urgently 

mapped and monitored. To help member states on this complex task, FAO today 

launched Peatland mapping and monitoring, a practical publication full of accessible technical 

information about the world's peatlands and recommendations on how to manage these special 

ecosystems. The publication is the joint work of 35 expert authors from 14 countries, and 

highlights experiences from tropical peatland countries such as Indonesia, the Democratic Republic 

of the Congo and Peru, and the temperate regions. 

 مانداب :موضوع

 (FAO)فائو  :عمنب

 18/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1265487/icode/
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 مقابله با بیماری مخرب درختان زیتون در اروپا

یک نوع بیماری گیاهی که عامل شیوع آن حشرات مکنده شیره 

گیاه هستند، به درختان زیتون و سایر انواع درختان میوه در 

اما محققان  .است اروپا خسارات جدی وارد کردهمناطق جنوبی 

کنند با استفاده از رس دافع حشرات، موانع گیاهی و  تالش می

 . های ژنتیکی از گسترش بیماری جلوگیری کنند تجزیه و تحلیل

کار در  ، کشاورزان زیتون2113در اواخر فصل برداشت در تابستان 

های  های شده و شاخ های بسیاری از درختان زیتون آنها قهوه در جنوب ایتالیا متوجه شدند که رنگ برگ Pugliaمنطقه 

این مشکل از باغی به باغ دیگر گسترش پیدا کرد و کشاورزان بیشتری شاهد خشک . آنها در حال پژمرده شده هستند

 . شدن و از بین رفتن درختان زیتون خود شدند

منشاء این باکتری . است Xyella fastidiosaنام  نتیکی مشخص گردید که عامل بیماری باکتری بهبا انجام آزمایشات ژ

 2116ری در سال نه شیوع پیدا کرد، حتی در سطح کمتآلودگی در کل منطقه مدیترا سرعت به. شود مربوط به امریکا می

 . در آلمان نیز مشاهده شد

 sharpshooterو ( spittlebugs)دار  حشرات بزاق های اهی که به ناماین باکتری عمدتا توسط حشرات مکنده شیره گی

وارد آوندهای انتقال دهنده آب و مواد غذایی در زمان تغذیه حشرات از گیاه، باکتری . شود شوند، منتشر می شناخته می

  . برد شده و آنها را از بین می  xylemگیاه به نام 

  disease.html-trees-olive-europe-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A plant disease spread by sap-sucking insects has been devastating olive and fruit orchards across 

southern Europe, but scientists are inching closer to halting its spread with the help of insect 

repelling clays, vegetative barriers and genetic analysis. 

In the late summer harvest of 2013, olive farmers in the Puglia region of southern Italy noticed that 

the leaves on several of their trees were turning brown and their shoots withering. The problem 

spread from one orchard to another, as more olive farmers found their trees were drying out and 

beginning to die. Genetic testing confirmed them to be infected with Xyella 

fastidiosa, a bacteria originally found in America. Soon outbreaks appeared throughout the 

Mediterranean, even briefly as far north as Germany in 2016. 

 زیتون :موضوع

  phys.org :منبع

 23/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-europe-olive-trees-disease.html
https://phys.org/tags/bacteria/
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 کاهش وابستکی به کودهای ازته از طریق تثبیت بیولوژیکی نیتروژن

ای ههای گذشته با توجه به روند افزایشی مصرف کود در طی دهه

. است توجهی باال رفته ازته عملکرد محصوالت زراعی به میزان قابل

شوند، در  ازته سبب تقویت رشد گیاه میود این که کودهای با وج

گذارند، زیرا  یر منفی میمقابل بر روی محیط زیست و اقلیم نیز تاث

بسیاری از . شود رژی بسیار زیادی مصرف مینید آنها ابرای تول

های پایدارتری  هایی برای ارائه شیوه حل محققان در جستجوی راه

 . ها را نیز کاهش دهند نهاده مصرف نهستند که عالوه بر افزایش عملکرد میزا

گوید، شیوه پایدار برای تامین نیتروژن موردنیاز گیاه  نام گری استیسی می پاتوبیولوژیست گیاهی از دانشگاه میسوری به

. خوبی توسعه یافته است ای که در گیاهان خانواده لگومینوز به های زیستی نیتروژن است، شیوه استفاده از تثبیت کننده

اما میزان استفاده از این . شود های تثبیت کننده نیتروژن در ریزوسفر اغلب گیاهان یافت می تلف باکتریانواع مخ

 . صورت مواد تلقیحی بسیار محدود است به  PGPBهای تقویت کننده رشد گیاه یا  باکتری

ه مشکل کلی موجود در ها مربوط ب استیسی و همکارانش معتقدند که علت محدود بودن استفاده از این تثبیت کننده

آنها تحقیقاتی را برای شناخت بیشتر . استفاده از مواد زیستی در تولید محصوالت زراعی و اثربخشی متغیر آنها است

 .  دهند انجام می PGPBهای متابولیک گیاه میزبان با هدف کاهش دامنه تغییر اثربخشی  درباره واکنش

  fixation.html-biological-fertilizers-nitrogen-reliance-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Crop yields have increased substantially over the past decades, occurring alongside the increasing 

use of nitrogen fertilizer. While nitrogen fertilizer benefits crop growth, it has negative effects on 

the environment and climate, as it requires a great amount of energy to produce. Many scientists 

are seeking ways to develop more sustainable practices that maintain high crop yields with reduced 

inputs. 

"A more sustainable way to provide nitrogen to crops would be through the use of biological 

nitrogen fixation, a practice well developed for leguminous crops," says plant pathologist Gary 

Stacey of the University of Missouri. "A variety of nitrogen fixing bacteria are common in the 

rhizosphere of most plants. However, such plant growth promoting bacteria (PGPB) have seen only 

limited use as inoculants in agriculture." 

 کود :موضوع

  phys.org :منبع

 26/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-reliance-nitrogen-fertilizers-biological-fixation.html
https://phys.org/tags/crops/
https://phys.org/tags/biological+nitrogen+fixation/
https://phys.org/tags/biological+nitrogen+fixation/
https://phys.org/tags/plants/
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 ریزی چین برای امنیت آب در آینده برنامه

ایش تقاضا برای مواد غذایی سبب افزایس زرشد سریع اقتصادی چین همراه با اف

تهدیدکننده امنیت آب در  ،این وضعیت. است مصرف آب کشاورزی و صنعت شده

دست آمده طی یک مطالعه جدید ارزش و پتانسیل  های به یافته. این کشور است

های الزم برای  را در کمک به تعیین اهداف و مشوق های تکنولوژیکی سازگاری

 . دهد اقدامات کاهش دهنده کمبود آب نشان می

درصد از این  77است و حدود  ابر نرخ افزایش جمعیت بودهطی قرن گذشته، میزان افزایش مصرف آب مردم بیش از دو بر

 Proceedings of theبر اساس نتایج این تحقیق که در مجله . شود افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه می

National Academy of Sciences (PNAS) شناخت  ،مکانییلی صهای تف ، عدم وجود مجموعه دادهاست منتشر شده

ها برای آینده را غیرقابل  بینی کند و در نتیجه پیش روند تاریخی مصرف آب و عوامل مؤثر بر آن را محدود می محققان از

از آنجائیکه، در حال حاضر مطالعات مبتنی بر مشاهدات کمی با هدف شناخت پویایی تاریخ مصرف آب . شود اطمینان می

-از چگونگی روند مصرف آب با درنظر گرفتن اثرات اجتماعیاند که تصویر دقیقی  است، محققان تالش کرده انجام شده

را ارائه  آنها شواهدی مبتنی بر کاهش آب مصرفی انسان در این کشور. اقتصادی، تکنولوژیکی به ویژه در چین ارائه کنند

 . دهند میهای مرتبط با حفاظت آب را نشان  کرده و همچنین اهمیت پذیرش فناوری

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

 :خالصه خبر 
China's fast economic growth and accompanying rise in food demand is driving an increase in 

water use for agriculture and industry, thus threatening the country's water security. The findings of 

a new study underscore the value and potential of technological adaptations to help design targets 

and incentives for water scarcity mitigation measures. Over the last century, people's water use has 

been increasing at more than twice the rate of the global population itself, with around 77% of this 

growth taking place in developing countries. According to the authors of the study published in 

the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a lack of spatially detailed datasets 

however limits our understanding of historical water use trends and its key drivers, which makes 

future projections unreliable. As there are currently very few observation-based studies aimed at 

understanding the dynamics of historical water use, the authors endeavored to provide a detailed 

picture of how water use has been evolving amid socioeconomic, technological, and policy 

impacts, specifically in China. They provide evidence of the deceleration of human water use in the 

country and also attempted to identify the importance of water-conserving technological adoptions. 

 آب :موضوع

  phys.org :منبع

 24/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-future-china.html
https://phys.org/tags/water+use/
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 ای برای نشان دادن میزان مصرف آب کشاورزی الگوریتم جدید ماهواره

افزایش تهدیدهای مربوط به خشکسالی و باال رفتن تقاضا برای آب بر 

مصرف آب زراعی در مدیریت های دقیق در مورد  بینی اهمیت پیش

 . مزارع آب و پایداری افزوده است

ای،  های ماهواره و دادههای موجود در این زمینه  اما محدود بودن مدل

الش را چ( evapotranspiration)برآورد دقیق میزان تبخیر و تعرق 

فرایند تبخیر و تعرق ترکیب میزان تبخیر از خاک و . است برانگیز کرده

توانند  های فعلی سنجش از راه دور نمی یده بسیار مشکل است و دادهسازی این فرایند پیچ مدل. هان استتعرق گیا

 . ت موردنیاز را با دقت و وضوح کافی و به صورت روزانه فراهم کننداطالعا

سازی موردنظر در  تواند به مدل میاند که  ارائه کرده BESS-STAIRبرداری با وضوح باال به نام  محققان چارچوب نقشه

ای از  ماهوارههای  است از مدل فیزیولوژیکی مبتنی بر داده شدهتشکیل  BESS-STAIR. سطح جهانی کمک کند

همراه با یک ( ساز سیستم تنفس زمین است حروف اختصاری برای شبیه BESS)های آب گیاه، کربن و انرژی  چرخه

 . شود نامیده می STAIRالگوریتم فیوژن کلی و کامال اتوماتیک که 

 .  است منتشر شده Hydrology and Earth System Sciencesدر مجله  درباره این تحقیقجزئیات بیشتر 

  crop.html-algorithm-based-satellite-03-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The growing threat of drought and rising water demand have made accurate forecasts of crop water 

use critical for farmland water management and sustainability. 

But limitations in existing models and satellite data pose challenges for precise estimates of 

evapotranspiration—a combination of evaporation from soil and transpiration from plants. The 

process is complex and difficult to model, and existing remote-sensing data can't provide accurate, 

high-resolution information on a daily basis. 

A new high-resolution mapping framework called BESS-STAIR promises to do just that, around 

the globe. BESS-STAIR is composed of a satellite-driven biophysical model integrating plants' 

water, carbon and energy cycles—the Breathing Earth System Simulator (BESS)—with a generic 

and fully automated fusion algorithm called STAIR (SaTellite dAta IntegRation). 

 آب :موضوع

  phys.org :منبع

 20/03/2020 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-03-satellite-based-algorithm-crop.html
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 اخبار کوتاه 

  میلیارد دالر خواهد رسید 46/37به  2127ارزش بازار محصوالت تراریخته تا سال 

Biotech Crops Market to Exceed US$37.46B by 2027 

  ارائه سیستمCRISPR-Cas12b برای مهندسی ژنوم گیاهی توسط محققان 

Researcher Establishes CRISPR-Cas12b System for Plant Genome Engineering 

 شود تنوع ژنتیکی سبب بهبود عملکرد در ارقام هیبرید ذرت می  

Research Team Discovers Genetic Diversity Improves Yield in Hybrid Crop Varieties 

  ژن قارچMycoparasitic کند کمک می یبه مقاوم شدن کلزا در برابر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیای 

Gene from a Mycoparasitic Fungus Confers Enhanced Resistance to Sclerotinia Stem Rot in 

Soybean 

 4 مرحله آسان برای تکثیر گیاهان به روش کلونی 

Plant Cloning: 4 Easy Steps to Get Started 

 های زیرزمینی لندن فرد در تونل ای منحصر به مزرعه  

A Unique Farm is Growing in the Underground Tunnels of London 

 توده در کاهش گرمایش زمین  های تولید شده از زیست سوخت توجه استفاده از  تاثیر قابل 

Biomass fuels can significantly mitigate global warming 

  

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18008
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18012
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18009
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18016
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18016
https://www.agritechtomorrow.com/article/2020/02/plant-cloning-4-easy-steps-to-get-started/12022
https://www.agritechtomorrow.com/article/2020/02/a-unique-farm-is-growing-in-the-underground-tunnels-of-london/12021
https://phys.org/news/2020-03-biomass-fuels-significantly-mitigate-global.html
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