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 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه ر

 ماه ( تا97آبان) 2018 نوامبراز ماه  (livered at the US Gulf portoft red winter, export price deS) گندمروند قیمت 

 )یک تن به دالر امریکا( بشرح زیر بود: 1398 اردیبهشتیعنی   2019 مه

 

 

 

 

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

 : دبشرح زیر بو )یک تن به دالر امریکا(  1398 یعنی اردیبهشت  2019( تا ماه مه 97)آبان 2018

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 203.56 Nov 2018 

3.79 % 211.28 Dec 2018 

-0.70 % 209.81 Jan  2019 

4.38 % 218.99 Feb  2019 

-6.04 % 205.76 Mar  2019 

-3.03 % 199.52 Apr 2019 

-0.00 % 199.52 May 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 401.00 Nov 2018 

0.75 % 404.00 Dec 2018 

1.49 % 410.00 Jan  2019 

-0.49 % 408.00 Feb  2019 

-0.49 % 406.00 Mar  2019 

1.72 % 413.00 Apr 2019 

-0.97 % 409.00 May 2019 
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( تا ماه 97)آبان 2018نوامبر از ماه   of Mexico(U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 بشرح زیر بود: یک تن به دالر امریکا() 1398اردیبهشت  یعنی 2019مه 

 

( 97)آبان 2018نوامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  گرم به سنت امریکا( بشرح زیر بود: 450)یک پوند معادل حدود  1398 یعنی اردیبهشت  2019تا ماه مه 

 

 (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

 گشت به فهرستباز

 ماه قیمت تغییرات

- 160.69 Nov 2018 

4.20 % 167.44 Dec 2018 

-0.42 % 166.74 Jan  2019 

1.67 % 169.52 Feb  2019 

-1.95 % 166.22 Mar  2019 

-2.85 % 161.49 Apr 2019 

5.94 % 171.08 May 2019 

 ماه قیمت غییراتت

- .28 Nov 2018 

0.00 % .28 Dec 2018 

0.00 % .28 Jan 2019 

3.57 % .29 Feb 2019 

-3.45 % .28 Mar 2019 

0.00 % .28 Apr 2019 

-3.57 % .27 May 2019 
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 ( از چینQu Dongyuیو )انتخاب مدیرکل جدید فائو: چو دونگ

 عنوان مدیرکل جدید فائو انتخاب گردید. وییو از کشور چین بهچو دونگ

 است. را انتخاب شدهرای در دور اول و با اکثریت آ 191رای از  108 با در کل

رین نس فائو که باالتویکمین کنفراانتخابات مدیرکل جدید فائو در طی چهل

یو متولد سال گیری در فائو است، صورت گرفت. چو دونگمرجع تصمیم

و امور روستایی چین  است و در حال حاضر معاون وزیر کشاورزی 1963

کلیک نمایید. وی نهمین  اینجایو چو دونگ CVاست. )برای مشاهده 

ژوئیه  31در  وآغاز  2019اول ماه اوت  وی ازمدیرکل فائو است و مسئولیت 

 به پایان خواهد رسید.  2023

 است که عبارتند از: تاسیس و تا کنون هشت مدیرکل داشته 1945فائو در سال 

کاردون،  نسنتیو پیلیف (3   1948-1954متحده،  االتی. داود، ایا سینور (2   1945-1948 ا،یتانیاور، بر دیسر جان ب ( 1

-1978، هلند، Boerma کیهندر Addeke (5  1967-1956سن، هند،  Binay Ranjan (4  1954-1956متحده،  االتیا

 لوا،یدا س انویخوزه گراز ( 8  2011-1994سنگال،  وف،یژاک د ( 7  1993تا  1976 یادوارد سعوما، لبنان، سالها (6  1968

 2019-2011 ل،یبرز

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1199116/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Qu Dongyu of China was elected Director-General of the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO) today.  

Qu Dongyu received a total of 108 votes out of 191 cast, constituting a majority in the first round. The 

election took place during the 41st session of the FAO Conference (22-29 June 2019), the highest 

governing body of the Organization.   

Qu Dongyu, who was born in 1963, is currently Vice Minister of Agriculture and Rural Affairs of China. 

Read his full CV here (page 15). 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 23/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 ت اتحادیه اروپا برای بازسازی کشاورزی در شمال عراقحمای

میلیون یورویی  15های مالی های کشاورز در استان نینوا در شمال عراق از کمکخانواده

ین امند خواهند شد. های کشاورز بهرهاتحادیه اروپا به فائو برای بهبود معیشت خانواده

و وارد ست قبل از بحران و جنگ خیز که شهر موصل نیز در آن واقع امنطقه حاصل

این کشور معروف « د نان سب »ین و آواره شدن مردم، تحت عنوان آمدن خسارات سنگ

طور مستقیم نفر( به 60،000پذیر )حدود خانواده آسیب 10،000رود حدود بود. انتظار می

 ات محلی و کارگران نیز کمک شود. دهندگان خدمتحت حمایت این پروژه قرار گرفته و همچنین قرار است که به  ارائه

عنوان بخشی از تعهد اتحادیه اروپا برای کمک به به گوید،درباره این پروژه می Ramon Blecuaسفیر اتحادیه اروپا در عراق، 

ینوا ن بازسازیاند، از اولویت باالتری برخوردار هستند. های اخیر داشتهکل عراق، مناطقی که بیشترین ویرانی را در اثر جنگ

غلی های شاین پروژه به افزایش درآمد و ایجاد فرصت است.در نظر گرفته شده عنوان یک بخش کلیدی در اقتصاد این کشوربه

 اند، کمک خواهد کرد. های خود بازگشتهگاهبرای جوامع و مردمی که به سکونت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1198039/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Farming families in northern Iraq's Nineveh Governorate will benefit from a European Union 

contribution of €15 million to the Food and Agriculture Organization of the United Nations to recover 

agricultural livelihoods. The area, which includes the city of Mosul, was known as the country's 

‘breadbasket' before conflict caused widespread damage and displacement. 

This project is expected to directly benefit almost 10,000 vulnerable farming families (around 60,000 

people), as well as flow-on benefits for local service providers and labourers.  

"As part of the EU's commitment to the whole of Iraq, supporting the regions so tragically devastated 

by the recent conflict remains a high priority. By reviving agriculture in Nineveh, a key sector of the 

economy, this new project will help communities and returnees in rural areas, increasing their income 

and employment opportunities,'' said Ramon Blecua, European Union Ambassador to Iraq. 

 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 17/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زائی، تغییرات اقلیمی و تقویت سیستم غذاییزدای، بیابانالمللی برای مقابله با جنگلبودجه جدید بین

ت یط زیسفائو از تصمیم اتخاذ شده توسط شورای تسهیالت جهانی مح

(GEF در اختصاص )های میلیون دالر بودجه برای حمایت از تالش 179

سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف جهان در زمینه ارتباطات 

محیط زیست استقبال کرد. این تصمیم  وبحرانی موجود بین کشاورزی 

زیستی، مدیریت شود که بر روی حفاظت از تنوعهایی میشامل پروژه

مرزی، مدیریت پایدار زمین، جبران خسارات حاصل از ینمنابع آب ب

  های خطرناک و سازگاری با محیط زیست متمرکز خواهد بود. کشمصرف آفت

( در واشنگتن صورت گرفت که طی آن GEFگیری برای این بودجه در نشست شورای تسهیالت جهانی محیط زیست )تصمیم

مورد تصویب  GEFن دالر تصویب شد. این باالترین مبلغی است که تا کنون در میلیو 966دو برنامه کاری جداگانه به ارزش 

را تحت پوشش قرار  (SIDS) ایکشور در حال توسعه جزیره 32کشور با کمترین توسعه و  30کشور،  91است و قرار گرفته

زائی زدایی، تخریب و بیابانجنگلهایی در زمینه جلوگیری، کاهش و معکوس سازی روند برنامه کاری شامل فعالیتخواهد داد. 

خواهد  مبابوهیو ز ایتانزان ا،یبینام ک،یمغولستان، موزامب ،یماالو ا،یقزاقستان، کن نافاسو،یآنگوال، بوتسوانا، بورکدر کشورهای 

 بود.

  ews/story/en/item/1198035/icode/http://www.fao.org/n:لینک خبر

 خالصه خبر :
FAO today welcomed a decision by the Council of the Global Environment Facility (GEF) to provide 

$179 million to support the UN agency's work with countries worldwide at the critical nexus between 

agriculture and the environment. This includes projects focused on biodiversity conservation, 

transboundary water resources management, sustainable land management, highly hazardous pesticide 

remediation, and climate change adaptation. 

The funding stems from the GEF's Council meeting in Washington this week where governments 

approved two separate Work Programs totaling some $966 million, the biggest allocation in GEF's 

history. This will benefit 91 nations, including 30 Least Developed Countries and 32 Small Island 

Developing States (SIDS). 

 محیط زیست موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 06/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 کشاورزی-های غذاهای دیجیتال در تغییر سیستمنقش فناوری

در مقر فائو  2019ژوئن  12تا  11المللی تحول دیجیتال در کشاورزی در روزهای سمینار بین

گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه این سمینار گفت، در رم برگزار گردید. 

تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی است و می های زیادیکشاورزی دیجیتال دارای پتانسیل

 ( نه تنها قادر به ایجادICTفناوری اطالعات و ارتباطات ). محیطی داشته باشدو زیست

 به تغییر در سیستمتواند های مورد استفاده در کشاورزی است بلکه میتغییر در شیوه

 نحوه تغذیه ما در آینده کمک کند.  غذایی و

های کشاورزی دقیق نیز مرتبط است. به کمک کشاورزی دقیق کشاورزان های دیجیتال به ظرفیتنوآوریوی در ادامه گفت، 

ای ه. همچنین باید در نظر داشت که چالشآالت و آب آبیاری را کاهش دهندشیمیایی، ماشین هایتوانند میزان مصرف نهادهمی

های منابع طبیعی نیاز به رویکردهای جدیدی دارند تا امنیت غذایی و تغذیه سالم و مربوط به تغییرات اقلیمی و محدودیت

 مناسب برای همه فراهم شود. 

نده نیاز یکشاورزی آهای انقالب سبز شد و گفت، گذار تدریجی از وابستگی به تکنیکمدیرکل فائو در سخنرانی خود خواستار 

 های نوین دارد. ها ندارد بلکه نیاز به کاربرد هر چه بیشتر فناوریبه مصرف فشرده نهاده

  news/story/en/item/1197743/icode/http://www.fao.org/:لینک خبر

 خالصه خبر :
Digital agriculture has the potential to deliver significant economic, social and environmental benefits and, if 

promoted in an inclusive manner, it can contribute to the Sustainable Development Goals, FAO Director-General 

José Graziano da Silva said today. 

"Information and communications technology has the potential to reshape not only the way we work in agriculture 

but also our food systems, the way we will eat in the future," he said. 

Digital innovation is also linked to emerging precision agriculture capacities, which allow for farmers to reduce 

their use of chemical inputs, machinery and water for irrigation, he said, noting that climate change and natural 

resource constraints require new approaches to provide food security and adequate nutrition for all. 

The FAO chief consequently called for a "gradual" shift" away from a reliance on Green Revolution techniques. 

"The future of agriculture is not input-intensive but technology-intensive," he said in his introduction to FAO's 

inaugural International Seminar on Digital Agriculture Transformation. 

 فناوری موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 12/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 اندازی برنامه جهانی برای مقابله با مقاومت ضدمیکربیراه

( که یکی AMRدر راستای تقویت تالش جهانی برای مقابله با مقاومت ضدمیکربی )

جانبه توسط فائو، سازمان ت جهانی است، در یک تالش سهترین خطرات سالماز مهم

ای جدید ( برنامهWHO( و سازمان جهانی بهداشت )OIEجهانی بهداشت حیوانات )

 است.  اندازی شدهها راهبرای تسهیل تخصیص بودجه توسط مشارکین این تالش

ه است ک« مقابله با مقاومت ضدمیکربی چند جانبه مانتصندوق ا»عنوان این برنامه 

 میلیون دالر است.  5اولین حمایت مالی اختصاص یافته از طرف دولت هلند به مبلغ 

ها در جهت حمایت از کشورها برای است که هدف آنها افزایش تالش 2024ساله تا سال  5انداز چشمبرنامه این صندوق دارای 

های مطرح برای سالمت ترین تهدید( از پیچیدهAMRطور مسلم، مقاومت ضدمیکربی )مقابله مقاومت ضدمیکربی است. به

ها در افزایش مقاومت خود در برابر داروهایی که برای ها و سایر میکربمنظور از مقاومت میکربی توانایی باکتریجهانی است. 

ن فاده برای از بیو بیش از حد محصوالت دارویی مورد استهای ناشی از آنهاست. این فرایند با استفاده نامناسب درمان بیماری

 شود. ها در انسان، حیوان و محصوالت کشاورزی تشدید میبردن پاتوژن

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1198306/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
In a major boost to combat one of the gravest risks to global health a dedicated funding vehicle allowing partners 

to devote resources to accelerate global action against Antimicrobial Resistance (AMR) was unveiled here today 

at a Ministerial Conference. 

The Tripartite - a joint effort by the Food and Agriculture Organization (FAO), the World Organisation for Animal 

Health (OIE) and the World Health Organization (WHO), launched the AMR Multi-Partner Trust Fund, which is 

being supported by an initial contribution of $5 million from the Government of the Netherlands. 

The AMR Trust Fund* has a five-year scope, through 2024, and aims to scale up efforts to support countries to 

counter the immediate threat of AMR, arguably the most complex threat to global health. 

Antimicrobial resistance refers to the natural ability of bacteria and other microbes to develop resistance to the 

medicines we use to treat them, and the process is accelerated by inappropriate or excessive use of pharmaceutical 

products designed to kill unwanted pathogens in humans, animals and crops.  

 مقاومت ضدمیكربی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 19/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1198306/icode/
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/tripartite/en/
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 بت ذرت و گندم غنی شده زیستی بر بهبود سالمتیاثرات مث

 Cereal Foods Worldبر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در مجله علمی 

ه بیشتر ارقام غنی شده محصوالت توسعه و گسترش هر چاست، منتشر شده

تواند منجر به بهبود وضعیت تغذیه میکشاورزی تحت یک برنامه مشارکت علمی 

از مردم جهان شود که رژیم غذایی آنها وابسته به محصوالت  صدها میلیون نفر

 اصلی کشاورزی مثل ذرت و گندم است. 

نوع  60های متعدد تحقیقاتی ملی و مشارکین آنها شروع شد و بیش از توسط سازمان 1990تولید ارقام غنی شده از اواخر دهه 

کشور در افریقا، آسیا و  19کنندگان بیش از اورزان و مصرفتولید و بین کش Aذرت و گندم غنی شده با روی و پروویتامین 

 اند. زراعی سنتی توسعه یافتههای بهاند. این ارقام با استفاده از روشامریکای التین توزیع شده

( و CIMMYTالمللی بهبود و اصالح ذرت و گندم )بین مرکزمحقق برنامه مشترک بین  Wolfgang Pfeifferطبق گفته 

CGIAR حت عنوان تHarvest Plus برند. رنج می« گرسنگی پنهان»میلیارد نفر از  2، در حال حاضر در سطح جهانی بیش از

 کنند. این افراد از طریق غذای مصرفی خود، مواد مغذی کافی دریافت نمی

  shows/-study-new-health-and-diets-improve-can-wheat-and-maize-https://www.cimmyt.org/news/biofortified:لینک خبر

 خالصه خبر :
More nutritious crop varieties developed and spread through a unique global science partnership are 

offering enhanced nutrition for hundreds of millions of people whose diets depend heavily on staple 

crops such as maize and wheat, according to a new study in the science journal Cereal Foods World. 

From work begun in the late 1990s and supported by numerous national research organizations and 

scaling partners, more than 60 maize and wheat varieties whose grain features enhanced levels of zinc 

or provitamin A have been released to farmers and consumers in 19 countries of Africa, Asia, and Latin 

America over the last 7 years. All were developed using conventional cross-breeding. 

“The varieties are spreading among smallholder farmers and households in areas where diets often lack 

these essential micronutrients, because people cannot afford diverse foods and depend heavily on dishes 

made from staple crops,” said Natalia Palacios, maize nutrition quality specialist at the International 

Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and co-author of the study. 

 غذا موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 06/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/biofortified-maize-and-wheat-can-improve-diets-and-health-new-study-shows/
https://www.aaccnet.org/publications/cfw/2019/May-June/Pages/CFW-64-3-0025.aspx
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 غنی شده زمینی شیرینبا رقم سیب Aرفع کمبود ویتامین 

ت و گندم تحقیقات ذرالمللی بر اساس گزارش جدید مرکز بین

(CIMMYTکیفیت رژیم غذایی میلیون ،) ها خانواده در افریقا و جنوب

شیرین طراحی شده برای مقابله با زمینی آسیا با استفاده از واریته سیب

 است. بهبود یافته Aکمبود ویتامین 

و  اندازی شدهراه 2013این پروژه شش ساله با رویکردی دو گانه در سال 

زمینی شیرین و همچنین آموزش تغذیه های سیبلمههدف از آن ارائه ق

 زمینی شیرین نارنجی است. مزایای مصرف سیبو 

زمینی المللی سیبتوسط مرکز بین SUSTAINبا نام اختصاری زمینی شیرین از طریق کشاورزی و تغذیه پروژه گسترش سیب

(CIP با همکاری )زمینی های سیبهای زیر پنج سال قلمهانواده با بچهمیلیون خ 3/2مؤسسه همکار اجرا و برای بیش از  20

 است. فراهم کرده

میلیون زن  3/1این پروژه در کشورهای کنیا، ماالوی، موزامبیک و رواندا و همچنین بنگالدش و تانزانیا اجرا و طی آن بیش از 

تغذیه است که ترین انواع سوءاز شایع Aاند. کمبود ویتامین طور مرتب تغذیه کردهزمینی شیرین نارنجی بهو کودک از سیب

 تواند منجر به نابینایی و مرگ کودکان شود. سبب کاهش رشد، تضعیف سیستم ایمنی شده و می

  potato/-sweet-fleshed-orange-promote-to-campaign-year-six-after-deficiency-a-vitamin-of-risk-lower-at-https://www.cimmyt.org/news/millions:لینک خبر

 خالصه خبر :
Millions of families in Africa and South Asia have improved their diet with a special variety of sweet 

potato designed to tackle vitamin A deficiency, according to a report published today. 

A six-year project, launched in 2013, used a double-edged approach of providing farming families with 

sweet potato cuttings as well as nutritional education on the benefits of orange-fleshed sweet potato. 

The Scaling Up Sweetpotato through Agriculture and Nutrition (SUSTAIN) project, led by the 

International Potato Center (CIP) and more than 20 partners, reached more than 2.3 million households 

with children under five with planting material. 

 غذا موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 13/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/millions-at-lower-risk-of-vitamin-a-deficiency-after-six-year-campaign-to-promote-orange-fleshed-sweet-potato/
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 های زیرزمینی برای حل بحران آلودگی هوا در هندهای حفاظت از منابع آبسیاست

المللی تحقیقات ذرت و گندم د انجام شده توسط مرکز بینبر اساس نتایج تحقیق جدی

(CIMMYT که در مجله )Nature Sustainability   ،های سیاستمنتشر شده است

بحران آلودگی هوا مؤثر  کنترلهای زیرزمینی در شمال غربی هند در حفاظت از آب

های سوزی اند در هنگام بدی کیفیت هوا، آتشسبب شدهها است. این سیاستبوده

 های کشاورزی متمرکزتر شوند. زمین

های هاریانا و پنجاب با هدف کاهش مصرف مسئولین ایالتهای زیرزمینی در نتیجه کشاورزی فشرده، با کاهش شدید سطح آب

که به تاخیر در این مطالعه محققان دریافتند   برای کاشت برنج زودهنگام ارائه کردند. 2009ای را در سال آب، قوانین جداگانه

اندازد و در نتیجه زمان سوزاندن بقایای محصول قبل از کاشت گندم را به زمان برداشت آن را به عقب می ،انداختن کشت برنج

 طور همزمان بقایای محصولکند. به همین دلیل، به تعداد کشاورزانی که بهسوزی را کمتر میتعویق انداخته و دوره زمانی آتش

با وجود غیرقانونی بودن، آتش زدن بقایای ، CIMMYTبنا به اظهار بالویندر سینگ، محقق شود. افزوده می زنند ،میرا آتش

 هایهای آببی هند است و سیاستترین شیوه مدیریت بقایای محصوالت کشاورزی در شمال غرپس از برداشت برنج معمول

رسند که از عوامل تشدید کننده یکی از نظر میتند، اما بههای زیرزمینی هسزیرزمینی در عین حال که بازدارنده کاهش آب

 مشکالت جدی سالمت مردم یعنی آلودگی هوا در این منطقه نیز هستند. 

  finds/-study-new-india-northwestern-in-crisis-pollution-air-fuel-help-policies-conservation-https://www.cimmyt.org/news/groundwater:لینک خبر

 خالصه خبر :
Groundwater conservation policies are contributing to the air pollution crisis in northwestern India by 

concentrating agricultural fires into a narrower window when weather conditions favor poor air quality, according 

to a new study by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) published on Nature 

Sustainability. Facing severe groundwater depletion from intensive crop cultivation, the state governments of 

Haryana and Punjab introduced separate legislation in 2009 to prohibit early rice establishment in order to reduce 

water consumption. The study revealed that later rice planting results in later rice harvest, leading to a delayed 

and condensed period when residues are burned prior to wheat establishment. Consequently, more farmers are 

setting fire to crop residues at the same time, increasing peak fire intensity by 39%, contributing significantly to 

atmospheric pollution. 

 اقتصاد موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 17/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/groundwater-conservation-policies-help-fuel-air-pollution-crisis-in-northwestern-india-new-study-finds/
https://doi.org/10.1038/s41893-019-0304-4
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 در اروپا، هشداری برای آینده 2018خشکسالی سال 

است ( هشدار داده شدهJRCدر مقاله منتشر شده توسط مرکز تحقیقات مشترک اروپا )

که مرکز و شمال  2018ش آمده در بهار/تابستان سال که شرایط خشکسالی شدید پی

سال آینده تبدیل به شرایط عادی آب و  25تواند ظرف اروپا را تحت تاثیر قرار داد، می

های حدی آب و هوایی تبدیل شود و خواستار اقدامات جدید برای سازگاری با پدیده

 اند. هوایی شده

فردی از شرایط خشکسالی بودند و جنوب اروپا شاهد ترکیب منحصربه 2018تابستان های بهار و اروپای شمالی و مرکزی در ماه

های بهار و ماهه اتفاق افتاد که کل فصل 6عنوان مثال در آلمان خشکسالی با شرایط غیرمعمول رطوبتی مواجه گردید. به

 ت سر گذراند. (  بهار مرطوبی را پشIberianجزیره ایبریا )که شبه، در حالیتابستان طول کشید

. با وجود اینکه میزان تولید در جنوب اروپا هر دو شرایط آب و هوایی فوق بر میزان تولید محصوالت کشاورزی اثر گذاشتند

 درصدی تولید محصوالت اصلی کشاورزی شدند.  50در کل سبب کاهش  درصد افزایش داشت، 34

عنوان در بخش شمالی و رطوبت غیرمعمول در جنوب که بهجواری این دو شرایط متضاد آب و هوایی یعنی خشکسالی هم

«water seasaw »است. بودهسال گذشته  500فردی در شود، پدیده منحصر بهشناخته می 

  come-things-warning-2018-droughts-/europeanhttps://ec.europa.eu/jrc/en/news:لینک خبر

 خالصه خبر :
A recent JRC article warns that the extreme drought conditions that affected central and northern Europe's 2018 

spring/summer growing season could become the norm within 25 years, and calls for innovative adaptation 

measures to deal with extremes. The 2018 spring and summer months were marked by a unique combination of 

drought conditions in central and northern Europe, and unusually wet conditions in southern Europe. 

For instance, Germany was affected by a 6-month drought which lasted the whole spring and summer, while the 

spring was particularly wet in the Iberian Peninsula. 

Both extremes affected crop yields. The droughts resulted into total reductions in the main crop yields of up to 

50%. This was partially offset by southern Europe's yield gains of up to 34%. 

This juxtaposition of opposite climate anomalies – droughts in the Northern part of Europe and unusually wet 

condition in the South, sometimes referred to as the "water seesaw" – was  a unique phenomenon of the last 500 

years. 

 خشكسالی موضوع:

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 19/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-droughts-2018-warning-things-come
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/img_20181020_125536_0.jpg?itok=e_ZifYgi
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 روش جدیدی برای تشخیص سریع مایکوتوکسین در محصوالت گندم

توکسین موجود در محصوالت روش جدیدی برای تشخیص سریع دو نوع مایکو

های مربوط به حصول اطمینان تواند کنترلاست که میتولید شده از گندم ارائه شده

  از سالم بودن این نوع محصوالت مورد مصرف انسان را تسهیل کند. 

غالت باالترین میزان  نترین محصوالت کشاورزی است که در میاگندم یکی از مهم

کنندگان گندم د. مردم اروپا یکی از باالترین مصرفمصرف را در سطح جهانی دار

از عادت غذایی  یکیلوگرم است. گندم بخش 109که متوسط میزان مصرف ساالنه گندم هر فرد اروپایی حدود هستند، به طوری

  شود.ها و غیره استفاده میها، کیکروزانه ما است که در تولید نان، ماکارونی، غالت صبحانه، انواع بیسکویت

همین به در برابر کلونیزاسیون قارچی حساس هستند.ل دوره نگهداری در انبار در طول گندم و سایر غالت در مزرعه و هم اما،

ها سمومی طبیعی هستند که توسط نوع خاصی از دلیل امکان آلوده شدن آنها با مایکوتوسین بسیار زیاد است. مایکوتوکسین

 توانندحیوانات مضر بوده و می وها یافت شوند. برای سالمتی انسانذایی ما ممکن است شوند و در مواد غها تولید میکپک

 زا باشند. و یا حتی سرطان ایجاد کرده مسمومیت غذایی

  /products-wheat-mycotoxins-presence-screening-news/rapidhttps://ec.europa.eu/jrc/en:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new rapid method to detect two types of mycotoxins in wheat products will facilitate official controls 

to ensure that these products are safe for human consumption. One hundred nine kilogrammes of wheat. 

That is what each European consumes on average every year. 

Wheat is one of the major staple foodstuffs. It is the most consumed cereal worldwide. Europeans are 

among the highest per-capita consumers. It is part of our daily food habits. We find wheat in bread, 

pasta, breakfast cereals, biscuits, cakes, etc. 

However, wheat and cereals are generally susceptible to fungal colonization, both in the field and during 

storage. This can cause the contamination of grains with mycotoxins. 

Mycotoxins are natural toxins produced by certain moulds that can end up in our food. They can be 

harmful for both humans and animals. Mycotoxins can cause food poisoning or even cancer. 

 گندم موضوع:

 (JRCمرکز تحقیقات مشترک اروپا ) :منبع

 13/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/rapid-screening-presence-mycotoxins-wheat-products
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/myotoxins-wheat-adobestock_115856253.jpeg?itok=Pq5Rv3i9
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 کنندمزارع کوچک نسبت به مزارع بزرگ محصوالت غذایی بیشتری تولید می

حلی برای تامین غذای جمعیت عنوان راههمزارع کوچک ب ،مواقع اغلب

شوند. اما بنا به نظر محققان، مزارع کوچک روزافزون جهان نادیده گرفته می

شتری قرار گیرند، زیرا میزان تولید برخی از آنها بیشتر باید مورد حمایت بی

 از آمار منتشر شده رسمی است. 

با وجود اینکه، مزارع کوچک نقش مهمی در حمایت از اقتصاد روستایی 

از  تریرسیدن به سطح مناسببرای  این نوع مزارع دارند، بسیاری از مالکان

 کند. اندازه متوسط مزارع اتحادیه اروپا کمک میافزایش  زنند. این وضعیت بههای دیگری میزندگی دست به انتخاب

پرتغال، شناخت بهتر ارزش مزارع  Evoraهای روستایی در دانشگاه زمیندکتر ترزا پینتو، کارشناس مدیریت  بنا به گفته 

 یار بیشتر از آندولتی و مالی خواهد شد. میزان تولید مزارع کوچک بس هایکوچک منجر به افزایش دسترسی آنها به حمایت

حل مهم برای کمک به سیستم غذایی باشند، زیرا آنها توانند یکی از راهدهند. این مزارع میچیزی است که آمارها نشان می

های کشاورزی مورد استفاده کنند و شیوههای حمل و نقل را کوتاه میبه برقراری امنیت غذایی در روستاها کمک کرده و فاصله

 محیطی کمتری دارند. سوء زیستدر آنها اثرات 

  statistics.html-food-farms-small-06-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Small farms sometimes get overlooked as a feasible solution for feeding a growing population, but researchers 

say they should be given greater support, with some producing more food than official statistics report. 

While small farms can play an important role in supporting rural economies, many owners struggle to earn a 

decent living which can lead to a difficult choice—sell up or try to get more land to become commercially viable. 

This situation is helping drive up the average size of an EU farm. 

According to Dr. Teresa Pinto Correia, an expert in rural landscape management at Évora University in Portugal, 

if the true value of small farms was better understood then they could access more governmental and financial 

support. 

"Small farms are producing much more than what is in the statistics," she said. "In some cases the official statistics 

show (what is) close to the reality, but there are very clear cases showing that the production estimates of small 

farms are underestimated." 

 غذا موضوع:

  phys.org :منبع

 12/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-06-small-farms-food-statistics.html
https://phys.org/tags/small+farms/
https://phys.org/tags/financial+support/
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 انددرصد کاهش یافته 16های زنبورعسل کلنی

در  انگلستان،  Strathclydeالمللی انجام شده در دانشگاه بر اساس تحقیق بین

 است. درصد کاهش یافته 16های زنبورعسل نیتعداد کل 18/2017زمستان 

کلنی  544879کشور دریافتند که از  36زنبورداری در  25363محققان با بررسی 

اند. عوامل کلنی از بین رفته 89124که مدیریت آنها از زمستان آغاز شده بود، 

 اند از جمله اثرات شرایط آب و هوایی،مختلفی در از بین رفتن آنها مؤثر بوده

 ط به زنبورعسل ملکه و بالیای طبیعی دیگر. وبل حل مرمشکالت غیرقاب

در بالروس، اسرائیل و است. میزان تلفات درصد بوده 25ها در ایرلند شمالی، ایتالیا و انگلستان بیش از میزان تلفات کلنی

 اند. ای قابل توجهی بودهی تغییرات منطقهاست. برخی از کشورها مثل آلمان، سوئد و یونان دارادرصد بوده 10صربستان کمتر از 

درصد بود  12که  16/2015است، اما همچنان از سال درصد بود، کاهش یافته 9/20که  17/2016میزان تلفات نسبت به سال 

 است. درصد افزایش یافته 7/23و  4/20درصد به  18بیشتر است. میزان کل تلفات در اسکاتلند در طی سه سال اخیر از 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190605100318.htm:نک خبرلی

 خالصه خبر :
The number of honey bee colonies fell by 16% in the winter of 2017-18, according to an international 

study led by the University of Strathclyde. 

The survey of 25,363 beekeepers in 36 countries found that, out of 544,879 colonies being managed at 

the start of winter, 89124 were lost, through a combination of circumstances including various effects 

of weather conditions, unsolvable problems with a colony's queen, and natural disaster. 

Portugal, Northern Ireland, Italy and England experienced losses above 25%, while Belarus, Israel and 

Serbia were among those with loss rates below 10%. There were also significant regional variations 

within some countries, including Germany, Sweden and Greece. 

The total loss rate was down from 20.9% in 2016-17 but was still higher than the 2015-16 figure of 

12.0%. The total loss rate for Scotland increased over these three years, from 18.0% to 20.4% to 23.7%. 

 زنبور عسل موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 05/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های شیرین توسط ناسارصد منابع آب

امریکا میلیاردها های شدید در اواسط بهار سال جاری در غرب میانه وقوع سیالب

رشد و برداشت ها پس از بارندگی، و آب شدن برف بار آورددالر خسارت به

اثرات هفت سال خشکسالی بر منابع ی را دچار اختالل کرد. زمحصوالت کشاور

بندی آب شد، اما زمستان پر برف و باران سال جاری آبی کالیفرنیا منجر به سهمیه

 به این وضعیت خاتمه داد. 

 صورت های شیرینبآهای مربوط به منابع وری دادهآدر زمینه جمع هاییمحلی و توسط کاربران خاص تالشدر سطح جغرافیای 

ناسا برای حمایت همین دلیل، باید اطمینان حاصل شود. به های شیریندر مورد آب های ارزشمنددادهاین اما از صحت گیرد. می

 غرب در های کاربردی آبکند. برای مثال دفتر برنامههای مدیریت آب پشتیبانی میاز مناطق مختلف از تعدادی از برنامه

با واحدهای مختلفی مثل، مسئولین ایالتی، اهالی بومی و صنایع خصوصی در زمینه رصد تاثیرات خشکسالی بر کشاورزی  امریکا

در زمینه ارائه  SERVIRالمللی امریکا از طریق برنامه در خارج از امریکا نیز با آژانس توسعه بینکند. و منابع آبی همکاری می

بینی سیل در افریقا  و کند. ارتقاء کیفیت پیشهای آموزشی همکاری میارهای محاسباتی و برنامهای، ابزهای ماهوارهداده

 المللی ناسا در زمینههای بینهایی از همکاریهای هیمیالیا نمونههای کوههای قلهارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر روی برف

 مدیریت آب است. 

  world.html-freshwater-explores-nasa-06-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Catastrophic flooding in the U.S. Midwest this spring has caused billions of dollars in damage and wreaked havoc with crops, 

after rain tipped off a mass melting of snow. Seven years of California drought so debilitating that it led to water rationing 

came to a close after a wet and snowy winter capped off several years of slow rebound and replenished the vital mountain 

snowpack. 

These efforts are shaped by local geography and specific user needs to ensure they address freshwater data that are most 

valuable to communities. For this reason, NASA supports a number of water-management applications that are customized 

to support different regions. For example, NASA's Western Water Applications Office works with various entities in the 

western U.S., including state governments, tribal nations, and private industries to track the impacts of drought on agriculture 

and general water supplies. Abroad, NASA partners with the U.S. Agency for International Development through the 

SERVIR program to provide satellite data, computing tools, and training to local partners that improve local flood forecasting 

in Africa and assess climate impacts on mountain snow packs in the Himalayas, among other efforts. 

 آب موضوع:

  phys.org :منبع

 12/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 هاکشر برابر گروهی دیگر از علف( دsuperweedمقاومت َابَرعلف هرز )

بیوتیک مقاوم هایی که به انواع مختلف آنتیهمه در مورد باکتری

نام اَبَر هبرای علم پزشکی این موجودات که بایم. اند، شنیدهشده

شوند، موضوعی پیچیده و می شناخته( superbugsها )میکرب

نمونه گیاهی در این زمینه، علف هرز وحشتناک هستند. 

waterhemp های هرز برگ پهن است که در مزارع از انواع علف

کش ذرت و سویا رایج است. این علف هرز در برابر چند نوع علف

 شود. تر میمعمول مقاوم بوده و از بین بردن آن روز به روز مشکل

نام ها بهکشدیگری از علف در برابر کالس waterhempدر تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه ایلینویز، محققان مقاومت 

های شکیرعلفی در برابر علفستندات مربوط به مقاومت یک گیاه غاست. این تحقیق برای اولین بار ممستند شده 15sگروه 

 است.  15sگروه 

د ( یا هدف مورMOAکالسی تعلق دارند که بر اساس نوع اثربخشی ) 16های موجود در بازار به یکی از کشهمه انواع علف

 اند. هجوم مواد شیمیایی در گیاه تعریف شده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190611153914.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
We've all heard about bacteria that are becoming resistant to multiple types of antibiotics. These are the 

so-called superbugs perplexing and panicking medical science. The plant analogue may just be 

waterhemp, a broadleaf weed common to corn and soybean fields across the Midwest. With resistance 

to multiple common herbicides, waterhemp is getting much harder to kill. 

In a new study from the University of Illinois, scientists document waterhemp's resistance to yet another 

class of herbicides, known as Group 15s. The study provides the first documentation of a non-grass plant 

to be resistant to Group 15 herbicides. 

There are many herbicides on the market, but they all fall into one of 16 classes describing their mode 

of action (MOA), or specific target in the plant that the chemical attacks.  

 زعلف هر موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 11/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سنجی مواد غذایی ارگانیکاعتبار

روز پرطرفدارتر شده و قیمت آنها نیز در حال افزایش بهمواد غذایی ارگانیک روز

های شیمیایی پرورش کشف آفتها و سبزیجات ارگانیک بدون مصراست. میوه

در فرایند تولید آنها  نسبت به مواد دیگری که شوند. به همین دلیل آنهااده مید

اما همه شوند. شناخته میتری غذاهای سالم شود،از مواد شیمیایی مصرف می

طور کامل عاری از مواد بههستند، مواد غذایی که دارای برچسب ارگانیک 

ا که مقدار آنهمواد شیمیایی در غذاها زمانی شیمیایی نیستند. تشخیص وجود

 برانگیز است. کم باشد، دشوار و چالش

است، محققان رویکرد منتشر شده ACS’ Journal of Agricultural and Food Chemistryدر مقاله جدیدی که در مجله 

 اند. اعتبار و صحت محصوالت ارگانیک معرفی کردهجدیدی را برای تعیین 

ای برای معرفی و جا زدن غذاهای غیرارگانیک به جای آنها تواند انگیزهو پرطرفدار بودن محصوالت ارگانیک می قیمت باال

چالش برانگیز و حتی در برخی موارد غیرممکن است، به این دلیل که این  ،ها در مواد غذاییکشباشد. تشخیص وجود آفت

 شود. ط در مورد اثبات وجود آنها در مواد غذایی میمنجر به ارائه تفسیری غل شوند کهمیسرعت تجزیه مواد به

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190605105949.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Organic foods are increasingly popular -- and pricey. Organic fruits and vegetables are grown without 

synthetic pesticides, and because of that, they are often perceived to be more healthful than those grown 

with these substances. But not all foods with this label are fully pesticide free, and it can be challenging 

to detect low amounts of the substances. Now, scientists report in ACS' Journal of Agricultural and 

Food Chemistry a new strategy to determine organic authenticity. 

The high cost and popularity of organic foods can be an incentive to try to pass off pesticide-treated 

foods as organic. Pesticide detection can be challenging, or even impossible, especially because some 

of these substances break down rapidly after being applied, leading to a false impression that a food has 

not been treated. However, a bit of pesticide on the surface of a fruit doesn't necessarily signal intentional 

fraud.  

 کشاورزی ارگانیک موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 05/06/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 در ژاپن ییمواد غذا یبرچسب گذار تهیکم ینشست عموم نیاول یبرگزار  

Japan Initiates Discussion of Labeling for Genome Edited Foods 

 نیب شور در چآبرنج مقاوم در برابر  یگونه ها یبر رو یدانیم شاتیانجام آزما   

Saltwater-Tolerant Rice Strains to Undergo Experimental Field Trials in China 

 امریکا .2

 است.مواد غذایی در سطح جهانی تاثیر گذاشتهدهند که تغییرات اقلیمی بر تولید تحقیقات نشان می 

Study Reveals Climate Change is Already Affecting Global Food Production 

 ر جهت حمایت از نوآوری در کشاورزیبازنگری مقررات بیوتکنولوژی توسط وزارت کشاورزی امریکا د  

USDA Revises Biotech Regulations to Secure Agri Innovations 

 اروپا .3

 اهانیرشد گ عیمؤثر در تسر یکشف ژن ها  

Plant Scientists Discover Gene for Fast Growing Crops 

  ترین تحقیقات گیاهیمحقق در بارسلونا برای به اشتراک گذاری جدید 170گردهمایی 

170 Scientists Gather in Barcelona to Share Forefront Plant Research 

 تحقیقات  .4

  شناسایی ژن کلیدی مؤثر در مقاوم سازی گندم در برابر بالیت فوزاریومی سنبله گندم 

ARS Scientists Identify Key Gene in Wheat to Help Resist Fusarium Head Blight 

 های پروتئینBt شوندهای شالیزارها تجزیه میبرنج در خاک 

Bt Proteins In Rice Degraded in Paddy Soils 

 

 بازگشت به فهرست
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