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

تا ( 87ذر آ) 2119 دسامبراز ماه  (red at the US Gulf portoft red winter, export price deliveS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 خردادیعنی   2118 جوالیماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389یعنی خرداد   2118تا ماه جوالی ( 87آذر ) 2119

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

3.31 % 206.13 Jun 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

2.69 % 420.00 Jun 2019 



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه دوم تیر 

nrc.comhttp://aw                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

3 

 

تا ماه ( 87آذر ) 2119دسامبر 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 خرداد  2118جوالی 

 

آذر ) 2119دسامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 1389یعنی خرداد   2118تا ماه جوالی ( 87

 

 (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

 تبازگشت به فهرس

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

14.03 % 195.08 Jun 2019 

 ماه قیمت ییراتتغ

- .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 

3.70 % .28 Jun 2019 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 های بیابانی در یمن و شاخ افریقا هشدار فائو در مورد هجوم ملخ

های بیابانی و تشدید آن  زاد و ولد تابستانی ملخبه توجه  فائو هشدار داد که با

مناطق تولید احتمال هجوم این حشرات به های سنگین،  در نتیجه باران

یوپی بسیار زیاد هایی از ات محصوالت کشاورزی در یمن، سودان، اریتره و بخش

تواند تاثیرات مخربی بر روی عملکرد فصلی محصوالت کشاورزی و  است که می

منجر به تضعیف امنیت غذایی و معیشت مردم این  گذاشته واقتصاد محلی 

  .گرددمناطق 

و ( هکتار 218111)، عربستان سعودی (هکتار 712111)در ایران  ملخ در سال جاری عملیات سنگین کنترل زمینی و هوایی

های  اما مانع از تشکیل گروه. اند انجام گرفت که بدون شک در کاهش جمعیت ملخ بیابانی تاثیر داشته( هکتار115111)سودان 

تهاجمی و حرکت آنها به سوی مناطق تکتیر تابستانی آنها در یمن، سودان، شاخ افریقا و در دو طرف مرز هند و پاکستان 

 . توانند باشند نمی

مناطق های بیابانی در مناطق داخلی و ساحلی یمن و  ط تا نسبتا شدیدی نیز در مورد امکان افزایش هجوم ملخخطر متوس

احتمال افزایش هجوم در آینده از ماه . کند ی محصوالت کشاورزی را تهدید میودان وجود دارد که عملکرد تابستانداخلی س

  . نوامبر به بعد در امتداد دریای سرخ نیز وجود دارد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1203003/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Desert Locust summer breeding, amplified by heavy rains, can pose a serious threat to agricultural 

production areas of Yemen, Sudan, Eritrea and parts of Ethiopia and northern Somalia during the next 

three months, FAO warned today. This could result in potentially adverse impacts on the agricultural 

seasonal yields and local economies affecting food security and livelihoods of the populations in the 

countries concerned. 

Intensive ground and aerial control operations were mounted in Iran (712 000 ha), Saudi Arabia (219 

000 ha) and Sudan (105 000 ha) this year that undoubtedly reduced locust populations but could not 

entirely prevent swarms from forming and moving to the traditional summer breeding areas in Yemen, 

Sudan, the Horn of Africa and along both sides of the Indo-Pakistan border. 

 ملخ :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 25/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1203003/icode/
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 انتشار گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت گرسنگی و چاقی در جهان

نسخه جدید گزارش ساالنه فائو درباره وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه منتشر 

میلیون نفر در جهان مقدار  921حدود  2119بر اساس این گزارش،  در سال . شد

میلیون نفر  911تعداد این افراد در سال گذشته  .غذای کافی برای خوردن نداشتند

های  این ارقام چالش. دهنده سومین افزایش سال به سال است است و نشان بوده

بزرگ مطرح برای دستیابی به گرسنگی صفر مربوط به اهداف توسعه پایدار را نشان 

 : برخی از نکات و آمار مهم این گزارش عبارتند از. دهند می

 (نفر 8نفر از  1یا )میلیون نفر  6/921: 2119گرسنه در جهان در سال  تعداد افراد 

 میلیون نفر 5/42: میلیون نفر  ، در امریکای التین و منطقه کارائیب 1/256: میلیون نفر  ،  در افریقا 8/513: در آسیا 

 (4/26)میلیارد نفر  2: تعداد افرادی که در ناامنی غذایی متوسط تا شدید هستند% 

 (7از  1)میلیون  5/21: شوند نی که با وزن کم متولد مینوزاد 

  (8/21)میلیون نفر  8/149(: پایین بودن قد نسبت به سن)سال با اختالل رشد  5کودکان زیر% 

  (3/7)میلیون نفر  5/48: سال با نسبت پایین وزن به قد  5کودکان زیر% 

  ( 8/5)میلیون نفر  41(: دباال بودن نسبت وزن به ق)سال با اضافه وزن  5کودکان زیر% 

 میلیون نفر 339: کودکان دبستانی و نوجوانانی که اضافه وزن دارند 

 (نفر 9نفر از  1یا % 13)میلیون نفر  672: بزرگساالن با اضافه وزن 

  en/item/1200484/icode/http://www.fao.org/news/story/:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An estimated 820 million people did not have enough to eat in 2018, up from 811 million in the 

previous year, which is the third year of increase in a row. This underscores the immense challenge of 

achieving the Sustainable Development Goal of Zero Hunger by 2030, says a new edition of the 

annual The State of Food Security and Nutrition in the World report released today. 

The pace of progress in halving the number of children who are stunted and in reducing the number of 

babies born with low birth weight is too slow, which also puts the SDG 2 nutrition targets further out 

of reach, according to the report. 

 گرسنگی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1200484/icode/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
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 (CEMAS)اندازی مرکز جهانی مواد غذایی پایدار شهری  راه

ذایی اندازی مرکز جهانی مواد غ گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در مراسم راه

ها در  خواستار افزایش تالش ،اسپانیا در والنسیا،( CEMAS)پایدار شهری 

های غذایی  های غذایی سالم و پایدار شهری و سیستم زمینه ترویج رژیم

 . برای مقابله با افزایش روزافزون اضافه وزن و چاقی شد

وی گفت، در حال حاضر تعداد افراد چاق بیشتر از تعداد افراد گرسنه در 

شود به  تغذیه مردم از مواد غذایی ناسالم روز به روز بیشتر می. هان استج

این مواد غذایی حاوی مقدار زیادی . کنند های غذایی  مصرف مواد غذایی فرآوری شدن را ترویج می این دلیل که سیستم

 . قاره جهان هشدار داد 5وی نسبت به افزایش فراگیر چاقی در . های مصنوعی هستند نمک، شکر، چربی اشباع و افزودنی

ویژه برای مردم مناطق  تر از مواد غذایی تازه است به تر بود و تهیه آنها آسان تر، قابل دسترس این نوع غذاها ارزان

کنند که بسیار  تر را انتخاب می شوند، مردم غذاهای ارزان طورکلی زمانی که منابع کمیاب می به. نشین و روستایی حاشیه

به ریاست ( CEMAS)اندازی مرکز جهانی مواد غذایی پایدار شهری  مراسم راه. ای هستند اقد ارزش تغذیهپرکالری اما ف

 . ملکه لتیزیا اسپانیا و نماینده ویژه فائو برگزار شد

  em/1202814/icode/http://www.fao.org/news/story/en/it:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director General, José Graziano da Silva, today urged cities around the world to redouble their 

efforts to promote healthier and more sustainable urban diets and food systems to tackle the increasing 

levels of overweight and obesity. 

"There are already more obese people than hungry people in the world. People are increasingly eating 

badly, and the main reason is that current food systems encourage the consumption of ultra-processed 

foods, which are high in salt, sugar, saturated fats and artificial ingredients,” he said, warning of the 

rising “pandemic” of obesity in the five continents. 

This type of food, he said, is cheaper, more accessible and easier to prepare than fresh food, 

particularly for the population of the suburbs and rural areas. 

In general, he said, when resources are scarce, people choose less expensive foods, which are usually 

"very caloric but not very nutritious". 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/70/2719 :تاریخ خبر

 ه فهرستبازگشت ب

http://www.fao.org/news/story/en/item/1202814/icode/
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 گزارش فائو درباره دستیابی به اهداف توسعه پایدار در زمینه غذا و کشاورزی

توسط فائو منتشر شد، جهان خارج از مسیر که بر اساس گزارش جدیدی 

در رابطه با گرسنگی، امنیت غذایی ( SDG)دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

گوید، این گزارش  فائو میپیترو گناری، آمارشناس ارشد . و تغذیه قرار دارد

است را  سالی که از تصویب برنامه توسعه پایدار گذشته  4تصویری تلخ از 

که پایان دادن به گرسنگی و مدیریت منابع طبیعی بر روی  زمانی .کند ارائه می

 . افتد اتفاق می میانگینزمین یا در آب پایدار گردد، بازگشت به 

عه پایدار درست نباشد، دستیابی به کل اهداف در ریسک خواهد بود و دسترسی به اگر مسیر رسیدن به اهداف اصلی توس

محیطی برای زمین، نسل  های اقتصادی، اجتماعی و زیست ف ما در رسیدن به وضعیتی اطمینان بخش از آینده در زمینهاهدا

 . کنونی و نسل آینده کمتر خواهد شد

 4شاخص مربوط  19کشور در رابطه با  234های اصلی از  ر آن روند و دادهگزارشی است که توسط فائو منتشر و د این اولین

 . است صورت تصویری تجزیه و تحلیل شده به( 16و  14، 6، 2)هدف توسعه پایدار 

  icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/1202/226:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world is off-track to meet most of the Sustainable Development Goal (SDG) targets linked to 

hunger, food security and nutrition, according to a FAO report released today. 

"The report paints a grim picture. Four years into the 2030 Agenda for Sustainable Development, 

regression is the norm when it comes to ending hunger and rendering agriculture and the management 

of natural resources - be that on land or in our oceans - sustainable," said Pietro Gennari, FAO Chief 

Statistician. 

"Being off-track when it comes to reaching core pillars of the SDGs unquestionably puts at risk the 

achievement of the entire 2030 Agenda, and makes our overarching goal of ensuring an economically, 

socially and environmentally sustainable future for our planet and for present and future generations 

less attainable," said FAO Deputy Director-General for Climate and Natural Resources Maria Helena 

Semedo. 

 توسعه پایدار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1202226/icode/
http://www.fao.org/sdg-progress-report/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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 گران بودن مواد غذایی سالم و ارزانی غذاهای ناسالم 

های  در بار بیماری ترین عامل ریسک  های غذایی نامناسب مهم در حال حاضر، رژیم

های غذایی بد  در جهان ناشی از رژیممرگ  5ک مرگ از هر ی. هستند( GBD)جهانی 

های قلبی، دیابت و سرطان  ال بودن مصرف قند، چربی و گوشت قرمز خطر بیماریاب. است

عمدتا در کشورهای با )که قاتل افراد مسن هستند  یهای بیماری ،دهد را افزایش می

مرغ، گوشت و ماهی اگر  ت، تخمها، سبزیجات، لبنیا مواد غذایی شامل میوه(. درآمد باال

آنها قاتل کودکان در سنین پایین . تغذیه کودکان تاثیر دارند وزنی و سوء دارای مواد مغذی کافی نباشند، در اختالل رشد، کم

های غذایی بد و نامناسب در دامنه وسیعی از مشکالت مربوط به  بنابراین رژیم(. عمدتا در کشورهای کم درآمد)هستند 

 .  زا هستند ای از جهان مشکل و در مناطق گستردهسالمتی 

آیا ممکن است ماهیت سیستم غذای "است این سوال که  منتشر شده  Journal of Nutritionدر مقاله جدیدی که در مجله 

ار مورد بحث و بررسی قر" ؟باشد تاثیر داشتهمشکالت غذایی در کشورهای فقیر و ثروتمند  در ایجاد مشابهجهانی به طور 

المللی  کشور توسط برنامه مقایسه بین 176ها در  نوع مواد غذایی برای مصرف کننده 657در این مطالعه، قیمت . گرفته است

 . است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته( ICP)بانک جهانی 

  food-unhealthy-price-low-and-food-healthy-price-http://blogs.worldbank.org/opendata/high:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Poor diets are now the number 1 risk factor in the global burden of disease (GBD), accounting for one 

in five deaths globally. Too much sugar, fat and red meat increase the risks of heart disease, diabetes, 

cancer; all killers in later life (mostly in higher income countries). Too little nutrient-dense fruits, 

vegetables, dairy, eggs, meat and fish are associated with wasting, stunting and micronutrient 

deficiencies in early childhood; all killers in early life (mostly in lower income countries). Poor diets 

are therefore at the epicenter of a diverse range of health problems in a diverse range of places. 

Is it possible, though, that the nature of the global food system creates different dietary problems 

in rich and poor countries alike? That’s the question we ask in a new paper in The Journal of 

Nutrition, in which we analyze consumer food prices for 657 products in 176 countries surveyed by 

the World Bank’s International Comparison Program (ICP). 

 غذا :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 23/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/opendata/high-price-healthy-food-and-low-price-unhealthy-food
https://www.theguardian.com/society/2017/sep/14/poor-diet-is-a-factor-in-one-in-five-deaths-global-disease-study-reveals
https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxz158/5535433
https://academic.oup.com/jn/advance-article/doi/10.1093/jn/nxz158/5535433
https://www.worldbank.org/en/programs/icp
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 بر روی عملکرد و کیفیت غذایی گندم CO2اثرات افزایش 

اکسیدکربن اتمسفر در حال افزایش است که بر اساس  دی میزان

ها و باال رفتن  تواند منجر به خشکسالی های کارشناسان می یبین پیش

ب و هوایی در رشد بسیاری از آاگرچه این تغییرات . ه حرارت شوددرج

اکسیدکربن  به دیگیاهان گیاهان اثر منفی دارد، از طرف دیگر دسترسی 

ای برای فتوسنتز  ای آنها مفید باشد تا از این گاز گلخانهتواند بر بیشتر می

بر اساس گزارشی که توسط محققان در مجله . بیشتر استفاده کنند

ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry  است، افزایش سطح  منتشر شدهCO2 تواند به باالتر رفتن  می

 . ای آن نیز مؤثر خواهد بود یهعملکرد گندم کمک کند ولی در کاهش ارزش تغذ

میلیون  411)اکسید کربن بر عملکرد و کیفیت گندم، محققان در آزمایشگاه در دو سطح معمولی  در بررسی اثرات سطح دی

نتایج نشان . اکسیدکربن در هوا را مورد آزمایش و مقایسه قرار دادند اثر دی( میلیون در قسمت 711)و سطح باال ( در قسمت

درصد کمتر از شرایط  5/1درصد افزایش داشته ولی میزان نیتروژن دانه آن  CO2 114گندم در سطح باالی  دعملکردادن که 

 . اند همچنین میزان پروتئین و اسیدهای آمینه آزاد هم کمی کاهش نشان داده. است معمولی بوده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190724084543.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Levels of atmospheric carbon dioxide (CO2) are rising, which experts predict could produce more 

droughts and hotter temperatures. Although these weather changes would negatively impact many 

plants' growth, the increased CO2 availability might actually be advantageous because plants use the 

greenhouse gas to make food by photosynthesis. Now, researchers reporting in ACS' Journal of 

Agricultural and Food Chemistry say that a much higher CO2 level could increase wheat yield but 

slightly reduce its nutritional quality. 

The researchers grew wheat in greenhouses at normal (400 parts per million; ppm) or elevated (700 

ppm) CO2 concentrations. The team found that wheat grown under elevated CO2 levels showed a 

104% higher yield of mature grain. However, the nitrogen content of the grain was 0.5% lower under 

these conditions, and there were also small declines in protein content and free amino acids. 

 گندم :موضوع

 (sciencedaily) یدیل ساینس :منبع

 24/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190724084543.htm
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 تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی روابط بین گیاهان و جانوران

باال بودن میانگین درجه حرارت هوا در اثر تغییرات اقلیمی 

تواند اثرات شدیدی بر روی روابط متقابل سودمند بین  می

برای مثال، زمان گلدهی گلی از . اهان و حشرات بگذاردگی

در برابر  Pasque (Pulsatilla vulgaris)نام  تیره آالله به

باال رفتن درجه . افزایش درجه حرارت بسیار حساس است

این شرایط، خروج شود، در  حرارت منجر به گلدهی زودتر می

علت  در بدترین حالت، به. افتد گل در زمان زودتر از معمول اتفاق نمی افشانی این از تخم یک گونه خاص از زنبور برای گرده

 . تواند منجر به کاهش تولید بذر گل شده و به تکثیر گل آسیب برساند های دیگر، این وضعیت می تغذیه زنبورها از گل

 . است منتشر شده Plos One، آلمان انجام و جزئیات آن در مجله Wurzburgاین تحقیق جدید توسط محققان دانشگاه 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190724104028.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Higher mean temperatures as associated with climate change can have a severe impact on plants and 

animals by disrupting their mutually beneficial relationship: The pasque flower (Pulsatilla vulgaris), 

for example, is very sensitive to rising temperatures by flowering earlier each year, whereas one of its 

major pollinators, a solitary bee species, does not quite keep pace by hatching earlier. In the worst 

case, this may cause the seed production of the plant to decrease and impair reproduction while 

requiring the bee to switch to other plants to forage on to compensate for the lack of food supply. 

This is the key finding of a new study conducted by scientists from the University of Würzburg which 

has been published in the journal Plos One. Dr. Andrea Holzschuh from the Department of Animal 

Ecology and Tropical Biology (Zoology III) and PhD student, Sandra Kehrberger, were in charge of 

the study. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 24/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190724104028.htm
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 استفاده از بوی سیر برای دفع آفات کلم بروکلی 

ها را دنبال  گیاهان میزبان اسانسدن آفات کشاورزی برای پیدا کر

های گیاهی نیز ممکن  بعضی از بوهای گونه از طرف دیگر .کنند می

  . دافع آنها باشد

است،  در تحقیق جدیدی که در دانشگاه ورمونت، امریکا انجام شده

برداری از بوهای گیاهی برای  محققان رویکرد جدیدی را برای بهره

این تحقیق برای اولین بار نشان داد که . اند دفع آفات ارائه کرده

 . بینی کرد که چه بوهایی سبب دفع آفات می شوند توان پیش بوهای گیاهی و ارتباط فیلوژنتیکی می چگونه از روی تشابه

این مگس از آفات . است استفاده کرده swede midgeنام  این تیم تحقیقاتی برای مطالعه این رویکرد، از مگس کوچکی به

ر، نعنا، یهای خاصی مثل س آنها دریافتند که اسانس. ستخانواده آنها ا مهم گیاهانی مثل بروکلی، کلم و سایر گیاهان هم

 یتواند خبر خوبی باشد برا این یافته می. آویشن، اوکالیپتوس و پوست دارچین در دفع این آفت بیشترین تاثیر را دارند

 . حل مؤثری برای مدیریت آفات ندارند تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی ارگانیک که راه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190723085955.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agricultural insect pests seek out familiar scents to find their plant hosts. However, they can also be 

repelled by odors from other plant species. 

A new study from the University of Vermont published in Scientific Reports offers a novel framework 

for exploiting plant odors to repel insect pests. The study is the first to show how the similarity of plant 

odors and phylogenetic relatedness can predict insect repellency. 

The team applied this conceptual framework to swede midge, a tiny fly that is becoming a major 

problem for Northeastern growers of broccoli, kale and other cabbage-family crops. They found that 

particular essential oils -- garlic, spearmint, thyme, eucalyptus lemon and cinnamon bark -- were most 

effective at repelling the midge. The findings come as good news to organic farmers who are without 

an effective solution for managing the pest. 

 اهیآفات گی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 23/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190723085955.htm
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 های غذایی سالم، کتاب راهنما برای بهبود تغذیه کودکان  الفبای رژیم

ها برای زنده ماندن و رشد نیاز به  همه موجودات زمین شامل انسان

است زیرا انرژی و مواد مغذی الزم برای زندگی  غذا مهم. غذا دارند

با توجه به اینکه برای زنده ماندن نیاز به . کند سالم و فعال را تامین می

ها به غذای موردنیاز خود جزء  غذا داریم، پس دسترسی همه انسان

 . اساسی آنها است اولیه و حقوق

یک . ر ورزش و نوشیدن آب کافی، داشتن رژیم غذایی خوب از اصول مهم سالمت استعالوه ب

 . رژیم غذایی سالم به معنای خوردن مواد مغذی، سالم و متنوع به اندازه کافی برای ادامه زندگی، رشد و فعالیت است

و خوردن آن، سهولت خوردن آن، زمان برای پخت : کنیم به عوامل مختلفی بستگی دارد غذایی که برای خوردن انتخاب می

گیری  ها، دانش و مهارت پخت از عواملی هستند که در تصمیم ها، فرهنگ و مذهب، آنچه دیگران می خورند، عادت مناسبت

برای  سالم  راهنمای تغذیهفایل توانید  زیر می  با استفاده از لینک. برای انتخاب غذا، میزان هزینه الزم برای آن مؤثرند

 . ا دریافت نماییدکودکان ر

http://www.fao.org/3/ca4694en/ca4694en.pdf 

  stories/article/en/c/1197258/-http://www.fao.org/fao:لینک خبر

 :ر خالصه خب
Every creature on earth – including us – needs food to live and grow. Food is important because it 

gives us the energy and nutrients we need to lead healthy and active lives. Because we need food to 

survive, it’s one of our basic human rights. Every one of us should always be able to get the food we 

need to lead healthy and active lives.  

Aside from getting enough exercise and drinking enough water, a very important part of being healthy 

is having a good diet. A healthy diet means eating enough nutritious, safe and varied food every day so 

that you can grow and live an active life (run, play, learn, grow and climb trees).  

The food we choose to eat is based on many different things: the time we have to cook or eat it, what’s 

easiest to eat, what others eat, the occasion, our culture or religion, what we like or dislike, our habits, 

and our knowledge and cooking skills too. But two very important things help us to decide what we 

eat: how much it costs and how easy it is to find. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 24/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/ca4694en/ca4694en.pdf
http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1197258/
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 کاهش منابع فسفات مورد نیاز برای تولید محصوالت غذایی

یکی از . میلیارد نفر خواهد رسید 5/9جمعیت جهان به حدود  2131تا سال 

نوان ع است که بهها تامین امنیت غذایی و گرسنگی  های عمده دولت نگرانی

وسعه پایدار سازمان ملل متحد در نظر گرفته هدف از اهداف ت ندومی

بین تولید مواد غذایی پایدار و استفاده از منابع تجدیدناپذیر در . است شده

فسفر یکی از عناصر . های کشاورزی ناسازگاری شدیدی وجود دارد سیستم

ری مناسب و ز گیاهان زراعی برای رشد و داشتن بهرهیاغذایی اصلی موردن

. شود تنها شکل قابل جذب فسفر توسط گیاهان است که اغلب برای تامین آن از کودهای فسفاته استفاده می ،فسفات. است

هفتاد درصد از ذخایر فسفات جهان در شمال افریقا، چین، روسیه، جنوب افریقا . شود فسفات از معادن طبیعی استخراج می

 . معدنی هستند های و امریکا با مقدار محدودی صخره

به حداکثر میلیارد نفر،  5/9همزمان با رسیدن جمعیت جهان به  2131بنا به گزارش محققان تولید جهانی فسفات در سال 

سال آینده به  111تا  51در گزارش های متعدد نیز هشدار داده شده است که ذخیره جهانی آن در .میزان خود خواهد رسید

 .اتمام خواهدرسید

  required.html-resource-dwindling-shortage-phosphate-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
By 2030, the world's population is projected to be about 8.5 billion people. Global food security is a 

major concern for governments—zero hunger is the second most important of the United Nations 

Sustainable Development Goals. 

However, there is a severe conflict between sustainable food production and the use of nonrenewable 

resources in agricultural systems, particularly phosphate. Phosphorous is a major mineral nutrient 

required by crop plants for optimal growth and productivity. Phosphate is the only form of 

phosphorous that plants can absorb—it is often applied to crops as phosphate fertilizer. 

Phosphate is obtained through rock mining. Seventy percent of the world's phosphate reserves are 

located in North Africa. China, Russia, South Africa and the United States all have limited quantities 

of the mineral rock. 

 فسفات خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 23/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-07-phosphate-shortage-dwindling-resource-required.html
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://phys.org/tags/sustainable+food+production/
https://phys.org/tags/crop+plants/
https://phys.org/tags/plants/
https://extension.umn.edu/phosphorus-and-potassium/understanding-phosphorus-fertilizers#process-619211
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2014.10.011


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه دوم تیر 

nrc.comhttp://aw                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

14 

 

 اثر گرمایش جهانی بر روی چرخه آب

، اند در مناطق موسمی که در شمال و جنوب خط استوا گسترش یافته

های این  از ویژگی. کنند تقریبا دو سوم از جمعیت جهان زندگی می

های کامال متضاد مرطوب و  فراوان و فصلهای موسمی  مناطق، باران

 . دنبه همین دلیل چرخه آب فعالی دار. خشک است

منتشر  Journal of Climateای که اخیرا در مجله  بر اساس مقاله

است، گرمایش زمین در آینده سبب تسریع چرخه آب در کل  شده

های خشک و مرطوب   مناطق موسمی و  بیشتر شدن اختالف بین فصل

های مختلف منجر به پیامدهای  گرمایش زمین در آینده و چرخه آب از جنبهدهند که  نتایج این تحقیق نشان می. شد خواهد

گوید، با وجود اینکه بر روی  محقق این پروژه تحقیقاتی می Tianjun Zhou. شدید و مرتبط به هم در این مناطق خواهند شد

های چرخه آب در این  است، ولی تا کنون به سایر جنبه توجهی انجام شده بلمطالعات قاهای موسمی در آینده  تغییرات باران

 . است مناطق توجه چندانی نشده

، تصویری جامع از تغییرات چرخه آب در مناطق موسمی را ارائه CMIP5های  این تیم تحقیقاتی با استفاده از خروجی مدل

 .  اند کرده

  regions.html-monsoon-global-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The global monsoon region, sprawling north and south from the Earth's equator, sustains nearly two-

thirds of the world's population. It is characterized with abundant monsoon rainfall, a distinct wet-dry 

season contrast, and hence an active water cycle. 

Future global warming would accelerate the water cycle over the entire global land monsoon region 

while increasing the wet-dry season contrast, according to a study recently published in Journal of 

Climate. The research reveals robust and coherent responses in the various aspects of water cycle to 

future warming over the populous global monsoon regions. 

 گرمایش جهانی :موضوع

 phys.org :منبع

 23/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-07-global-monsoon-regions.html
https://phys.org/tags/water+cycle/
https://phys.org/tags/monsoon/
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 با کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه  تر کردن زمین خنک

مدیریتی، مناسب بنا به اظهار یک تیم تحقیقاتی، اتخاذ چند روش 

تواند در کاهش انتشار گازهای گلخانه  ویژه در بخش تولید لبنیات، می به

 . و در نتیجه کاهش گرمایش زمین بسیار مؤثر باشد

های اقلیمی، محققان دریافتند  مدل انجام شده با های بینی پیشبر اساس 

هایی مناسب برای  اگر کشاورزان در سطح جهانی با پذیرفتن شیوهکه 

درصد  25ینده سال آ 31انتشار این گازها را تا  ویژه متان و اکسید نیتروژن، بتوانند میزان ای، به اهش انتشار گازهای گلخانهک

درصد از کل گرمایش  6توانند کاهش دهند که معادل  درجه سانتیگراد می 21/1کاهش دهند، میزان گرمایش زمین را 

 دمای ای، کنترل میزان افزایش حققان برای کاهش انتشار گازهای گلخانههدف تعیین شده توسط م. بینی شده است پیش

 .  صنعتی شدن استقبل از درجه سانتیگراد نسبت به سطح دوران  2زمین تا 

در مجله  ،درجه سانتیگراد مؤثر خواهد بود 13/1کاهش گرمایش زمین به میزان  که دراین تحقیق های  یافتهجزئیات 

Environmental Research Letters منتشر شده است . 

  seed.html-emissions-gas-greenhouse-farm-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
By adopting a few beneficial management practices, farms—and particularly dairy farms—can play a 

key role in reducing greenhouse gas emissions that are warming the planet, according to a team of 

researchers. 

Based on a series of climate-model projections, the researchers found that if farmers worldwide set a 

target to adopt practices to reduce their emissionof greenhouse gases, particularly methane and nitrous 

oxide, by just 25 percent over the next 30 years, they could reduce overall warming by 0.21 degrees 

Celsius, or 6 percent of projected total warming. Scientists have set targets to reduce emissions of 

greenhouse gases to keep global temperatures from rising 2 degrees Celsius above levels experienced 

in preindustrial times. 

Emission cuts from dairy farms alone could contribute 0.03 degrees Celsius of that temperature 

reduction, according to the researchers, who reported their findings in the current issue 

of Environmental Research Letters. 

 ای گازهای گلخانه :موضوع

 phys.org :منبع

 23/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-07-farm-greenhouse-gas-emissions-seed.html
https://phys.org/tags/emission/
https://phys.org/tags/methane/
https://phys.org/tags/dairy+farms/
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 استفاده از رادارهای هواشناسی برای نظارت بر حشرات

محققان در حال توسعه یک روش پیشرفته با استفاده از رادارهای 

این تحقیق . حشرات در هوا هستندبر ترل و نظارت هواشناسی در کن

 . است BioDARاز پروژه تحقیقاتی  یبخش

عنوان بخشی حیاتی از شبکه  افشانی و به های برای گرده اکوسیستم

در حال  اما جمعیت حشرات به شدت. غذایی به حشرات وابسته هستند

نوع تا کنون هیچ روش منسجمی برای ردیابی فراوانی و ت. کاهش است

 . است حشرات در مناطق وسیع وجود نداشته

کنند از فناوری رادارهای هواشناسی  های لیدز، اکستر و مرکز ملی علوم جوی تالش می از دانشگاه BioDARمحققین پروژه 

 آوری شده توسط آنها به حفاظت حشرات مفید اطالعات جمع. برای ارائه نقشه دقیق فراوانی و تنوع حشرات استفاده کنند

همچنین در حفاظت از محصوالت زراعی در برابر . ها کمک خواهد کرد افشان ها مانند زنبورها و سایر گرده برای اکوسیستم

سپس در رواندا، مالزی و افریقای و در پروژه جدید، جمعیت حشرات ابتدا در انگلستان . آفات نیز قابل استفاده خواهد بود

 .  جنوبی ردیابی خواهند شد

  insects.html-radar-weather-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists are developing a pioneering technique that allows them to monitor insects in the air using 

weather radars, as part of a research project called BioDAR. 

Ecosystems rely on insects for pollination and as vital parts of food webs, but insect populations have 

been falling sharply. Until now there has been no consistent method for effectively tracking the 

abundance and diversity of insects over large areas. 

BioDAR researchers from the University of Leeds, University of Exeter and the National Centre for 

Atmospheric Science will use weather radar technology to provide detailed maps of insect abundance 

and diversity. The information they collect will support the conservation of insects that are vital to 

ecosystems such as bees and other pollinators, and will help protect against crop pests. The new 

project will initially aim to monitor insect populations in the UK, followed by Rwanda, Mali, and 

South Africa. 

 آفات :موضوع

  phys.org :منبع

 25/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-07-weather-radar-insects.html
https://phys.org/tags/insect+populations/
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 ها های کرم محافظت از محصوالت کشاورزی با استفاده از فرومون

زا بدون  محافظت از محصوالت کشاورزی در برابر آفات و عوامل بیماری

های سمی برای مدت زمان طوالنی از اهداف کشاورزان  کش استفاده از آفت

، امریکا موفق به کشف Boyce Thompsonمحققان مؤسسه . بوده است

آنها دریافتند که . اند جدیدی از یک منبع دور از انتظار شده ترکیبات

تواند در  های خاکی میکروسکوپی می دست آمده از کرم رکیبات بهت

 .  رسیدن به هدف فوق مؤثر باشد

جویی  کمک کند، بنابراین در صرفه زا بیماری های به حفاظت از محصوالت اصلی زراعی در برابر پاتوژن تواند  میاین یافته 

 Journal ofجزئیات این تحقیق در مجله . خواهد بودمفید  میلیاردها دالر و افزایش پایداری کشاورزی در سطح جهانی نیز

phytophatology است منتشر شده . 

نام  های خاکی به بر روی اثرات متابولیت کرم Boyce Thompsonاز مؤسسه  Murli Manoharاین تیم تحقیقاتی به رهبری 

ascr#18  ترکیب .  اند بر روی سالمت گیاهان بررسی و مطالعه کردهascr#18 های  از گروه فرومونascaroside   است که

 . شود های خاکی برای برقراری ارتباطات شیمیایی تولید می های زیادی از کرم توسط گونه

  crops.html-jorma-pheromones-worm-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Protecting crops from pests and pathogens without using toxic pesticides has been a longtime goal of 

farmers. Researchers at Boyce Thompson Institute have found that compounds from an unlikely 

source—microscopic soil roundworms—could achieve this aim. 

As described in research published in the May 2019 issue of Journal of Phytopathology, these 

compounds helped protect major crops from various pathogens, and thus have potential to save billions 

of dollars and increase agricultural sustainability around the world. 

Led by BTI Senior Research Associate Murli Manohar, a team around Professors Daniel Klessig and 

Frank Schroeder investigated the effects of a roundworm metabolite called ascr#18 on plant health. 

Ascr#18 is a member of the ascaroside family of pheromones, which are produced by many soil-

dwelling species of roundworms for chemical communication. 

 های گیاهی آفات و بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 74/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-07-worm-pheromones-major-crops.html
https://phys.org/tags/pathogens/
https://phys.org/tags/plant+health/
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 های گیاهان کنترل رشد جانبی ریشه

ریشه نقش . ریشه نقش حیاتی برای گیاهان ندارد ای هیچ اندامی به اندازه

برای گیاه دارد و ساختار سیستم ریشه در زنده ماندن گیاه نقش لنگر و دهان 

اه پرهزینه است و ممکن است یهای جانبی برای گ اما رشد ریشه. اتی داردحی

 . وری آن شود منجر به کاهش بهره

کامال مشخص  زکنترل و توقف رشد ریشه توسط گیاه هنو ممکانیس

در تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه واشنگتن در سنت . است نشده

لولی ارتباط دهنده دو هورمون مهم رشد گیاه یعنی اکسین و سیتوکینین س( transporter)یک ناقل اند که  لوئیس دریافته

منتشر  Developmental Cellجزئیات این تحقیق در مجله . درل و توقف رشد ریشه گیاه نقش دارهستند و در کنت

 . است شده

های قبل شناخته  نین از مدتا اینکه نقش متضاد دو هورمون اکسین و سیتوکیگوید، ب می Straderنام  محقق این پروژه به

 . است که به چگونگی اثر آنها بر روی یکدیگر در تولید ریشه پی ببرند است، اما برای آنها جالب و قابل توجه بوده شده

  root.html-lateral-07-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
There's no organ system in the body that does as much for humans as roots do for plants. Part anchor 

and part mouth, a plant's root system architecture is critical to its success. But the process of growing 

new roots is costly to a plant, and there can be diminishing returns. 

It's not clear-cut how a plant determines enough is enough and stops making roots. New research from 

Washington University in St. Louis identifies a cellular transporter that links two of the most powerful 

hormones in plant development—auxin and cytokinin—and shows how they are involved in putting 

the brakes on root initiation and progression. The new work by Lucia Strader, associate professor of 

biology in Arts & Sciences, and her co-authors is published July 18 in the journal Developmental Cell. 

"This is exciting because for a long time, we've known that auxin and cytokinin have opposing roles, 

but the direct links between how one of them might affect the other in lateral root production was not 

well understood," Strader said. 

 بیوتكنولوژی :موضوع

 phys.org :منبع

 24/70/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-07-lateral-root.html
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 اخبار کوتاه 

 

  محصوالت اصالح ژنتیكی شده با روش استفاده از دربارهCRISPR در کشاورزی ارگانیک 

How about CRISPR-edited Crops in Organic Agriculture? 

 تولید پروتئین صنعتی از تنباکوی اصالح ژنتیكی شده 

GM Tobacco Plants to Produce Industrial Proteins 

 کند شناسایی ژنی که به گیاهان در مقابله با تغییرات اقلیمی کمک می 

Gene Identified that Will Help Develop Plants to Fight Climate Change 

 گونه ضایعات گیاهانی بدون هیچ دیتول 

Zero-Waste Plants Being Developed 

 تولید بستنی عاری از لبنیات از مخمر اصالح ژنتیكی شده 

Dairy-free Ice Cream Made from GE Yeast Sold Out 

  یک کشف کلیدی اساسی برای بهبود گیاهان زراعی 

Fundamental Discovery Key to Creating Better Crops 

  گیاه سانس ااز استفادهCuphea در دفع آفات گیاهی 

Cuphea Oil Chemical Repels Pests  

 افزار جدید انتخاب بهترین صفات گیاهی در اصالح نباتات با استفاده از نرم 

New Software Allows Plant Breeders to Select Best Traits 

  مفید است؟ شور خیارآیا 

What are the benefits of pickles? 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17654
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17616
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17630
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17618
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17636
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17652
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/cuphea-oil-chemical-repels-pests/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17659
https://www.medicalnewstoday.com/articles/325124.php
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