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

تا ماه ( 87 دی) 2118ژانویه از ماه  (ft red winter, export price delivered at the US Gulf portoS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 تیریعنی   2118جوالی 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (الر امریکایک تن به د)  1389 یعنی تیر  2118تا ماه جوالی ( 87دی ) 2118

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-4.81 % 196.21 Jul 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.95 % 416.00 Jul 2019 
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تا ماه ( 87دی ) 2118ژانویه 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 تیر  2118جوالی 

 

دی ) 2118ژانویه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( یکاگرم به سنت امر 451یک پوند معادل حدود ) 1389 یعنی تیر  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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-2.90 % 189.42 Jul 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

0.00 % .28 Jul 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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 کاربرد اصالح ژنتیکی در آبزی پروری برای بهبود امنیت غذایی

های بهبود  تر و بلند مدت از شیوه تر، مناسب بر اساس گزارش جدید فائو، کاربرد گسترده

نژادی انتخابی به تقویت تولید مواد غذایی در  پروری با تمرکز بر روی به ژنتیکی در آبزی

تقاضای روزافزون ماهی و محصوالت دریایی همراه با کاهش مصرف خوراک  جهت تامین

 . کمک خواهد کردهای موردنیاز  ها، زمین، آب و سایر نهاده ماهی

استفاده از منابع ژنتیکی « وضعیت منابع ژنتیکی آبزیان جهان برای غذا و کشاورزی»در گزارش جدید فائو تحت عنوان 

این اولین گزارش در نوع خود . نظارت ملی مورد بررسی قرار گرفته است در مناطق تحتروری آبزیان در ماهیگیری و آبزی پ

درصد از  91پروری و   درصد از تولیدات آبزی 86کشور که تولید کننده  82است که بر اساس اطالعات گردآوری شده از 

  .است محصوالت شیالت هستند، تهیه شده

های متفاوتی است و از جنبه  منابع زمینی شامل زراعی و دامی، آبزی پروری دارای ویژگیدر مقایسه با تولید مواد غذایی از 

گیری شده است که در شرایط کنونی،  در این گزارش نتیجه. باشد تر از آنها می اهلی سازی و بهبود منابع ژنتیکی بسیار عقب

توان تولید پایدار در آبزی پروری را  بزی پروری میگونه مورد استفاده در آ 551از طریق مدیریت راهبردی و توسعه بیش از 

 . به میزان قابل توجهی تقویت نمود

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1205417/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wider, appropriate and long-term application of genetic improvement in aquaculture, with a focus on 

selective breeding, will help boost food production to meet a projected increase in demand for fish and 

fish products with relatively little extra feed, land, water and other inputs, according to a new FAO 

report launched today. 

The State of the World's Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture reviews our use of 

aquatic genetic resources both in capture fisheries and in aquaculture, in areas under national 

jurisdiction. The first-ever global report of its kind is based on information provided by 92 countries, 

together representing 96 percent of global aquaculture production and over 80 percent of capture 

fisheries production. 

 زی پروریآب :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 23/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1205417/icode/
http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf
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 (2119)انتشار گزارش ساالنه گندم 

دست آمده در مورد گندم سهم ارزشمندی را در امنیت غذایی  ، دستاوردهای به2119در سال 

 . نفر که معیشت آنها وابسته به این محصول است میلیارد 5/2است به ویژه برای  داشته

( CGIAR)المللی تحقیقات کشاورزی  برنامه تحقیقاتی گروه مشورتی بین 2119در گزارش سال 

که به تازگی منتشر شد، بر روی دستاوردهای مشترک به دست آمده ( WHEAT)در مورد گندم 

 .است ید شدهاند، تاک که نقش مهمی در تامین امنیت جهانی غذا داشته

روزترین  المللی با استفاده از به های انجام شده در سطح ملی و بین در این گزارش در مورد تالش

گیری صفات و تولید ارقامی که رشد سریع داشته و دارای عملکرد باال و مقاوم در برابر  های موجود در زمینه اندازه فناوری

ی و زهای کشاور ها در مزرعه، حمایت از برابری جنسیتی در نوآوری اریگرما و خشکی هستند، در زمینه تشخیص سریع بیم

رقم  49همکاری شرکای ملی خود موفق به معرفی  با WHEATبرنامه ، 2119در سال . سایر موارد توضیح داده شده است

برای دریافت . است دههای مدیریت مزرعه یا علوم اجتماعی ش نوآوری مربوط به شیوه 11جدید به کشاورزان و همچنین ارائه 

 :توانید از لینک زیر استفاده نمایید متن کامل این گزارش می

https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/20164/60589.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  report-annual-wheat-reports/crp-https://www.cimmyt.org/annual-/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The newly released CGIAR Research Program on Wheat (WHEAT) Annual Report 2018 highlights 

joint achievements that are making an invaluable contribution to global food security, especially for 

the 2.5 billion people who depend on wheat for their livelihoods. 

The report describes work with national and global partners using state of the art technology to 

measure traits and performance for faster development of high-yielding, heat- and drought-tolerant 

varieties; rapidly diagnosing diseases in farmers’ fields; supporting gender equality in agricultural 

innovations, and much more. 

With its national partners, WHEAT released 48 new CGIAR-derived wheat varieties to farmers in 

2018, and developed 11 innovations related to farm management practices or social sciences. 

 گندم :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 00/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/20164/60589.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cimmyt.org/annual-reports/crp-wheat-annual-report-2018/
https://spark.adobe.com/page/hOxmNlNk052ld/
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 مزایای استفاده از دانش و فرهنگ غذایی سالم ژاپنی برای کشورهای افریقایی

کو دونگیو، مدیرکل جدید فائو در اولین سفر خود پس از تصدی مقام ریاست این 

با هدف  NEPAD-JICA ای به ژاپن، در رویداد یک هفته 2118اوت  1در تاریخ سازمان 

بهبود تغذیه در سراسر افریقا از طریق برنامه ابتکاری برای امنیت غذایی و تغذیه در 

 . شرکت کرد( IFNA)افریقا

های پرثمر فائو و ژاپن در افریقا که به توسعه  مدیرکل فائو در این مراسم از همکاری

های کوچک  های کارآمد و فراگیر برنج، تالش در جهت بهبود وضعیت ضایعات غذایی و مدیریت زباله و تقویت شرکت زنجیره

وی همچنین گفت، کشورهای افریقایی در مبارزه خود برای پایان دادن به گرسنگی و بهبود تغذیه . و متوسط  قدردانی کردند

آالت کشاورزی و بازاریابی و  های هوشمند، ماشین های فناوری ژاپن در زمینهمندی از دانش  توانند از این فرصت برای بهره می

 . های غذایی سالم کشورهای آسیای شرقی استفاده کنند از ایمنی غذایی و استانداردها، فرهنگ و رژیم

های مربوط به  تالش های خود با مقامات افریقایی، وزرای کشاورزی و نمایندگان ژاپنی بر لزوم افزایش فائو در صحبتمدیرکل 

پایان دادن گرسنگی در افریقا تاکید کرد و اظهار داشت که بر اساس آخرین اطالعات گرسنگی تقریبا در تمام مناطق افریقا 

 . است تغذیه تبدیل کرده ای با باالترین امکان شیوع سوء در حال گسترش است و این قاره را به منطقه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1205846/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In their fight to end hunger and improve nutrition, African countries have the opportunity to tap into Japan's 

knowledge of smart technologies, agricultural machinery and marketing, as well as from the East Asian nation's 

high food safety and nutrition standards, and culture of healthy foods and diets, said FAO Director-General Qu 

Dongyu today. 

The Director-General also expressed appreciation for the fruitful FAO-Japan collaboration in Africa, which has 

led to the development of efficient and inclusive rice value chains, a better measurement of food loss and waste 

among food industries, and the strengthening of Small and Medium Enterprises. 

"We continue to count on Japan's generosity in scaling up its support to the improvement of nutrition in Africa," 

said the FAO chief. 

Qu made the remarks at a NEPAD-JICA event focused on improving nutrition across Africa through 

the Initiative for Food and Nutrition Security in Africa (IFNA).   

 تغذیه: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1205846/icode/
http://www.nepad.org/
https://www.jica.go.jp/english/?
http://www.ifna.africa/
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 معرفی سیستم جدید نظارت بر خشکسالی برای کاهش خطرات اقلیمی 

ای آسیای جنوبی  های منطقه گزاران از انجمن همکاری محققان و سیاست

(SAARC)یکپارچه مناطق کوهستانی  المللی توسعه ، مرکز بین(ICIMOD  )

اخیرا طی همکاری ( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت  و مرکز بین

ای در زمینه سیستم پشتیبانی  اندازی سیستم نوآورانه مشترک موفق به راه

ریزی کشاورزی با استفاده از سنجش از راه دور  گیری و سیستم برنامه تصمیم

ب و هوایی برای نظارت بر خشکسالی و هشدار های آ و تجزیه و تحلیل داده

 .اند زودهنگام شده

در اسالم آباد پاکستان برگزار گردید، برنامه کاربردی  2118اوت  1جوالی تا  28در طی یک کارگاه آموزشی که از تاریج 

ذیربط  ه در مؤسساتگیرندگان برای استفاد صمیمانداز خشکسالی برای آموزش کارشناسان و ت ای برای نظارت و چشم منطقه

و ناسا و ( USAID)المللی امریکا  این برنامه محصول مشترک همکاری آژانس توسعه بین. اندازی شد ای راه ملی و منطقه

توسط ( CSRD)پذیری  و سرویس آب و هوایی برای توسعه انعطاف SRVIR Hindu Kush Himalyaپشتیبانی برنامه 

ICIMOD  وCIMMYT  مدرس برگزار شد 5کشور آسیای جنوبی و  6ده از شرکت کنن 23با حضور . 

  farmers/-asian-south-for-risks-climate-reduce-will-system-monitoring-drought-https://www.cimmyt.org/news/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
To mitigate the food security and economic risks of South Asia’s frequent and intense droughts, 

scientists and policymakers from the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the 

International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) and the International Maize and 

Wheat Improvement Center (CIMMYT) recently joined forces to launch an innovative decision 

support and agricultural planning system that combines remote sensing and  climate data analysis for 

drought monitoring and early warning. 

The Regional Drought Monitoring and Outlook System application was unveiled during a workshop to 

train experts and policymakers in its use at relevant regional and national institutes in Islamabad, 

Pakistan, from July 29 to August 1, 2019.  

 خشكسالی :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 12/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/new-drought-monitoring-system-will-reduce-climate-risks-for-south-asian-farmers/
http://www.icimod.org/
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 هایی برای کاهش آلودگی ناشی ار سوزاندن بقایای کشاورزی در هند گزینه

دهد که  است نشان می منتشر شده Scienceیج یک مطالعه اقتصادی که در مجله نتا

توانند از طریق توقف سوزاندن بقایای  هزاران کشاورز در مناطق شمالی هند می

در مزارع گندم به ( no-till)ورزی  محصول برنج و استفاده از شیوه بدون خاک

تواند  ای جایگزین همچنین میه کاربرد شیوه. درآمدزائی محصوالت خود بیافزایند

درصد شده و  79ای ناشی از فعالیت کشاورزی تا  منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه

 . مانند دهلی نو کمک کند یبه کاهش آلودگی در شهرهای

گندم  –های کشاورزی تحت تناوب برنج  میلیون هکتار زمین 4سازی و کاشت در بیش از  روش آماده 11در این تحقیق جدید 

باشند،  د شدههای گندم در زمینی که بقایای برنج خر کاشت مستقیم دانه. در شمال هند مورد مقایسه قرار گرفته است

های نیروی کار،  ی در هزینهجوی این روش منجر به افزایش عملکرد و صرفه. است های مختلف بوده وشبهترین گزینه میان ر

 . است میزان درآمد کشاورزان شدهآالت شده و سبب باال رفتن  وخت و ماشینس

 The Nature)المللی از محققان برجسته کشاورزی و محیط زیست از سازمان حفاظت از طبیعت  این تحقیق توسط تیم بین

Conservancy)المللی اصالح گندم و ذرت  ، مرکز بین(CIMMYT) شورای تحقیات کشاورزی هند ،(ICAR) مؤسسه ،

 .   است سوتا انجام شده و دانشگاه مینه( BISA)بورالگ برای جنوب آسیا 

  shows/-study-new-pollution-cut-and-profits-farmers-ianind-increase-can-burning-to-https://www.cimmyt.org/news/alternatives:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new economic study in the journal Science shows that thousands of farmers in northern India could 

increase their profits if they stop burning their rice straw and adopt no-till practices to grow wheat. 

Alternative farming practices could also cut farmers’ greenhouse gas emissions from on-farm activities 

by as much as 78% and help lower air pollution in cities like New Delhi. 

The new study compares the costs and benefits of 10 distinct land preparation and sowing practices for 

northern India’s rice-wheat cropping rotations, which are spread across more than 4 million hectares. 

The direct seeding of wheat into unplowed soil and shredded rice residues was the best option — it 

raises farmers’ profits through higher yields and savings in labor, fuel, and machinery costs. 

 محیط زیست :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 08/08/2019 :تاریخ خبر

 ت به فهرستبازگش

https://www.cimmyt.org/news/alternatives-to-burning-can-increase-indian-farmers-profits-and-cut-pollution-new-study-shows/
https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aaw4085
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 شود های گرم سبب کاهش عملکرد گندم در مکزیک می گویند شب محققان می

هان تحت تاثیر پایدارترین که در سال جاری بسیاری از مناطق ج با توجه به این

المللی در کانادا  هوای گرم قرار داشتند، محققان در یک کنفرانس بینهای  موج

 . روی گندم را به اشتراک گذاردند های مرتبط با اثرات هوای گرم بر داده

( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت  تحقیقات انجام شده توسط محققان مرکز بین

در شمال غربی مکزیک، دمای شبانه بین   Sonoraدهند که در صحرای  نشان می

 Vladimirشده توسط  های ارائه بر اساس داده. اند گراد متغیر بوده درجه سانتی 4/4حدود  2119و  1891های  سال

Shamaninدرجه  2دمای شبانه  2115تا  1899های  ، محقق دانشگاه کشاورزی اومسک روسیه، در منطقه سیبری بین سال

 . گراد افزایش داشته است سانتی

 درصد از این 12طور متوسط  رود که به ها و فرایند تعرق از دست می درصد از آب جذب شده از طریق برگ 85در گیاهان 

یکی از موضوعات مطرح در تحقیقات مربوط به اصالح ژنتیکی برای بهبود کارآیی مصرف . افتد مقدار در ساعات شب اتفاق می

  . شوند ست که سبب افزایش سازگاری گیاه با دمای باالی شبانه میاآب، شناسایی صفاتی 

  say/-scientists-mexico-in-yields-wheat-reduce-temperatures-night-https://www.cimmyt.org/news/warmer:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As many regions worldwide baked under some of the most persistent heatwaves on record, scientists at a major 

conference in Canada shared data on the impact of spiraling temperatures on wheat. 

In the Sonora desert in northwestern Mexico, nighttime temperatures varied 4.4 degrees Celsius between 1981 

and 2018, research from the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) shows. Across the 

world in Siberia, nighttime temperatures rose 2 degrees Celsius between 1988 and 2015, according to Vladimir 

Shamanin, a professor at Russia’s Omsk State Agrarian University who conducts research with the Kazakhstan-

Siberia Network on Spring Wheat Improvement. 

“Although field trials across some of the hottest wheat growing environments worldwide have demonstrated that 

yield losses are in general associated with an increase in average temperatures, minimum temperatures at night 

— not maximum temperatures — are actually determining the yield loss,” said Gemma Molero, the wheat 

physiologist at CIMMYT who conducted the research in Sonora, in collaboration with colleague Ivan Ortiz-

Monasterio. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 08/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/warmer-night-temperatures-reduce-wheat-yields-in-mexico-scientists-say/
https://www.omgau.ru/
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 عنوان گرمترین ماه سیاره زمین به 2118ثبت ماه جوالی 

ی در ماه متوسط گرمای جهان ،NOAAهای ماهواره  بر اساس داده

بیشتر از ( فارنهایت 71/1)گراد  درجه سانتی 85/1حدود  2118جوالی 

گراد  رجه سانتید 9/15دمای جهانی در قرن بیستم یعنی متوسط 

بدین ترتیب، دمای هوا در این ماه به . است بوده فارنهایت (4/61)

گردد،  برمی 1991باالترین سطح ثبت شده در تاریخ که به سال 

 . رسید

رکورد تاریخی گرمای ثبت شده در این ماه . ای قرار گرفت سابقه تحت تاثیر گرمای بی 2118اکثر مناطق زمین در ماه جوالی 

 . ترین سطح در تاریخ کره زمین برسد وجب شد سطح یخ دریای قطب شمال و جنوب به پایینم

کنند،  را تایید می 2118 تاو 5ی کوپرنیک اتحادیه اروپا در های منتشر شده توسط سرویس تغییرات اقلیم ها، داده این یافته

های ارائه شده توسط امریکا  بیشتر از داده 2116گرچه تفاوت رکورد جدید در مقایسه با آخرین رکورد قبل یعنی جوالی 

 . است

  global.html-july-scientists-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

According to the NOAA, the average global temperature for the month was 0.95 degrees Celsius (1.71 

degrees Fahrenheit) above the 20th century average of 15.8 degrees Celsius (60.4 Fahrenheit), making 

it the hottest July in its records, which go back to 1880. 

"Much of the planet sweltered in unprecedented heat in July, as temperatures soared to new heights in 

the hottest month ever recorded. The record warmth also shrank Arctic and Antarctic sea ice to historic 

lows," the agency said. 

The findings confirmed data released by the EU's Copernicus Climate Change Service on August 5, 

though the margin of the new record compared to the last, in July 2016, was greater according to the 

US data. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 15/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-scientists-july-global.html
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 تواند منجر به کاهش رشد اقتصای شود ها می ی آبآلودگ: بانک جهانی

هانی طی یک گزارش جدید اعالم کرد که در برخی از کشورها رشد جبانک 

است و در این رابطه  تا یک سوم کاهش یافته  اقتصادی در اثر آلودگی شدید آب

بنا به . های انسانی و زیست محیطی شد خواستار اقدام برای جلوگیری از آسیب

این گزارش توسط بزرگترین پایگاه بانک اطالعاتی حاضر در  ،انک جهانیگفته ب

های  های مانیتورینگ، داده مورد کیفیت جهانی آب و با استفاده از ایستگاه

 . است های یادگیری ماشین تهیه شده ای و مدل ماهواره

پایین آمدن کیفیت آب . اقتصادی است بنا به اظهار دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی، آب تمیز از عوامل اصلی رشد

 . است موجب توقف رشد اقتصادی، بدی شرایط سالمتی، کاهش تولید مواد غذایی و تشدید فقر در بسیاری از کشورها شده

های میزان آلودگی آلی آب و نشان دهنده میزان کلی آلودگی آب  بر اساس این گزارش، تقاضای بیولوژیک یکی از شاخص

شود، رشد ناخالص داخلی  گرم در لیتر بیشتر می میلی 9ستانه آضای بیولوژیک برای اکسیژن از حد تقا که زمانی. است

(GDP )یک سوم میانگین رشد اقتصادی مورد  کند که معادل حدود درصد کاهش پیدا می 93/1رهای پایین دست ودر کش

 . استفاده در این مطالعه است

  bank.html-world-growth-economic-pollution-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Heavily polluted water is reducing economic growth by up to a third in some countries, a World Bank report 

said Tuesday, calling for action to address human and environmental harm. 

The report relied on what the Bank said was the biggest-ever database assembled on global water quality using 

monitoring stations, satellite data and machine learning models. 

"Clean water is a key factor for economic growth. Deteriorating water quality is stalling economic growth, 

worsening health conditions, reducing food production, and exacerbating poverty in many countries," said 

World Bank Group President David Malpass. 

The report found that when Biological Oxygen Demand—an index of the degree of organic pollution and a 

proxy for overall water pollution—crosses a threshold of 8 milligrams per liter, GDP growth in downstream 

regions drops by 0.83 percentage points, about a third for the mean growth rate of 2.33 percent used in the 

study. 

 آب :موضوع

 phys.org :منبع

 20/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-pollution-economic-growth-world-bank.html
https://phys.org/tags/water+quality/
https://phys.org/tags/economic+growth/
https://phys.org/tags/health+conditions/
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  بیوتیکی های جدید درباره تاریخ طبیعی تولید و ایجاد مقاومت آنتی یافته

 جدیدی را در مورد مستر جزئیات محققان در یک تحقیق انجام شده در دانشگاه مک

بیوتیکی را کشف و تاریخ  بیوتیک و ایجاد مقاومت آنتی ولید آنتیتتاریخ تکاملی 

 . اند میلیون سال قبل عنوان کرده 511تا  351ظهور آنها را حدود 

بیوتیکی در مفهوم تکاملی  در این تحقیق برای اولین بار بیوسنتز و مقاومت آنتی

ضدمیکربی،  های جهانی مقاومت با توجه به تهدید. است مورد مطالعه قرار گرفته

های جایگزین  بیوتیک ها جدید و آنتی تواند راهنمایی باشد برای کشف آنتی بیوتیک دست آمده از این تحقیق می های به یافته

منتشر  Nature Mocrobiologyزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله ج. وهایی موردنیاز حیاتی در آیندهبرای دار

  . است شده

در این دست آمده  های به گوید، یافته مستر و نویسنده مقاله می علوم پزشکی دانشگاه مک وشیمی گری رایت، محقق بیو

های ضدمیکربی  ها و یافتن داروهای جدید برای عفونت بیوتیک تواند بر روی چگونگی مدیریت استفاده از آنتی تحقیق می

 . بسیار مؤثر باشد

  production.html-antibiotic-history-natural-ancient-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A study from McMaster University has unearthed new details about the evolutionary history of both 

antibiotic production and resistance and dates their co-emergence as far back as 350 to 500 million 

years. 

The study is the first to put antibiotic biosynthesis and resistance into an evolutionary context. The 

findings will help to guide the future discovery of new antibiotics and antibiotic alternatives which are 

medicines that are vitally needed given the current global threat of antimicrobial resistance. 

The study was published in Nature Microbiology. "Our findings are of significant interest," said Gerry 

Wright, senior author and professor of the Department of Biochemistry and Biomedical Sciences at 

McMaster. He is also director of the Michael G. DeGroote Institute for Infectious Disease Research 

and the newly established David Braley Centre for Antibiotic Discovery. 

 بیوتیكی مقاومت انتی :موضوع

 phys.org :منبع

 13/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-ancient-natural-history-antibiotic-production.html
https://phys.org/tags/antibiotics/
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 تعیین تاریخ مصرف مواد شیمیایی به کمک ساعت بیولوژیکی گیاهان

  Antony Doddنام  به شناسی دانشگاه بریستول ستمحقق دانشکده علوم زی

های  گوید، در آینده ممکن است با استفاده از ساعت بیولوژیکی گیاهان، روش می

ی ترکیبی رویکردها. در کشاورزی ارائه شود جدیدی برای استفاده از مواد شیمیایی

محیطی هم  مزایای اقتصادی و زیست توانند میاز بیوتکنولوژی و کشاورزی دقیق 

در انسان، دارای ( jet lag)گیاهان نیز مانند حالت پرواززدگی  . دنبال داشته باشند به

 . داردنقش مهمی محیطی  بیولوژیکی هستند و اوقات شب و روز در رشد و واکنش آنها در برابر نوسانات زیست  ساعت

ش گلیفوسیت، به زمان مصرف این ک اند که مرگ بافت های گیاهی و کند شدن رشد گیاه در اثر علف محققان دریافته

کش برای  یکی بر روی حداقل مقدار الزم از علفساعت بیولوژ. کش و همچنین ساعت بیولوژیکی گیاه بستگی دارد علف

تواند  کش کمتری برای اثرگذاری روی گیاه الزم است که می های روز علف طوریکه در برخی از ساعت هب. گذارد مصرف تاثیر می

 . جویی در وقت و هزینه شده و اثرات سوء زیست محیطی را نیز کاهش دهد کش و صرفه رف علفمنجر به کاهش مص

 . است منتشر شده Nature Communicationجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

  crop.html-clocks-biological-08-ews/2019https://phys.org/n:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Dr. Antony Dodd, Senior Lecturer in the School of Biological Sciences and senior author of the paper, 

said: "This proof of concept research suggests that, in future, we might be able to refine the use of 

some chemicals that are used in agriculture by taking advantage of the biological clock in plants. 

Approaches of this type, combining biotechnology with precision agriculture, can provide economic 

and environmental benefits." 

Just like human jet lag, plants have body clocks that are crucial for their life in a world that has day 

and night. Plant biological clocks make a crucial contribution to their growth and the responses of 

crops to their fluctuating environments. 

In a new paper, published today [Friday 16 August] in the journal Nature Communications, the 

researchers found that the death of plant tissue and slow-down in growth resulting from the herbicide 

glyphosate depends upon the time that the herbicide is applied and also the biological clock. 

 ها کش آفت :موضوع

 phys.org :منبع

 10/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-biological-clocks-crop.html
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/body+clocks/
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 نقش کلیدی کمپوست در ترسیب کربن در خاک

اند که  های زیرین خاک دریافته ، دیویس با مطالعه الیهمحققان دانشگاه کالیفرنیا

های زراعی مناطق نیمه خشک نقش کلیدی دارد و  کمپوست در ذخیره کربن در خاک

 . در نظر گرفت CO2عنوان رویکردی برای جبران انتشار گاز  توان آن را به می

مختلف که در آنها زارع ساله، محققان برای مقایسه تغییرات کربن در م 18در این تحقیق 

اضافه کردن و ( cover crop)پوشش گیاهی استفاده از ، متعارفشیوه های کشت 

زمین مورد مطالعه زیر . مورد بررسی و مطالعه قرار دادند( متر 9/1)فوتی  6را تا عمق شود  استفاده میکمپوست به خاک 

 :زهای آنها عبارتند ا خالصه یافته. اند آیش بوده-فرنگی و تناوب گندم گوجه-کشت ذرت

 کنند های متعارف کربن زیادی آزاد و یا ذخیره نمی خاک 

 های بیشتر میزان  ن داشته و در عمقباینچی از سطح خاک افزایش کر 12ق های متعارف با پوشش گیاهی تا عم خاک

 است کربن قابل توجه بوده ناز دست رفت

  درصد  6/12میزان کربن خاک اند،  شدهدر شرایطی که اضافه کردن کمپوست همراه با پوشش گیاهی با هم استفاده

 . درصد افزایش ساالنه است 17/1در عمق مورد مطالعه خاک افزایش داشته که معادل 

  mhttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190814161818.ht:لینک خبر

 :خالصه خبر 
By moving beyond the surface level and literally digging deep, scientists at the University of California, Davis, 

found that compost is a key to storing carbon in semi-arid cropland soils, a strategy for offsetting 

CO2 emissions. 

For their 19-year study, published in the journal Global Change Biology, scientists dug roughly 6 feet down to 

compare soil carbon changes in conventional, cover-cropped and compost-added plots of corn-tomato and 

wheat-fallow cropping systems. They found that: 

 Conventional soils neither release nor store much carbon. 

 Cover cropping conventional soils, while increasing carbon in the surface 12 inches, can actually lose 

significant amounts of carbon below that depth. 

 When both compost and cover crops were added in the organic-certified system, soil carbon content 

increased 12.6 percent over the length of the study, or about 0.07 percent annually.  

 خاک  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 14/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190814161818.htm
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 ها گردد های مقاوم در برابر بیماری منجر به تولید برنجتواند  دی که میکشف جدی

تواند در تولید ارقام  اند که می محققان موفق به کشف یک فعالیت پروتئینی غیرمعمول در برنج شده

های مخرب برنج در سراسر  بیماری بالست یکی از بیماری. مقاوم در برابر بیماری بالست مؤثر باشد

این قارچ سبب . است  Magnaporthe oryzaeنام  عامل بیماری بالست برنج قارچی به. جهان است

کاهش عملکرد و کیفیت  منجر بهنهایتا های گیاه آلوده شده و  بر روی برگ یهای وجود آمدن لکه به

تواند میزان برداشت محصول را تا یک سوم کاهش دهد که  این بیماری می. های برنج می شود دانه

رویکردهای متعددی برای . میلیون نفر در سال است 61ادل نیاز غذایی بیش از عبارت دیگر مع به

محیطی از عوامل  های زیست هزینه و نگرانی. یک از آنها روشی پایدار نیست است ولی هیچ مقابله با این قارچ ارائه شده

که در آن همراه  linkage dragنام  استفاده از روش ژنتیکی به. های سمی است کش آمیز قارچ محدود کننده کاربرد موفقیت

اما روشی دشوار برای . بخشد شوند، مقاومت در برابر بیماری را بهبود می های مطلوب نیز منتقل می های نامطلوب ژن انتقال ژن

ار های ویرایش ژن برای قر امروزه از فناوری. تولید ارقام مقاومی است که هم مقاوم بوده و هم دارای عملکرد مطلوب باشند

ابتدا  غلبه نمود اما linkage dragتوان استفاده کرده و به مشکل مربوط به  های مطلوب در گیاه برنج می دادن دقیق ژن

 . شوند، باید شناسایی شوند هایی که سبب مصونیت برنج در برابر قارچ می ژن

ین خاصی که به ایمنی برنج تیمی از محققان ژاپنی و انگلیسی در زمینه شناسایی پروتئ دست آمده توسط به های جدید یافته

 . است منتشر شده Journal of biological Chemistryتوانند کمک کنند در مجله  می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190815113723.htm:لینک خبر

 :خبر خالصه 
Researchers have uncovered an unusual protein activity in rice that can be exploited to give crops an edge in the 

evolutionary arms race against rice blast disease, a major threat to rice production around the world. 

Magnaporthe oryzae, the fungus that leads to rice blast disease, creates lesions on rice plants that reduce the 

yield and quality of grain. The fungus causes a loss of up to a third of the global rice harvest, roughly enough to 

feed more than 60 million people each year. Various strategies to ward off the fungus have been employed, but 

a sustainable approach has not yet been developed. Cost and environmental concerns have limited the success of 

toxic fungicides. And a phenomena called linkage drag, where undesirable genes are transferred along with 

desired ones, has made it difficult for breeders to produce varieties of rice that exhibit improved disease 

resistance but still produce grain at a desired rate. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190815113723.htm
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 یرات اقلیمی برای مقابله با تغی« های مردمی عهمزر»

است که توسط یک شرکت تعاونی  ای در جنوب هلند ایجاد شده مزرعه

شود و هدف از ایجاد آن تغییر  کننده اداره می متشکل از صدها مصرف

ارزه عادات در کشوری است که در مناطق پست واقع شده و در مب

 . جدی با تغییرات اقلیمی است

خانواده در مورد انواع تولیداتی که نهایتا به مواد خوراکی آنها  211

اورز را برای مراقبت از یک کش. گیرند تبدیل خواهند شد، تصمیم می

 . اند ها نوع میوه و سبزی استخدام کرده حیوانات برای تولید گوشت و تخم مرغ و پرورش ده

گوید، هدف اصلی اعضای این تعاونی مصرف محصوالت طبیعی  می Douwe Kortingنام  به Boxtelتعاونی  نیکی از مسئوال

 . شوند است که در نزدیکی محل زندگی آنها به روشی پایدار تولید می

است و هزینه ( دالر 2211)یورو  2111حق عضویت برای اعضا . است هدقیق 11فاصله این مزرعه از شهر با دوچرخه حدود 

 . یورو است 11هفتگی برای هر فرد عضو 

  counter.html-farm-people-families-dutch-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The farm is owned and run by a cooperative of hundreds of local consumers and aims to change habits 

in a low-lying country engaged in an existential fight against climate change. 

Some 200 families decide what the farm will produce—and they will eventually eat—and employ a 

farmer to tend to the animals for meat and eggs and grow the dozen kinds of fruits and vegetables. 

"The main aim of the members is to eat natural products, produced near to where they live, in a more 

sustainable way," said Douwe Korting, co-leader of the Boxtel cooperative, in the southern 

Netherlands. 

"People are really starting to see that a change towards a different way of eating is essential," he added. 

It costs 2,000 euros ($2,200) to join the collective farm, which is 10 minutes by bicycle from the town, 

and then a weekly fee of around 10 euros per person. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 19/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-dutch-families-people-farm-counter.html
https://phys.org/tags/climate+change/
https://phys.org/tags/natural+products/
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 نمادین فلوریدا تحت تهاجم بیماری مهلک های  نخل

مورد هجوم یک بیماری مهلک قرار  های نمادین شهر فلوریدا نخل

که  طوری شوند به اند که طی چند ماه پس از ابتال کامال خشک می گرفته

  . شود ناپذیر می بهبودی آنها  امکان

ین شیوع ا. ای کوچک به اندازه دانه برنج است عامل این بیماری حشره

بیماری از سواحل خلیج فلوریدا آغاز و طی یک دهه در سراسر این 

ها هزار درخت نخل در اثر ابتال به این  تا کنون ده. ایالت گسترده شد

و بر سایر مشکالت این ایالت شامل مسائل زیست محیطی و  بودهاند و سرعت شیوع آن در حال افزایش  بیماری از بین رفته

 . دو بیماری دیگر افزوده است نجات درختان مرکبات از

ها در  ها، مشاغل و مالکین خانه به نهالستان. و حساس هستندهای پهن  های بسیار بلند با برگ درختان نمادین فلوریدا، نخل

را برخی اقدامات پیشگیرانه در برابر گسترش این بیماری . شود فلوریدا از خشک شدن این درختان ضرر مالی وارد می

 . حل است کن کردن آن تنها راه داد ولی زمانی که درختی آلوده شد ریشه توان انجام می

  threatened.html-trees-palm-iconic-florida-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Florida's iconic palm trees are under attack from a fatal disease that turns them to dried crisps in 

months, with no chance for recovery once they become ill. 

Spread by a rice-sized, plant-hopping insect, lethal bronzing has gone from a small infestation on 

Florida's Gulf Coast to a nearly statewide problem in just over a decade. Tens of thousands of palm 

trees have died from the bacterial disease, and the pace of its spread is increasing, adding to 

environmental woes of a state already struggling to save its other arboreal icon, citrus trees, from two 

other diseases. 

Florida's official state tree—the tall, broad-leafed sabal palm—is especially susceptible and Florida 

nurseries, businesses and homeowners are taking a financial hit as they scrap infected palms. Some 

preventive measures can be taken, but once infected, uprooting the tree is the only practical solution. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 19/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-florida-iconic-palm-trees-threatened.html
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 های مضر می شوند کبررسی شرایط محیطی که منجر به شکوفایی جلب

کودهای کشاورزی و تغییرات اقلیمی عواملی هستند افزایش جمعیت، تخلیه فاضالب، 

این ترکیب مضر سبب . رسانند که ترکیب آنها برای سالمت انسان و حیوان ضرر می

 . که برای انسان و حیات وحش سمی هستند شوند های مضر می شکوفایی جلبک

ک مطالعه جهانی شرایطی را که منجر به یلتی یوتا در تیمی از محققان دانشگاه ایا

نتایج این بررسی . اند شوند مورد بررسی قرار داده ها می ها و سواحل اقیانوس ها، دریاچه های مضر در رودخانه شکوفایی جلبک

ین برای مدیرانی که به کنند و همچن ها مطالعه می ای باشد برای دانشجویانی که در زمینه آلودگی العاده تواند مرجع فوق می

های کشاورزی،  است که چگونه فعالیت شده در این مطالعه نشان داده. دست آمده در این زمینه هستند های به دنبال پیشرفت

های شیرین و دریایی  های ناشی از نیتروژن و فسفر در سیستم های آب شهری و صنعتی منجر به افزایش میزان آلودگی

به دلیلی اثرات آنها بر روی ا سبب کاهش کیفیت آب و منابع بیولوژیکی در جامعه شده است و ه این آلودگی. اند شده

میلیاردها دالر های اجتماعی مرتبط با آنها  ای و ارزش محصوالت دریایی، ایمنی آب شرب و افزایش انتشار گازهای گلخانه

 . است ضرر به جامعه وارد کرده

  blooms.html-algae-conditions-environmental-08-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
When there is a combination of population increase, wastewater discharge, agricultural fertilization, and climate 

change, the cocktail is detrimental to humans and animals. This harmful cocktail produces harmful algal 

blooms, and many of these are toxic to humans and wildlife. 

Wayne Wurtsbaugh, Professor Emeritus in the Watershed Sciences Department at Utah State University, along 

with Hans Paerl and Walter Dodds published a global review of conditions that lead to these harmful algal 

blooms in rivers, lakes, and coastal oceans. Wurtsbaugh says that the review will be an excellent resource for 

students studying pollution and for managers wanting to review recent advances in this field of study. Their 

review highlights how agricultural, urban, and industrial activities have greatly increased nitrogen 

and phosphorus pollution in freshwater and marine systems. This pollution has degraded water quality and 

biological resources costing societies billions of dollars in losses to fisheries, the safety of drinking water, 

increases to greenhouse gas emissions and related social values.  

 ها جلبک :موضوع

 phys.org :منبع

 2/08/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-08-environmental-conditions-algae-blooms.html
https://phys.org/tags/harmful+algal+blooms/
https://phys.org/tags/harmful+algal+blooms/
https://phys.org/tags/phosphorus+pollution/
https://phys.org/tags/water+quality/
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 اخبار کوتاه 

 تواند کمک کند های جهانی می اصالح نباتات که به حل چالش نوآوری در 

Plant Breeding Innovation Can Help Solve Global Challenges 

  تایید رقم تراریخته مقاوم در برابر خشكسالی سویا(®Verdeca's HB4 )توسط وزارت کشاورزی امریكا  

USDA Approves Verdeca's HB4® Drought Tolerant Soybeans 

 گیاهان انگلی با سرقت ژن از گیاه میزبان خود را تقویت می کنند 

Parasitic Plants Get a Boost from Stolen Genes 

  جهش ژنOsNramp5   بر روی تجمعCd گذارد و صفات زراعی دیگر برنج تاثیر می 

OsNramp5 Mutation Affects Cd Accumulation and Agronomic Traits in Rice 

  تولید رقم گندم مقاوم در برابر باران با استفاده از تكنیک ویرایش ژنتیكی  

Rain-resistant Wheat Developed Using Genome Editing 

 محققان موفق به تكمیل نقشه ژنوم سه بعدی با وضوح باال از برنج شدند  

Scientists Complete High-resolution 3D Genome Map of Rice 

 ها کمک خواهد کرد ان اصالح ژنتیكی شده به تنظیم مقررات درباره آنبندی گیاه طبقه  

Classification of Genome-edited Plants Define How They Are Regulated 

 تواند کمک کند؟ یچگونه زیست شناسی مصنوعی به محیط زیست م 

How synthetic biology can help the environment 

 بهبود کنترل بیماری در ماکیان به کمک تجزیه و تحلیل ژنومیک  

Analyzing genomes to improve disease control in poultry 

 ی که توانایی باالیی برای جذب فلزات سنگین دارند برای کمک به محیط زیست شهری انتخاب درختان 

Choosing trees with a liking for heavy metal 

 بازگشت به فهرست
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17688
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17691
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17701
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17698
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17706
https://phys.org/news/2019-08-synthetic-biology-environment.html
https://phys.org/news/2019-08-genomes-disease-poultry.html
https://phys.org/news/2019-08-trees-heavy-metal.html
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