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

تا ( 87 بهمن) 2118 فوریهاز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 مردادیعنی   2118 آگوستماه 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  1389 یعنی مرداد  2118تا ماه آگوست ( 87بهمن ) 2118

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-7.68 % 181.15 Aug 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

3.37 % 430.00 Aug 2019 
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تا ماه ( 87بهمن ) 2118فوریه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 1389یعنی مرداد    2118آگوست 

 

بهمن ) 2118فوریه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرو جدول تغییرات قیمت منحنی 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 151یک پوند معادل حدود ) 1389یعنی مرداد    2118تا ماه آگوست ( 87

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 om/commodities/?commodity=wheathttp://www.indexmundi.c  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 .com/commodities/?commodity=cornhttp://www.indexmundi: ذرت

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

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 

-13.64 

% 
163.59 Aug 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

-3.57 % .27 Aug 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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 ذا دارندهای خارجی برای غ کشور نیاز به کمک 11: فائو

کشور همچنان نیازمند  11بر اساس گزارش سه ماهه جدید سازمان ملل متحد، حدود 

و  امل اصلی عدم امنیت غذایی بودهها ع درگیری. های خارجی برای غذا هستند کمک

ر روی در دسترس بودن بویژه کمبود بارندگی در افریقا  ب و هوایی بهشرایط نامساعد آ

کشوری که در  11از فهرست  . است شدت تاثیر گذاشته به ها نفر  برای میلیون مواد غذایی

کشور در  31است،  انداز محصوالت زراعی و وضعیت مواد غذایی فائو آمده گزارش چشم

 . است ماه گذشته بدون تغییر مانده 6ها در  قاره افریقا است که وضعیت آن

، یفاسو، بوروند نایافغانستان، بنگالدش، بورک: عبارتند ازدارند  ازین یخارج ییکه در حال حاضر به کمک غذا یکشور 11

، ترهی، اریبوتیکنگو، ج کیدموکرات یخلق کره، جمهور کیدموکرات ی، چاد، کنگو، جمهوریمرکز یقایکابو ورد، کامرون، آفر

، انماری، مکی، موزامبیتانیور، می، مالی، ماداگاسکار، ماالویبی، لایبری، لسوتو، لای، عراق، کنیتی، هائنهیگ ،یوپی، اتینیاسوات

 .مبابوهیو ز منی، اوگاندا، ونزوئال، هی، سودان، سوری، سودان جنوبی، سومالرالئونی، پاکستان، سنگال، سهیجری، نجرین

اندار برداشت محصول در چند کشور امریکای التین و آسیا مساعد بوده و بهبود شرایط امنیتی در  بر اساس این گزارش چشم

های غذایی با  در حدود نیمی از کشورهای نیازمند به کمک. است قویت و بهبود تولید محصوالت زراعی کمک کردهسوریه به ت

های داخلی و یا جنگ درگیر هستند و در برخی از کشورها نیز افزایش تعداد پناهندگان منابع را تحت فشار قرار  ناآرامی

 . است داده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1208508/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Some 41 countries continue to be in need of external assistance for food, with conflicts acting as the 

primary cause of high levels of food insecurity and adverse weather conditions - particularly rainfall 

shortages in Africa - acutely affecting food availability and access for millions of people, a quarterly 

report by the United Nations says. The countries on the list, which include 31 in Africa, remained 

unchanged over the last six months, according to the Crop Prospects and Food Situation report issued 

today by the Food and Agriculture Organization.  

Meanwhile, cereal harvests promise to be strong in several countries of Latin America and Asia, while 

improved security conditions helped boost crop production in the Syrian Arab Republic. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

http://www.fao.org/news/story/en/item/1208508/icode/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
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 ای در توسعه پایدار های غذایی مدیترانه تاکید فائو و ایتالیا بر نقش رژیم

این ای و افزایش آگاهی در مورد  با هدف شناخت بیشتر رژیم غذایی مدیترانه

تواند به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک  که رژیم غذایی چگونه می

 27)سپتامبر  19یدادی در روز روتوسط دولت ایتالیا و با حمایت فائو کند، 

دسترسی همه : پیام اصلی این نشست عبارت بود از. برگزار گردید( شهریور

ای در دستیابی به اهداف  های غذایی سالم مثل رژیم غذایی مدیترانه به رژیم

های  باشد و چنین رژیم تواند داشته نقش بسیار مهمی می 2131دستورکار 

 . وندغذایی باید محافظت و ترویج ش

ها و  ای است، بر روی منشا، تاریخ، سنت تبط با رژیم غذای مدیترانهرویدادهای مر در این رویداد که اولین مورد از سری

 در این رویداد متخصصان مربوط به . شود ل نهفته در آنها تمرکز میوصاین نوع رژیم غذایی و ا( landscapes)نماهای  زمین

ها تا متخصصان تغذیه و نمایندگان وزارت امور خارجه ایتالیا،  شناس های مختلف از انسان ای از طیف رژیم غذای مدیترانه

 . کنند های وابسته به سازمان ملل متحد و دانشگاهیان شرکت می آژانس

  tem/1208531/icode/http://www.fao.org/news/story/en/i:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Access for all to healthy diets such as the Mediterranean diet is critical for achieving the Agenda 2030, 

and such diets must be protected and promoted. That was the main message at an event today 

organized by the Government of Italy with support from FAO aimed at deepening understanding of the 

Mediterranean diet and raising awareness on how it can help achieve the Sustainable Development 

Goals. 

The event - the first of a series of Mediterranean diet-related events - focuses on the origins, history, 

traditions and landscapes of the Mediterranean diet, and the principles on which it lies. 

It brings together Mediterranean diet-related experts ranging from anthropologists to nutritionists and 

representatives of Italy's Ministry of Foreign Affairs, UN agencies and academia. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1208531/icode/
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 دیوار سبز بزرگ برای شهرها: برنامه ابتکاری جدید فائو

بز بزرگ کو دونگیو، مدیرکل فائو از برنامه ابتکاری جدید دیوار س

های  حل هدف از این برنامه حمایت از راه. برای شهرها خبر داد

وی این خبر . مبتنی بر طبیعت برای مقابله با تغییرات اقلیمی است

را در یک کنفرانس جانبی مربوط به اجالس اقلیمی سازمان ملل 

 . متحد در نیویورک اعالم کرد

ن گسترش مدیرکل فائو گفت، شهرها بدون طراحی کاربری زمی 

ها و سایر فضاهای سبز  علت از بین رفتن و تخریب جنگل کنند و در نتیجه فشار انسانی ناشی از این گسترش، به پیدا می

 .شود های جدی وارد می موجود در اطراف شهرها به محیط زیست آسیب

حی اطراف رود شهرها و نوا مناطقی که در اثر تغییرات اقلیمی انتظار می. این مشکل در مناطق خشک شدت بیشتری دارد

ها و رانش زمین مواجه  های هوای گرم، بادهای شدید، سیالب های شن و ماسه، موج های شدید و طوفان آنها با خشکسالی

 .  دنبال خواهد داشت ها نفر به باری برای میلیون این وضعیت اثرات زیان. شوند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1234286/icodeلینک خبر

 :خالصه خبر 
The UN Food and Agriculture Organization's Director-General Qu Dongyu today announced the Great 

Green Wall for Cities initiative that aims to support nature-based solutions to climate change. 

The Director-General made the announcement on the eve of this week's Climate Action Summit in 

New York at a Summit side event. 

"The rapid expansion of cities takes place without land use design and the resulting human pressure 

causes highly damaging environmental effects through clearing or degradation of forests and other 

green spaces in and around urban areas," Qu said. 

"The problem is particularly severe in drylands, where the effects of climate change are expected to 

increase the exposure of cities and surrounding areas to severe droughts, sand and dust storms, 

heatwaves, extreme winds, floods and landslides." This he added, has detrimental affects on millions 

of people. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1234286/icode/
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 های غذایی مشارکت فائو با بخش خصوصی برای ایجاد تغییر در سیستم

و  در حاشیه هفتادبا حضور نمایندگان بخش خصوصی ای که  در جلسه

چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، کو دونگیو، مدیرکل 

گو  ها که شفاف و پاسخ ک مدل تجاری مبتنی بر علوم و دادهگفت، ایجاد یفائو 

های اصلی  باشد و از مشارکت باالیی با بخش خصوصی همراه باشد، از برنامه

 . فائو است

مدیرکل فائو گفت، جهان به یک فائوی قوی، کارآمد و پویا نیاز دارد و فائو نیز 

ایجاد ها در جهت  فرمی برای بحث و تقویت مشارکت جلسه پلت در این. های معتبر و قوی با شما است نیازمند همکاری

های موجود در راستای  ها و تخصص ها، دانش ها، نوآوری های غذایی و استفاده از کلیه فناوری تغییرات ضروری در سیستم

 . دستیابی به اثرات مثبت در کشاورزی ارائه شد

نمایندگان بخش خصوصی و بنیادها از جمله بنیاد به جدید فائو  (Hand-in-Hnad)جلسه برنامه ابتکاری مشارکتی این در 

با هدف جلب حمایت و بازخورد از و همچنین سایر نهادهای سازمان ملل و مؤسسات ( Danone)بیل و ملیندا گیتس و دنون 

 . است آنها ارائه شده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1235221/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Establishing a new business model based on science, data, transparency and accountability and 

conducive to strong partnerships with the private sector is a major focus for FAO, the Organization's 

Director-General Qu Dongyu today told private sector representatives at a meeting on the margins of 

the 74th session of the UN General Assembly. 

"The world needs a strong, efficient and dynamic FAO. And FAO needs strong reliable partnerships 

with you," said the FAO chief. 

The meeting provided a platform to discuss and strengthen partnerships for realizing the much-needed 

transformation in food systems, and mobilizing all available technologies, innovations, knowledge and 

expertise to achieve positive impact at scale in the agriculture sectors. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 05/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1235221/icode/
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 (SEPAL 2.1)ها  فرم فائو برای پایش جنگل نسخه جدید پلت

یل  ، پردازش و تجزیه و تحلنسخه جدیدی از سیستم دسترسی

برای پایش زمین ارائه ( SEPAL) ای مشاهده زمینه  داده

های  ها را توسط تلفن است که نظارت پیشرفته بر جنگل شده

این سیستم همچنین امکان . است پذیر کرده همراه امکان

کند که روزانه  های با وضوح باال را فراهم می دسترسی به داده

 Planetرکت ماهواره توسط ش 181توسط ناوگانی متشکل از 

 . ، یک شرکت  فضائی و آنالیز داده استPlanetشرکت . شوند روزرسانی می به

 Nature for)زمان با اجالس اقلیم سازمان ملل متحد در مرکز طبیعت برای اقلیم  طی مراسمی هم SEPAL 2.1نسخه جدید 

Climate Hub )اندازی شد در نیویورک راه . 

برای همه در هر زمان و در هر مکان را ای  های ماهواره به دادهنظیری  بیو امکان دسترسی فرم جدید آسان بوده  کار با پلت

برای  های ملی های کشوری در مورد برنامه برای افزایش دقت و شفافیت گزارش مؤثر حلی تواند راه کند که می فراهم می

 .کاهش اثرات تغییرات اقلیمی باشد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1200536/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new version of SEPAL - System for Earth Observation Data Access, Processing and Analysis for 

Land Monitoring - has been developed that enables advanced forest monitoring from mobile phones. It 

also provides  access to high-resolution data updated daily by a fleet of more than 190 satellites run 

by Planet, an integrated aerospace and data analytics company. 

The new SEPAL 2.1 platform was launched in New York at the Nature for Climate Hub, an event 

coinciding with the United Nations Secretary General's Climate Action Summit. 

The easy-to-use platform offers anyone, anywhere unparalleled access to satellite data and 

supercomputing power. It paves the way for increasing accuracy and transparency of countries' 

reporting on national plans to mitigate the effects of climate change and fine-tune land-use policies and 

their implementation, as well as enhancing collective tenure rights where appropriate. 

 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 23/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1200536/icode/
https://www.planet.com/
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 راه عملی خانگی برای مقابله با تغییرات اقلیمی 8

هایی که حمایت خود را از اعتصاب جهانی اقلیم اعالم کردند، بسیاری از  با افزایش تعداد شرکت

. بینند تر از همیشه برای صحبت و اقدام درباره مشکل تغییرات اقلیمی می مردم خود را آماده

ها قبل ثابت  تحقیقات علمی واقعیت و  تهدیدهای مرگبار مربوط به گرمایش زمین را از مدت

گزارش . است تر از زمان حاضر نبوده ها و هشدارها هیچ زمانی به بلندتر و شفاف اند، اما پیام کرده

دهد که بدون اقدام  نشان می 2118توسط سازمان ملل متحد در ماه اکتبر جامع ارائه شده 

تر ای مقابله با تغییرات اقلیمی بزرگاگرچه اقدامات الزم بر. باری روبرو شود تواند با شرایط فاجعه می 2111سیاره زمین تا سال « سابقه بی»

 . باشیم ملی در نجات زمین نقش داشتهتوانیم با اقدامات ساده و ع اما همه ما می از کارهای فردی است، 

 :هایی که در خانه عملی هستند، عبارتند ازرچند نمونه از کا

 پذیر های تجزیه گذاری بر روی نی سرمایه 

 جای مواد پالستیکی بندی مومی به استفاده از مواد بسته 

  یی کاغذاه جای بشقاب اند به های پالم درست شده هایی که از برگ بشقاباستفاده از 

 پذیر  تجزیه های ظرفشویی زیست برس 

 عدم استفاده از روغن پالم غیرپایدار 

 های پخت و پز بازیافت روغن 

 تبدیل ضایعات به کمپوست 

 های چای ای و کمپوست کرده تفاله های کیسه جای چای های چای به استفاده از برگ 

 مصرف غذاهای گیاهی تا حد ممکن 

  ncna1056296-kitchen-your-starting-change-climate-tackle-ways-practical-https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/9:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As a growing number of companies sign up to close their doors in support of the Global Climate Strike this 

Friday, many of us are feeling more ready than ever to talk about and take action around an issue that is indeed 

keeping us up at night: climate change. Scientific research proving the existence and lethal threats of global 

warming are nothing new, but the message, or alarm bells, are louder and clearer than ever. A comprehensive 

report from the U.N. released in October found that without “unprecedented” action, the earth could face 

catastrophic conditions by 2040. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 www.nbcnews.com :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/9-practical-ways-tackle-climate-change-starting-your-kitchen-ncna1056296
https://www.nbcnews.com/news/us-news/global-climate-strike-which-companies-are-closing-their-doors-n1055621
https://www.nbcnews.com/health/mental-health/climate-grief-growing-emotional-toll-climate-change-n946751
https://www.nbcnews.com/health/mental-health/climate-grief-growing-emotional-toll-climate-change-n946751
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/reports.shtml
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 ها های مرجانی برای نجان همه اکوسیستم حفاظت از صخره

ممکن است  2171اگر روند فعلی گرمایش زمین ادامه پیدا کند، تا سال 

تا کنون در  1889از سال . ن از بین بروندهای مرجانی جها همه صخره

های مرجانی ثبت  درصد از صخره 81های هوای گرم بیش از  اثر موج

های مرجانی واقع در  شامل صخره)شده در فهرست میراث جهانی 

فقط در فاصله   .اند از بین رفته( جزایر گاالپاگوس، هاوایی و استرالیا

های بزرگترین سیستم  ان، نیمی از مرج2117و  2116های بین  سال

های مرجانی بزرگ استرالیا  ای مرجانی جهان یعنی صخره ه صخره

(Great Barrier Reef )اند از بین رفته . 

های ماهیان را در خود  درصد از گونه 31دهند، اما تقریبا  ها را تشکیل می درصد از سطح اقیانوس 5/1مرجانی فقط  های صخره

میلیون نفر  111ها پیامدهای بزرگی برای تنوع زیستی داشته و همچنین بر روی معیشت  آناز بین رفتن . دهند جای می

ها در برابر امواج، طوفان و سیل نقش  ها در محافظت از آن خواهد داشت که عالوه بر تامین درآمد و مواد غذایی، این صخره

کارائیب و یا، هند و اقیانوس آرام، خاورمیانه، های مرجانی در مناطقی مثل استرالیا، جنوب شرقی آس صخره. مهمی دارند

 . مناطق گرمسیری امریکا گسترده هستند

  https://www.nature.com/articles/d41586-019-02737-8:لینک خبر

 :خالصه خبر 
All the coral reefs in the world could be gone by 2070 if global heating continues on its current path. 

Since 1998, heatwaves have bleached or killed corals in more than 90% of reefs listed as World 

Heritage sites worldwide (including in the Galapagos Islands, Hawaii and Australia. In the Great 

Barrier Reef, the world’s largest reef system, half of the corals died in 2016 and 2017 alone. 

Coral reefs cover only 0.5% of the ocean floor, but they support almost 30% of the world’s marine fish 

species. Their loss has huge implications for biodiversity and for the roughly 400 million people who 

depend on them for work, food and protection from waves, storms and floods in more than 100 

countries across Australasia, Southeast Asia, the Indo-Pacific, the Middle East, the Caribbean and the 

tropical Americas. 

 محیط زیست :موضوع

 www.nature.com :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02737-8
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 است بیوتیکی از انسان به حیوانات منتقل شده بر اساس تجزیه و تحلیل ژنومی، مقاومت آنتی

ات خود ثابت طی تحقیقنام وینسنت ریچاردز  به( Clemson)محقق دانشگاه کلمسون 

این . است منتقل شده های حیوانات  بیوتیکی از انسان به گونه است که مقاومت آنتی کرده

ای از نتایج تحقیقات خود، نظر محققان را به حرکت معکوس  محقق طی انتشار مقاله

از جمعیت انسانی به ( ها پاتوژن)زا  یا حرکت عوامل بیماری( zoonosis)های زئونوز  بیماری

 . است ات جلب نمودهحیوان

شوند، مبتال  های زئونوز شناخته می حیوانات که تحت عنوان بیماریهای مختلف ناشی از  یماریها هزار امریکایی به ب ساالنه ده

، سیاه E. coliسالمونال، . شوند از طریق مواد غذایی، آب و یا تماس با حیوانات به انسان منتقل میها  این عفونت. شوند می

 . های این نوع بیماری هستند از نمونه( cat scratch)و بیماری خراش گربه   (anthrax)زخم 

شود، اما در مورد  های الزم توسط مراکز ذیربط انجام می شوند، کنترل هایی که از حیوان به انسان منتقل می در مورد بیماری

ها به احتمال زیاد از  ا به اظهار ریجاردز، انسانبن. هایی که جهت انتقال معکوس است، دانش بسیار کمی وجود دارد بیماری

بنا به . اند دست آورده ها را به های مقاوم در برابر آن بیوتیکی ژن طریق استفاده بیش از حد و سوء استفاده از داروهای آنتی

 . صورت بگیرداین مواد ژنتیکی از طریق تماس و یا فاضالب انتقال نظر وی امکان دارد 

  resistance.html-antibiotic-analysis-migration-genomic-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A Clemson University professor's research has documented the movement of antibiotic resistance in 

humans into animal species. College of Science researcher Vincent Richards recently published results 

that draw attention to reverse zoonosis, or pathogens moving from human populations to animals. 

Every year, tens of thousands of Americans get sick from a variety of diseases contracted from 

animals. Known as zoonotic diseases, these infections are transmitted through food, water or direct 

contact with the animals. They include salmonella, E. coli, anthrax and cat scratch disease, to name a 

few. While the U.S. Centers for Disease Control and other health agencies keep tabs on animal-to-

human diseases, there's a dearth of knowledge about reverse zoonosis. 

According to Richards, humans have acquired antibiotic-resistant genes, most likely through the 

overuse and abuse of prescription antibiotic drugs. 

 بیوتیكی مقاومت آنتی :موضوع

 phys.org :منبع

 17/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-genomic-migration-analysis-antibiotic-resistance.html
https://phys.org/tags/animals/
https://phys.org/tags/zoonotic+diseases/
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 انقالب بعدی کشاورزی اینجاست

دیدات ناشی از تغییرات اقلیمی برای امنیت غذایی، با افزایش جمعیت جهان و ته

ها  های غذایی انسان هایی برای تامین نیاز حل محققان در سراسر جهان برای یافتن راه

، دانش المللی دو محقق بینبنا به موارد مطرح شده توسط . کنند و حیوانات تالش می

نتایج بررسی و  . و ابزارهای الزم برای تسهیل انقالب بعدی کشاورزی مهیا است

که در آن  Yuval Eshed و  Zach Lippmanهای  نام مطالعه این دو محقق به

 . است منتشر شده Scienceاست در مجله  بندی شده ضعیت کنونی و آینده علوم گیاهی و کشاورزی جمعو

ها و تغییرات عمده  دهنده جهش است که نشان سال گذشته آورده شده 51از تحقیقات بیولوژیکی  یهای در این مقاله نمونه

دهی گیاهان برای  های گل ین موارد شامل تنظیم سیگنالا. اند شدههای گذشته کشاورزی  ژنتیکی هستند که منجر به انقالب

تولید گیاهان متحمل کودهای بیشتر یا شرایط اقلیمی مختلف و معرفی بذرهای هیبرید برای تقویت رشد و بهبود عملکرد، 

است، اما  طور تصادفی کشف شده تغییرات سودمند مشابه تغییرات فوق در ابتدا به.  ها است افزایش مقاومت در برابر بیماری

فلوریژن : اغلب آنها مربوط به دو سیستم هورمونی  ریشه است است که عامل اصلی با استفاده از ژنومیک مدرن مشخص شده

گویند در عصر ویرایش سریع و  این محققان می. کند کند و جیبرلین که که ارتفاع ساقه را کنترل می دهی را کنترل می که گل

راعی به منظور تغییر در ای از محصوالت ز ها ندارد، بلکه با معرفی طیف گسترده دقیق ژن، انقالب بعدی نیاز به کشف فرصت

 . های موجود در حال حاضر غلبه نمود توان به چالش های اصلی می این سیستم

  revolution.html-agricultural-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As a growing population and climate change threaten food security, researchers around the world are working to 

overcome the challenges that threaten the dietary needs of humans and livestock. A pair of scientists is now 

making the case that the knowledge and tools exist to facilitate the next agricultural revolution we so 

desperately need. Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) Professor Zach Lippman, a Howard Hughes Medical 

Institute investigator, recently teamed up with Yuval Eshed, an expert in plant development at the Weizmann 

Institute of Science in Israel, to sum up the current and future states of plant science and agriculture. Their 

review, published in Science, cities examples from the last 50 years of biological research and highlights the 

major genetic mutations and modifications that have fueled past agricultural revolutions.  

 امنیت غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 20/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-agricultural-revolution.html
https://phys.org/tags/plant+development/
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 جنوبی تب خوکی در کرهمشاهده موارد مشکوک به 

کره جنوبی اعالم کرد که در حال بررسی موارد مشکوک به تب 

با . خوکی افریقایی بیشتری در مزارع نزدیک به کره شمالی است

توجه به تلفات سنگین وارد شده به مزارع خوک در آسیا، 

 . های ناشی از گسترش این بیماری افزایش یافته است نگرانی

ا و امور روستایی کره جنوبی و مسئولین وزارت کشاورزی، غذ

اعالم کردند که آنها در حال آزمایش بر روی   Gyeonggi ایالت

 Pajuدر شهر  عهای سه خوک تلف شده از دو مزرعه واق نمونه

 . شد اولین مورد از مشاهده این بیماری مربوط به این شهر می. هستند

جایی مردم، حیوانات و وسایل نقلیه  رنطینه برای جلوگیری از جابهئول در یک کنفرانس خبری گفتند که قهای مس مقام

آنها همچنین اعالم کردند که در صورت تایید آلوده بودن . است و ضدعفونی کردن تجهیزات آلوده شروع شده یانداز راه

 . ها را شروع خواهند کرد ها به بیماری، عملیات از بین بردن دام نمونه

ی اهای خوک است و تا کنون درمانی بر ضرر است اما بیماری بسیار مسری و کشنده در گله انسان بییقایی برای تب خوکی افر

 . است آن شناخته نشده

  htmlcases-fever-swine-korea-south-09-https://phys.org/news/2019.:لینک خبر

 :خالصه خبر 
South Korea said Friday that it is investigating more suspected cases of African swine fever in farms 

near its border with North Korea, as fears grow over the spread of the illness that has decimated pig 

herds across Asia. 

South Korea's Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs and the Gyeonggi provincial 

government said officials are testing samples of three dead pigs from two farms in Paju, a city where 

the country's first case of the disease was confirmed Monday. Test results were expected to come out 

Friday night. The two Paju farms, which raise more than 7,000 pigs combined, were also within 10 

kilometers (6.2 miles) of a farm in the nearby town of Yeoncheon, where a second case of the disease 

was confirmed Tuesday, said Park Byeong-hong, an agriculture ministry official. 

 های دامی بیماری :موضوع

 phys.org :منبع

 20/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-south-korea-swine-fever-cases.html
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 مرگ هزاران ماهی در سواحل شمالی یونان در اثر خشکسالی

 یائیاچه کرونبنا به اظهار مقامات در روزهای اخیر در سواحل در

(Koroneia) ب علت گرمای زیاد و کاهش سطح آ به در شمال یونان

 . اند هزاران ماهی تلف شده

در چند دهه گذشته، این دریاچه چندین بار با این پدیده مواجه 

. یکی واقع استکیلومتری شهر تسالون 31این دریاچه در . است شده

یک دوره گوید،  نیه میهای منطقه مقدو ئول دریاچهدیمیترا بابوری، مس

 . ها باال آمده و خشک شوند است که ماهی حرارت باال سبب شده طوالنی خشکسالی و درجه

متر کاهش یافته و کارهای  سانتی 91تا  61متر بوده است به  9/2، 2111وی همچنین گفت،  عمق دریاچه کرونئیا که در سال 

 . وس کنداست روند کاهش را معک مهندسی انجام شده نتوانسته

 . است Naturaاین دریاچه یک زیستگاه غنی و کلیدی برای پرندگان مهاجر و عضو شبکه حفاظت از محیط زیست اروپا 

  greek.html-stricken-drought-fish-dead-thousands-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

The lake has experienced the phenomenon repeatedly over the last few decades 

Thousands of fish washed up dead on the shores of Lake Koroneia in northern Greece on Thursday as 

a result of high temperatures and declining water levels, authorities said. 

A long period of drought and high temperatures left the fish high and dry, Dimitra Bobori, responsible 

for lakes in the Macedonia region, told AFP. 

The lake, 30 kilometres (18 miles) from the city of Thessaloniki, has experienced the phenomenon 

repeatedly over the last few decades. 

Koroneia's depth has plummeted from nine feet (2.8 metres) in 2014 to between 60 and 80 centimetres 

today, Bobori said, adding that engineering works had failed to reverse the trend. 

The lake, known as a rich habitat and a key migratory bird lane, is a member of the European 

environmental protection network Natura. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-thousands-dead-fish-drought-stricken-greek.html
https://phys.org/tags/fish/
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 خوار گندم کشف میکرب جدید در زنبور ساقه

تیمی از محققان دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی مونتانا موفق به شناسایی میکرب 

خوار گندم  زنبور ساقه. زیست است خوار گندم هم با زنبور ساقه اند که ناشناسی شده

. کند ضرر به محصول گندم در امریکا وارد میآفتی است که ساالنه صدها میلیون دالر 

ای برای  تواند زمینه ساله است می یک پروژه تحقیقاتی یکاین کشف که نتیجه 

خوار گندم در ایالت مونتانای  تحقیقات آتی برای مقابله با تلفات ناشی از آفت زنبور ساقه

صورت  نتایج تحقیقات خود را به David Weaverو  Carl Yeomanهای  نام محققان این پروژه به. امریکا و سایر مناطق باشد

توضیح  Spiroplasma sp. WSSنام  در این مقاله درباره کشف میکرب جدید به. اند منتشر کرده PeerJای در مجله  مقاله

 . خوار گندم انتخاب شده است این اسم با توجه به همزیستی میکرب با زنبور ساقه. است داده شده

 Northern)های بزرگ شمالی  میلیون دالر خسارت به محصول گندم در منطقه دشت 351خوار گندم ساالنه  قهآفت زنبور سا

Great Plains )ها بر اساس این  درباره روابط همزیستی بین گیاهان و میکربانگیزه محققان برای تحقیق . کند وارد می

وار گندم و مشخص کردن نوع عملکرد آنها، شاید بتوان با خ های موجود در زنبور ساقه فرضیه است که با شناسایی میکرب

 . عنوان ابزاری برای مدیریت این آفت استفاده نمود ها از آنها به دستکاری ژنتیک بر روی میکرب

  sawfly.html-stem-wheat-microbe-team-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of researchers in Montana State University's College of Agriculture has discovered a 

previously unidentified microbe that lives symbiotically with the wheat stem sawfly, a pest that causes 

hundreds of millions of dollars in damage to wheat crops each year. The discovery, the result of a 

years-long project, provides the basis for future research that could be vital to combating losses due to 

wheat stem sawflies in Montana and beyond. 

Carl Yeoman in the Department of Animal and Range Sciences and David Weaver in the Department 

of Land Resources and Environmental Sciences published a paper in the journal PeerJ in August along 

with a team of colleagues. The paper outlines the discovery of the microbe Spiroplasma sp. WSS—its 

name a nod to the wheat stem sawflies in which it was discovered. The project was inspired by 

knowledge of similar symbiotic relationships between other insects and microbes inside them. 

 گندم :عموضو

 phys.org :منبع

 11/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-team-microbe-wheat-stem-sawfly.html
https://phys.org/tags/wheat/
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 میلیارد یورویی آلمان برای مقابله با تغییرات اقلیمی 111ریزی بیش از  برنامه

ای که در سطح جهانی منتشر  حدود دو درصد از کل گازهای گلخانه

 . شود است، مربوط به آلمان میشود و عامل گرمایش زمین  می

 2131دولت ائتالفی آنگال مرکل صدراعظم آلمان قصد دارد تا سال 

برای حفاظت از اقلیم ( میلیارد دالر 111)میلیارد یورو   111حداقل 

 . اختصاص دهد

ینده وپا به اهداف اقلیمی خود در سال آبزرگترین اقتصاد اتحادیه ار

ای  های گلخانهدرصدی تولید گاز 55یعنی کاهش  2131است که به هدف خود تا سال  ممکن است نرسد، اما متعهد شده

 . برسد 1881ای در سال  گازهای گلخانه نسبت به سطح انتشار

و سایر اعتراضات زیست محیطی، دولت « ها برای آینده جمعه»آموزی  گرم و موج اعتراض دانشبسیار پس از دو سال تابستان 

 است های خود برای حفاظت از اقلیم روبرو شده برای افزایش تالشای  مرکل با فشارهای گسترده

  bn.html-worth-action-climate-germany-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Germany accounts for around two percent of worldwide emissions blamed for heating the Earth's 

atmosphere 

German Chancellor Angela Merkel's coalition government plans to commit at least 100 billion euros 

($110 billion) on climate protection by 2030, according to a draft policy paper being discussed on 

Thursday. 

Merkel's conservatives and the centre-left Social Democrats were expected to haggle late into the night 

on the details before the landmark policy package was due to be announced Friday. 

The EU's biggest economy is set to miss its climate targets for next year but has committed itself to 

meeting the 2030 goal of a 55 percent cut in greenhouse gas emissions from 1990 levels. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 11/01/2011 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-09-germany-climate-action-worth-bn.html
https://phys.org/tags/greenhouse+gas+emissions/
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 های قابل اعتماد برنج در اندونزی  دهی تولید داده چگونگی سازمان

های افراد فقیر مربوط  در مناطق روستایی اندونزی، تقریبا یک چهارم از هزینه

های تولید،  داده با این وجود، به دلیل غیرقابل اطمینان بودن. به برنج است

ها قبل تهیه  از دهه. قیمت مواد غذایی در حال تغییر و در یک چرخه قرار دارد

های چشمی صورت  های مربوط به تولید برنج عمدتا بر اساس ارزیابی داده

 . گزاری است های مهم سیاست است که مبنایی غیر قابل اطمینان برای تصمیم  گرفته

آوری و  را تنها نهاد مسئول جمع( BPS)دفتر مرکزی آمار جمهور اندونزی،  رئیس 2116در سال این موضوع،  با آگاهی به

و ( BPPT)انس ارزیابی و کاربرد فناوری ژآهمراه با  BPSاز آن زمان به بعد، . های تولید مواد غذایی اعالم کرد انتشار داده

هار پارامتر و روش اصلی چ. های تولید برنج را بهبود بخشیدند ه دادهسایر نهادهای مرتبط مراحل مختلف مربوط به محاسب

 2119میلیون هکتار در  11/7به  2113میلیون هکتار در  75/7از )مجموع سطح زیرکشت برنج : مورد بازنگری قرار گرفت

در مرحله آوری داده  برای جمع (Area Sampling Framework)گیری سطح  ، تصویب روش چارچوب نمونه(ح شداصال

زمین که وری  یک اپلیکیشن مبتنی بر سیستم عامل اندروید، بهره استفاده از باو برداری  سبزینگی گیاه در مناطق مورد نمونه

های  تبدیل شالیهای  شود و آخرین مورد مربوط به نرخ گیری سطح استخراج می وب نمونهچفقط از مناطقی که از چار

نشده و  نرخ تبدیل برنج خشک سبوس گرفته نشده آماده برای برنج سبوس خرمنکوب خشک به برنج خشک سبوس گرفته 

 .شود گرفته شده می

  data-production-rice-reliable-produce-reforms-instituted-indonesia-how-astasiapacific/uncookedhttp://blogs.worldbank.org/e:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In rural Indonesia, rice accounts for almost one-quarter of the total expenditures of the poor. However, food 

prices have been on a rollercoaster ride because of unreliable production data. For decades, rice production data 

relied mainly on subjective measures of eye-estimate (relying on no device other than one’s own eyes to 

measure distances), which created unreliable evidence on which to base critical policy decisions. 

Sensing this, in 2016, the Indonesian President Joko Widodo responded by instructing the Central Bureau of 

Statistics (BPS) to be the only agency responsible for collecting and releasing food production data.  Since then, 

BPS, together with the Agency for Assessment and Application of Technology (BPPT) and other agencies, has 

improved the calculation of the various stages of the rice production data collection.   

 برنج :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 23/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/uncooked-how-indonesia-instituted-reforms-produce-reliable-rice-production-data
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 تولید ماده سازگار با محیط زیست از ضایعات کشاورزی

انگلستان موفق ( Portsmouth)یکی از محققان دانشگاه پورتسموث 

توان از یکی از  است که با استفاده از آن می به ارائه روشی شده

که  ستخراج کرداای  ترین منابع طبیعی موجود در جهان ماده فراوان

ها و بسیاری  ماده شیمیایی مورد استفاده در صابون ی باجایگزینقابلیت 

 . ا داردراز محصول خانگی دیگر  

های کاه برنج  اند که در بسته طی این پروژه تحقیقاتی، محققان دریافته

تواند جایگزین غیرسمی قابل  یاین ماده م. شود تولید می (biosurfactant)نام سورفکتانت زیستی  یک ماده بیوشیمیایی به

طور معمول از مواد شیمیایی مصنوعی مبتنی بر نفت استفاده  استفاده در بسیاری از محصوالت خانگی گردد که در آنها به

 . شود می

هدف این پروژه بیوتکنولوژی کمک به یکی از معضالت بزرگ زیست محیطی یعنی کاهش میزان مصرف مواد شیمیایی 

این پروژه توسط مرکز نوآوری آنزیم دانشگاه پورتسومث و با همکاری دانشگاه آمیتی هند . ی روزمره استمصنوعی در زندگ

 . است و انستیتوی فناوری هند اجرا شده

  /ingredient.html-friendly-eco-strawscientists-soap-09-2019https://phys.org/news:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A scientist has discovered a way of using one of the world's most abundant natural resources as a 

replacement for manmade chemicals in soaps and thousands of other household products. 

An innovative research project, published this month and led by the University of Portsmouth, has 

demonstrated that bails of rice straw could create a 'biosurfacant', providing an alternative non-toxic 

ingredient in the production of a vast variety of products that normally include synthetic 

materials which are often petroleum based. 

The biotechnology project set out to solve one of the planet's most pressing environmental problems, 

looking for a way of reducing the amount of manmade chemicals in everyday life. It has been co-

supervised by the University of Portsmouth's Centre for Enzyme Innovation, working in conjunction 

with Amity University in India and the Indian Institute of Technology. 

 اقتصاد :موضوع

 phys.org :منبع

 23/01/2011 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-09-soap-strawscientists-eco-friendly-ingredient.html
https://phys.org/tags/rice+straw/
https://phys.org/tags/synthetic+materials/
https://phys.org/tags/synthetic+materials/
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 اخبار کوتاه 

  افزایش دقت در ویرایش ژنوم برنج با استفاده از فناوریCRISPR-Cas9 

Inducible CRISPR-Cas9 Improves the Precision of Genome Editing in Rice 

 جدید در شناخت بیشتر بیماری لكه سبز مرکبات  یافته 

Researchers Make Breakthrough in Understanding Citrus Greening Bacteria 

 آینده تامین امنیت غذایی تولید محصوالت تراریخته در کره جنوبی برای 

South Korea Develops GM Crops for Future Use 

 است پذیر کرده ها را امكان زراعی که تولید حبوبات مقاوم در برابر بیماری های پیشرفته به تكنیک 

Advanced Breeding Makes Disease Resistant Beans Possible 

  تغییر ژنOsNAC10 به منظور افزایش تحمل برنج در برابر خشكسالی 

Transformation of OsNAC10 Gene for Drought Tolerance in Rice 

 های گیاهی منجر شود بیوتیک نتیتواند به تولید آ ژن در ذرت شدند که می 6شناسان موفق به شناسایی  زیست 

Biologists Identify Six Genes in Maize Responsible for Production of Plant Antibiotics 

 شور شدند های محققان موفق به یافتن راهی برای پرورش گیاهان در خاک 

Scientists Discover Way to Make Crops Grow in Salty Soils 

 زمینی ترین توالی ژنوم سیب انتشار کامل 

Most Complete Potato Genome Sequence Published 

  مقاوم سازی درختان سیب در برابر بیماری سوختگی آتشی به کمک فناوریCRISPR  

Scientists Use CRISPR to Develop Apples Resistant to Fire Blight 

  کند میکشف ژنی در سورگوم که تغذیه پرندگان از محصوالت زراعی را کنترل 

 Discovery of sorghum gene that controls bird feeding could help protect crops 

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17750
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17746
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17738
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17754
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17757
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17753
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17743
https://phys.org/news/2019-09-discovery-sorghum-gene-bird-crops.html
https://phys.org/news/2019-09-discovery-sorghum-gene-bird-crops.html
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