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

( 87 اسفند) 2118 مارساز ماه  (export price delivered at the US Gulf port oft red winter,S) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 1389 شهریوریعنی   2118 سپتامبرتا ماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (دالر امریکایک تن به )  1389یعنی شهریور   2118تا ماه سپتامبر ( 87اسفند ) 2118مارس 

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

4.66 % 189.60 Sep 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.70 % 427.00 Sep 2019 
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( 87اسفند ) 2118مارس 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 شهریور  2118تا ماه سپتامبر 

 

 2118مارس 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 ) 1389  یعنی شهریور  2118تا ماه سپتامبر ( 87اسفند )

 

 (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

 ttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarh :شكر

 بازگشت به فهرست

 

 ماه قیمت تغییرات

-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 

-3.87 % 157.26 Sep 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

-3.70 % .26 Sep 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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 مین جلسه کمیته امنیت جهانی غذامراسم افتتاحیه چهل و شش

در مراسم افتتاحیه چهل و ششمین جلسه کمیته امنیت جهانی غذا 

(CFS) کنندگان حاضر گفت برای  شرکتبه  مدیرکل فائو، کو دونگیو

معکوس کردن روند افزایشی عدم امنیت غذایی و پیشروی به سوی 

همکاری و اقدامات نوآورانه  ،2131کن کردن گرسنگی تا سال  ریشه

 . موردنیاز است

لبه بر آن ه با چالش بزرگی مواجه هستیم که غوی همچنین اظهار داشت ک

کن کردن گرسنگی انجام  ریشههایی که در زمینه  دهند که تالش ن میااخیر نشمشاهدات . با همکاری ممکن خواهد شد

 . های جدید و اقدامات جسورانه دارند می گیرند، کافی نبوده و نیاز به ایده

که « دست-در-برنامه ابتکاری دست»مدیرکل فائو همچنین از این فرصت برای معرفی برنامه ابتکاری فائو تحت عنوان 

ذیر توسط پ های کوچک و آسیب رسانی به دست کاست، استفاده کرد و گفت که هدف این برنامه کم ازی شدهاند اخیرا راه

های غیردولتی و در  های خصوصی و سازمان های بزرگ و قوی از طریق مشارکت کشورهای اهدا کننده، بخش دست

 . با کمترین سطح توسعه استای و در حال توسعه و  اولویت قرار دادن کمک رسانی به کشورهای کوچک جزیره

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1238273/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Innovative collaboration and actions are needed to reverse rising food insecurity rates and resume 

progress towards the eradication of hunger by 2030, Director-General Qu Dongyu told delegates 

gathered at FAO today in the opening of 46th session of the Committee on World Food Security 

(CFS). 

"We have a huge challenge ahead of us," he said. "We can achieve this if we work together hand in 

hand." 

Recent trends indicate that efforts to eradicate hunger by 2030 are "coming up short," Qu said. "We 

must come up with new ideas and take bolder action," he said. 

The Director-General took the opportunity to highlight the recently launched Hand-in-Hand 

Initiative, through which FAO aims to tailor assistance to the small and vulnerable hands by the big 

and strong hands, through match-making partnerships including donor countries, the private sectors 

as well as non-governmental organizations, prioritizing small island developing states, landlocked 

countries and the world's least developed countries.  

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1238273/icode/
http://www.fao.org/news-management/news-stories/addedit-story/en/Committee%20on%20World%20Food%20Security
http://www.fao.org/news-management/news-stories/addedit-story/en/Hand-in-Hand%20Initiative
http://www.fao.org/news-management/news-stories/addedit-story/en/Hand-in-Hand%20Initiative
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 های غذایی سالم برای جهانی عاری از گرسنگی مراسم روز جهانی غذا با شعار رژیم 

( 89مهر  24) 2118اکتبر  16در مراسم روز جهانی غذا که در 

در مقر فائو در رم برگزار شد، سخنرانان بر روی انجام اقدامات 

ن به گرسنگی و و با سرعت بیشتر برای پایان داد تر قوی

های غذایی سالم و  تغذیه و در دسترس قرار گرفتن رژیم سوء

 . کردندتاکید  2131صرفه برای همه تا سال  مقرون به

. اقدامات ما، آینده ما است»شعار امسال روز جهانی غذا  

انتخاب « ی رسیدن به گرسنگی صفرهای غذایی سالم برا رژیم

یش میزان گرسنگی و این شعار با توجه به افزا. استه شد

های مقرون  حل فائو و شرکای فائو معتقدند که راه. زمان افزایش اضافه وزن و چاقی در سطح جهانی انتخاب شده است هم

 . اما  انجام آنها نیازمند تعهد و اقدامات جهانی بیشتری است. دنتغذیه وجود دار صرفه برای کاهش اشکال مختلف سوء به

حل بزرگی برای  جمعی راه در سخنرانی خود در این مراسم گفت، اقدام دسته Giuseppe Conteوزیر ایتالیا،  نخست

انداز کشاورزی یکپارچه در  چشم»وی همچنین بر حمایت ایتالیا از . های جهانی مثل گرسنگی است مقابله با چالش

المللی واقعی و  همکاری بین»ان عنو اعالم و بر لزوم نیاز به شناخت توسعه به« حمایت از کره زمین و هویت فرهنگی

 . تاکید کرد« اصیل آنبه معنای سیاست 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1237850/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

At the global World Food Day ceremony today speakers called for bolder and faster action across 

sectors to make healthy and sustainable diets available and affordable for all. 

This year's World Food Day - with the theme "Our actions are our future. Healthy diets for a 

#ZeroHunger world" - takes place in the context of rising global hunger but also increasing 

overweight and obesity. FAO and its partners believe that affordable solutions to reduce all forms 

of malnutrition exist, but they require greater global commitment and action. 

"Collective action is the high road to tackling a global challenge such as hunger in the world," said 

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte in his keynote speech. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1237850/icode/
http://www.fao.org/world-food-day
http://www.fao.org/world-food-day
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 2118اعالم برنده جایزه جهانی غذاسال 

. اعالم شداز هلند  Simon N. Groot، 2118برنده جایزه جهانی غذا سال 

های وی در زمینه  با این جایزه، رهبران غذا و کشاورزی دنیا از تالش

تولید بذرهای مرغوب و کشور از طریق  61افزایش تولید سبزیجات در 

 . های آموزشی برای کشاورزان قدردانی کردند اجرای برنامه

دیل شدن و برای تب ها کشاورز های گروت در هدایت میلیون فعالیت

است درآمد و  سیار مهم و مؤثر بوده و توانستههای باغبانی ب کارآفرین

 . کننده قرار دهد ترس صدها میلیون مصرفتر در دس ات مغذیا را بهبود بخشیده و همچنین سبزیجمعیشت آنه

گذار جایزه جهانی غذا که از شهر کوچکی از ایالت آیوا بود، گروت نیز اهل شهر کوچکی در  همانند نورمن بورالگ بنیان

 . هلند است که از جوانی در مورد بذرها آموخته و دارای دیدگاه مشابهی با نورمن بورالگ در زمینه تغذیه جهانی است

سال فعالیت در اروپا و امریکای  21پس از . است تمام عمر خود را وقف صنعت پرورش گیاهان و اصالح بذر کردهوی 

سالگی به جنوب شرقی آسیا سفر کرد با این هدف که اولین کمپانی تولید بذر سبزیجات را در  47شمالی، گروت در سن 

 . آن منطقه تاسیس کند

  america/-latin-and-iaas-africa-to-seeds-improved-bringing-of-impact-the-recognizes-prize-food-world-https://www.cimmyt.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Simon N. Groot is the winner of the 2019 World Food Prize. With this award, food and agriculture 

leaders recognize his work to increase vegetable production in more than 60 countries, through the 

development of high-quality seeds and training programs for farmers. 

Groot’s efforts were crucial in leading millions of farmers to become horticulture entrepreneurs, 

resulting in improved incomes and livelihoods for them, and greater availability of nutritious 

vegetables for hundreds of millions of consumers. 

Like small-town Iowa farm boy Norman Borlaug, Groot comes from a small town in the 

Netherlands, where he learned the value of seeds at a young age. Both shared the same vision to 

feed the world and succeeded. 

Groot devoted his whole life to the seed and plant breeding industry. After 20 years in the industry 

in Europe and North America, Groot travelled to southeast Asia at the age of 47 with a vision to set 

up the region’s first vegetable seed breeding company.  

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.cimmyt.org/news/2019-world-food-prize-recognizes-the-impact-of-bringing-improved-seeds-to-africa-asia-and-latin-america/
https://www.worldfoodprize.org/en/dr_norman_e_borlaug/about_norman_borlaug/
https://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2019_groot/
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 های غذایی پایدار با فائو در زمینه سیستم Danoneهای شرکت  همکاری

توافق کردند که در زمینه بهبود تغذیه  Danoneفائو و کمپانی 

جهانی و ارتقاء دانش ایمنی غذا در سطح جهانی و در جهت برقراری 

پذیر ارزش کشاورزی در راه رسیدن به  های مسئولیت زنجیره

 . های غذایی پایدار با یکدیگر همکاری کنند سیستم

اره المللی غذا و نوشیدنی اعالم کردند که درب فائو و این شرکت بین

های پایدار کشاورزی و غذا و همچنین برقراری  لزوم ارتقاء شیوه

تر و سالم تر دارای  امکان دسترسی مردم به مواد مغذایی متنوع

طور خاص در مورد تغذیه،  های فوق و به ها و دانش در زمینه که به اشتراک گذاردن داده درک مشترک هستند و به این

ها در دستیابی به هدف دوم از اهداف توسعه  ی مسئوالنه در کشاورزی در پیشبرد تالشگذار ایمنی مواد غذایی و سرمایه

 . پایدار و رسیدن به گرسنگی صفر بسیار مؤثر هستند

 . گردیدامضا  Dononeکو دونگیو، مدیرکل فائو و امانوئل فابر، رئیس و مدیرعامل شرکت  توسطنامه  توافق

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1237744/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and Danone have agreed to 

work together to improve global nutrition and food safety knowledge, and promote responsible 

agricultural value chains for more sustainable food systems. 

The UN agency and the global food and beverage company have a shared understanding of the 

need to scale up sustainable food and agricultural practices, and to provide people with access to 

more diverse and healthier foods. 

Sharing data and knowledge on this, specifically on nutrition, food safety and responsible 

investments in agriculture, will help advance efforts to reach Sustainable Development Goal 2 - 

Zero Hunger. 

"This agreement will help advance global efforts to improve nutrition and food safety, and make 

food systems more sustainable," said FAO Director-General Qu Dongyu at the signing of the 

agreement. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1237744/icode/
http://www.danone.com/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/en/
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 گذاری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه سرمایهنامه بین فائو و هلند برای افزایش  تفاهم

برنامه مشارکتی رسمی راه ( FMO)فائو و بانک توسعه کارآفرینی هلند 

های  گذاری به نفع شرکت اندازی کردند که هدف آن افزایش سرمایه

پایی است که در بخش  و تولیدکنندگان خرده( SMEs)کوچک و متوسط 

کسب و کار کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مشغول فعالیت 

 . هستند

در زمینه بهبود  FMOفائو و ( MoU)بر اساس این یادداشت تفاهم 

آموزش  ،یهای کاهش ضایعات غذای های پایدار کشاورزی و اگرواکولوژیکی و تکنیک رزی، شیوههای مدیریت کشاو مهارت

پروژه  . و مؤسسات مالی کوچک روستایی همکاری خواهند کرد SMEsهای  های کشاورزی، کارکنان شرکت اعضا سازمان

 . اولیه این برنامه مشارکتی در کنیا به مرحله اجرا در خواهد آمد

ش کشاورزی، تولیدکنندگان تمام فعاالن زنجیره ارز تالش خواهند کرد تافرد  این دو نهاد از طریق این برنامه منحصر به

کار گرفتن  بتوانند با به به منابع مالی دسترسی پیدا کنند ودر بخش کسب و کار کشاورزی  SMEsها و  پا، تعاونی خرده

  . های خود ادامه دهند های سازگار با محیط زیست و با مسئولیت پذیری اجتماعی رشد کرده و به فعالیت شیوه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1239292/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and FMO, the Dutch 

Entrepreneurial Development Bank today launched a formal partnership which aims to increase 

investments in favor of small and medium enterprises (SMEs) and small-scale producers operating 

within the agribusiness sector in developing countries. 

According to the Memorandum of Understanding, over the next two years, FAO and FMO will 

work with members of farmers' organizations, staff of SMEs and rural microfinance institutions to 

improve agri-business management skills, sustainable agro-ecological and processing practices and 

food loss-reduction techniques. The pilot project of the partnership will be undertaken in Kenya. 

Through this unique partnership, the two institutions will work to improve access to finance for all 

actors along the agricultural value chain, enabling small-scale producers, cooperatives and SMEs in 

the agribusiness sector to grow and operate in a more environmentally and socially responsible 

manner. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/11/2119 :تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1239292/icode/
https://www.fmo.nl/
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  کنندگان درباره ذرت آبی رنگ ای در مورد نظرات مصرف مطالعه

در مورد نظرات ( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  ای توسط مرکز بین مطالعه 

 (تورتیال) نسبت به ذرت آبی رنگ و تقاضا برای نان مکزیکی کنندگان مکزیکی  مصرف

 . است تولید شده از این نوع ذرت انجام گرفته

های مکزیکوسیتی و شهرهای اطراف آن محصوالت  ها و رستوران در سوپرمارکت

توان یافت، غذاهایی که تا چند سال قبل در  ساخته شده از ذرت آبی رنگ را می

با استفاده از ذرت آبی رنگ برخی از غذاهای مورد عالقه مردم . بودنددسترس ن

های کشاورزان باید بر روی  ها، صنایع فرآوری و سازمان ولیدکنندهاما آیا ت. شوند های جدیدی عرضه می مکزیک به رنگ

ها واقعا عالقمند به  کننده گذاری کنند یا خیر؟ آیا مصرف گسترش تولید ذرت آبی و محصوالت تولید شده از آن سرمایه

 این نوع ذرت هستند و حاضرند مبلغ بیشتری بابت آن بپردازند؟

ای برای ارزیابی  مطالعه( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  مرکز بینمحققان به منظور یافتن پاسخ سواالت فوق، 

 . اند ها و تمایل آنها به پرداخت هزینه بیشتر برای ذرت آبی رنگ انجام داده کننده نظرات مصرف

های  گونه. اری از غذاهای سنتی مکزیکی استذرت یکی از محصوالت اصلی مکزیک و نان ذرت یا تورتیال جزء اصلی بسی

این نوع . است است، اما تا همین اواخر خارج از جوامع بومی ناشناخته بوده ذرت آبی رنگ از هزاران سال قبل وجود داشته

 . است ذرت عالوه بر رنگ خاص به علت خواص مفید برای سالمتی مثل داشتن آنتی اکسیدان پرطرفدار شده

  pay/-to-willing-consumers-are-but-rage-the-all-is-maize-https://www.cimmyt.org/news/blue:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Step into supermarkets or restaurants in Mexico City and surrounding towns and you might see 

products made from blue maize — food which would not have been available just a few years ago. 

Some of Mexico’s favorite dishes are taking on a new hue with blue corn chips, blue tortillas or 

blue tamales. But should breeders, millers, processors and farmer organizations invest in expanding 

the production of blue maize and blue maize products? Are consumers really interested, and are 

they willing to pay more? 

These are some of the questions researchers at the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT) in Mexico set out to answer. They set up study to test consumer preferences 

and willingness to pay for this blue maize tortillas. 

 ذرت :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 17/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/blue-maize-is-all-the-rage-but-are-consumers-willing-to-pay/
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  ده مورد که باید درباره ذرت و گندم بدانیم

المللی اصالح ذرت و گندم  اکتبر، روز جهانی غذا، مرکز بین 16به مناسبت 

(CIMMYT ) و گندم چند واقعیت درباره دو محصول مهم جهان یعنی ذرت

 :است که عبارتند از منتشر کرده

کشور  98میلیارد نفر در  5/2. کنند یاردها انسان از ذرت و گندم تغذیه میمیل  (1

 8/1میلیارد نفر از آنها درآمدی کمتر از  1حدود . کنند جهان گندم مصرف می

 . دهد دالر در روز دارند و غذای اصلی آنها را گندم تشکیل می

درصد از کالری و پروتئین موردنیاز ما را  61آنها حدود درصد از  3گونه گیاهی خوراکی شناخته شده، فقط  311.111از   (2

 جذرت، گندم و برن: کنند تامین می

 .شود  مدیریت می CIMMYTترین مجموعه ذرت و گندم توسط  متنوع  (3

 . در ایجاد سیستم غذایی جهانی ذرت و گندم نقش بسیار مهمی دارند  (4

 .ت و گندم باید افزایش یابدبرای تامین نیاز غذایی جمعیت فزاینده جهان، عملکرد ذر  (5

 . کند پذیر می ای را امکان کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم افزایش عملکرد همراه با کاهش انتشار گازهای گلخانه  (6

 . گندم کامل سبوس دار برای سالمتی بسیار مفید است  (7

 . زه نمودمبار« گرسنگی پنهان»توان با  می( biofortified)با گندم و ذرت غنی شده زیستی   (9

 .کنند میلیون نفر در جهان از رقم ذرت مقاوم در برابر خشکی استفاده می 53در حال حاضر   (8

 .تغذیه کودکان بسیار مفید است ذرت حاوی پروتئین مرغوب برای مقابله با سوء (11

  wheat/-and-maize-about-know-should-you-things-https://www.cimmyt.org/news/ten:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As the calendar turns to October 16, it is time to celebrate World Food Day. At the International 

Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), we are bringing you a few facts you should 

know about maize and wheat, two of the world’s most important crops. 

1. Billions of people eat maize and wheat. 
2. Of the 300,000 known edible plant species, only 3 account for around 60% of our calories and 

proteins: maize, wheat and rice. 

3. CIMMYT manages humankind’s most diverse maize and wheat collections. 

4. Maize and wheat are critical to a global food system makeover. 

 گندم و ذرت :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 15/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/ten-things-you-should-know-about-maize-and-wheat/
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  تواند جذب کننده کربن باشد کشاورزی می 2151تا سال 

خواری و کاشت درختان  نتایج یک مطالعه جدید، گیاه اساسبر 

توانند به کاهش نقش کشاورزی در گرمایش جهانی کمک  می

 . کنند

خوار  تقریبا گیاه نفر در کشورهای ثروتمند یک نفر 5از هر  اگر

د و اگر به شود و تا یک سوم ضایعات مواد غذایی خود کاهش ده

های تخریب  ها و احیا زمین کشورهای فقیر در حفاظت از جنگل

ش گرمایش زمین از عوامل افزای توانند به جای اینکه یکی های کشاورزی جهان می سیستم 2151شده کمک شود، تا سال 

های کشاورزی و غذایی  های جهان، سیستم بر اساس این مطالعه که بر روی جنگل. باشند تبدیل به جاذب کربن شوند

نیاز به کاشت بیشتر ،هدف این رسیدن به . است منتشر شده Nature Climate Changeانجام و نتایج آن در مجله 

 . های کشاورزی مطلوب دارد ر بستن شیوهکا خیزی خاک از طریق به درختان و بهبود حاصل

گوید، استفاده از  و نویسنده اصلی این مقاله می Stephanie Roe نام  یکی از محققان محیط زیست دانشگاه ویرجینیا به

تواند منجر به طی شدن یک سوم مسیر  های سازگار با محیط زیست در مدیریت کشاورزی و سایر اراضی می روش

پذیر بوده و مزایای دیگری نیز به همراه  این نوع اقدامات در حال حاضر امکان. توافق پاریس گردد دستیابی به اهداف

 . خواهند داشت

  report-says-2050-by-carbon-of-absorber-be-could-https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/21/farming:لینک خبر

 :خالصه خبر 
If one in five people in richer countries went near-vegan, and threw away a third less food than they 

currently do, while poor countries were assisted to preserve their forests and restore degraded land, 

the world’s agricultural systems could be absorbing carbon dioxide by 2050 instead of adding 

massively to global heating as they do at present. 

Tree-planting and improving the fertility of soil through better farming practices would also be 

needed, according to a study of global forests, farming and food systems published in the journal 

Nature Climate Change. 

Managing agricultural and other land in a more environmentally sound manner could take the 

world nearly a third of the way towards meeting the Paris agreement goals. “These [measures] are 

feasible now and deliver many other benefits,” said Stephanie Roe, environmental scientist at the 

University of Virginia and lead author of the paper. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 21/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/21/farming-could-be-absorber-of-carbon-by-2050-says-report
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/jun/19/the-14-things-you-need-to-know-before-you-go-vegan
https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/20/food-waste-alarming-rise-will-see-66-tonnes-thrown-away-every-second
https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/20/food-waste-alarming-rise-will-see-66-tonnes-thrown-away-every-second
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/11/can-we-save-the-world-one-tree-at-a-time
https://www.theguardian.com/news/2019/jan/28/can-we-ditch-intensive-farming-and-still-feed-the-world
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0591-9
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0591-9
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0591-9
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0591-9
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 بندی جدید مبارزه با آفات در اتحادیه اروپا اولویت

با استفاده از یک متدولوژی ( JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا 

از جنبه اثرات اقتصادی، اجتماعی و ای را  جدید لیست آفات قرنطیه

داری اتحادیه اروپا  ها بر روی کشاورزی و جنگل محیطی آن زیست

 . است همورد ارزیابی قرار داد

که درختان زیتون، بادام، انگور و دیگر  Xylella fastidiosaباکتری 

کند و همچنین سوسک ژاپنی، قارچ  محصوالت مهم اروپا را آلوده می

ی از جمله آفات و یهای شاخ بلند آسیا که سیاه مرکبات، باکتری عامل بیماری لکه سبز مرکبات و سوسکعامل بیماری ل

 . بیشترین تاثیر را بر روی سالمت گیاهان در اروپا دارندهایی هستند که  بیماری

 در سال. معرفی کردای را به عنوان آفات اولویت دار  آفت قرنطیه 21بندی کمیسیون اتحادیه اروپا  بر اساس این رتبه

 . ت گیاهی جدید در اتحادیه اروپا، به محصوالت و درختان آسیب زیادی وارد آمدگذشته در نتیجه شیوع چند نوع آف

در جنوب ایتالیا سبب از بین رفتن درختان صد ساله زیتون شد و افزایش   Xylella fastidiosaبرای مثال، باکتری 

 . به درختان میوه خسارات جدی وارد کرد( Popillia japonica)جمعیت سوسک ژاپنی 

  forestry-and-agriculture-eu-tspes-quarantine-impacts-potential-are-big-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Following a new methodology, the JRC assessed a list of quarantine pests for their potential 

economic, social and environmental impact on EU agriculture and forestry. 

The bacterium Xylella fastidiosa affecting olive trees, almond, grapevine among other important 

crops, as well as the Japanese beetle, Citrus Black Spot, Citrus greening and the Asian long-horned 

beetle are among the top ranking pests affecting plant health in Europe. 

This ranking has helped the Commission to list 20 quarantine pests as priority pests. The list is 

published today. In the last years outbreaks of several plant pests new to the Union territory have 

been damaging the European crops and trees. 

For example, the bacterium Xylella fastidiosa has been killing centenary olive trees in South of 

Italy, and the rising populations of the Japanese beetle (Popillia japonica) have been causing an 

important damage in the fruit tree orchards. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (JRC) کشاورزی اروپامرکز تحقیقات مشترک  :منبع

 11/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-are-potential-impacts-quarantine-pests-eu-agriculture-and-forestry
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/philip_steury_adobestock_114816156.jpeg?itok=bpUOkQcq
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  پذیری گیاهان زراعی در برابر خشکی روشی جدید برای افزایش انعطاف

تواند به تولید محصوالت  تحقیقاتی که در استرالیا در حال انجام است می

با  طوریکه کشاورزان بتوانند همراه بهمقاوم در برابر خشکی کمک کند 

و سود بیشتری نیز  هری را تولید کردمصرف آب کمتر مواد غذایی بیشت

 . کسب نمایند

معیت و فشارهای ناشی برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی، افزایش ج

 . از کاربری زمین باال بردن میزان تحمل خشکی گیاهان بسیار حائز اهمیت است

روش سریع،   CSIROاسترالیا و شناسی انرژی گیاهی  ، مرکز عالی زیست(ANU)حققان دانشگاه ملی استرالیا تیمی از م

 . اند های مقاوم در برابر خشکی ارائه کرده دقیق و ارزان قیمت جدیدی برای شناسایی گندم

ارقام گندم که قابلیت رشد در انتخاب گویند،  می Adam Carrollو  Arun Yadavهای  نام محققان ارشد این پروژه به

باشند در کمک به مبارزه با عدم امنیت غذایی در سطح جهانی بسیار مؤثر  های کوتاه و میان مدت خشکسالی داشته دوره

های بزرگ کشاورزی در استرالیا است که بر تولید مواد غذایی و معیشت کشاورزان  خشکسالی یکی از چالش. هستندا

 . د میلیاردها دالر هزینه ایجاد کندتوان رسانی به کشاورزان می ولت در کمکتاثیر گذاشته و برای د

 . منتشر شده است Experimental Botanyچزئیات بیشتر درباره این روش در مجله 

  crops.html-resilient-drought-scientists-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Australian research could help breeders develop more drought-resilient crops that can produce 

more food and more profit with less water. 

Drought tolerance is critically important in the face of climate change, population growth and land-

use pressures. 

Scientists from The Australian National University (ANU), ARC Centre of Excellence in Plant 

Energy Biology, and CSIRO Agriculture and Food have developed a new method to 

identify drought-resilient wheat quickly, cheaply and accurately. 

Lead researchers Dr. Arun Yadav and Dr. Adam Carroll said selecting wheat that can grow better 

during short- to medium-term drought is vital to help fight food insecurity around the world. 

 گندم :موضوع

 phys.org :منبع

 11/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-10-scientists-drought-resilient-crops.html
https://phys.org/tags/drought/
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 تحقیقات جدید برای افزایش تولید خرما در سطح جهانی

دانشگاه  علوم گیاهیبه مناسبت روز جهانی غذا تیمی از محققان 

ه بزرگی را با هدف پروژ( KAUST) علم و فناوری ملک عبداهلل

 . اندازی کردند های خرما راه بهبود تولید و محفاظت از نخل

طور جامع مورد  برای اولین بار در این پروژه ژنوم نخل خرما به

استاد  Ikram Blilouدکتر  . بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت

اه و همکاران تحقیقاتی وی در عربستان علوم گیاهی این دانشگ

 . اند وری کردهآ مسجد قبا در مدینه جمع یهای خرما ترین نخل هایی از برخی از قدیمی سعودی نمونه

آب و هوای خشک همراه با تغییرات شدید دما از  .نخل خرما از معدود درختان میوه است که قادر به رشد در بیابان است

  . گیاهان در بیابان استعوامل محدود کننده رشد 

یابی ژنوم در حال مطالعه بر روی  با استفاده از تکنیک های پیشرفته توالی KAUSTمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی 

زا و آفات از جمله  تر و همچنین افزایش مقاومت آن در برابر عوامل بیماری تر و سالم خرما هستند تا بتوانند به رشد سریع

 . ستا منتشر شده Plant Cellجزئیات این تحقیق در مجله . سوسک حنایی خرما کمک کنند

  production.html-fruit-date-global-boost-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Today on World Food Day, a team of Plant Scientists from King Abdullah University for Science 

and Technology (KAUST) has begun a major project to improve global date palm production and 

protection.This project is the first time that the date palm genome has been studied so 

comprehensively. Dr. Ikram Blilou, Professor of Plant Science at King Abdullah University for 

Science and Technology (KAUST) and her research team in Saudi Arabia have collected samples 

from date palms by the Quba mosque in Madinah, some of the most ancient date palms in the 

world. "The date palm is one of the few fruit trees that, remarkably, can grow in the desert, a 

habitat with an arid climate where extreme temperature changes and drought conditions limit plant 

growth."Within KAUST's Center for Desert Agriculture Research we are studying date palms using 

advanced genome sequencing techniques and have begun to develop new breeding strategies to 

help palms grow faster and healthier as well as making them more resistant to pathogens and pests 

like the red palm weevil," says Dr. Blilou. 

 خرما :موضوع

 phys.org :منبع

 15/11/2119 :تاریخ خبر
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  زیستی در بهبود تولید محصوالت زراعی  نقش تنوع

مزرعه کشاورزی  1511های مربوط به  شناسان داده محیط زیست و زیستمتخصصان 

های امریکا، مزارع کلزای روغنی در جنوب سوئد،  از سراسر جهان شامل دشت

در افریقای جنوبی و محصوالت غالت در آلپ را با  مزارع قهوه در هند، مزارع انبه

هستند که توسط  فرایندهای مفیدی ،های اکوسیستمی سرویس. هم مقایسه کردند

در این مطالعه آنها دو سرویس اکوسیستمی را مورد تجزیه . شوند طبیعت تنظیم می

کنترل بیولوژیکی آفات که  خدمات شوند و  توسط حشرات وحشی ارائه می افشانی که خدمات گرده: و تحلیل قرار دادند

 . حشرات مضر است در برابر دفاع استفاده از بندپایان شکارچی برایهای طبیعت در  یکی از توانایی

ها، درختان و مراتع باشند، جمعیت  های ناهمگن که دارای تنوع بیشتری از محصوالت زراعی، انواع پرچین در زمین

از طرف . افشانی بلکه کنترل بیولوژیک نیز افزایش می یابد تر است و نه تنها گرده تر و متنوع های مفید فراوان افشان گرده

. یابد وم کاهش میافشانی تا یک س گرده ،های تک محصولی، در نتیجه کاهش تنوع و ساده شدن محیط سیستمدیگر، در 

 .  استاین تاثیر بر روی کنترل بیولوژیک بیشتر میزان 

  production.html-crop-biodiversity-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ecologists and biologists compared data of about 1,500 agricultural fields around the world, 

including corn fields in the American plains, oilseed rape fields in southern Sweden, coffee 

plantations in India, mango plantations in South Africa and cereal crops in the Alps. They analyzed 

two ecosystem services (i.e., processes regulated by nature that are beneficial and free for humans): 

the pollination service provided by wild insects and biological pest control service, which is the 

ability of an environment to use predatory arthropods present in the ecosystem to defend itself from 

harmful insects. 

In heterogeneous landscapes where the variation of crops, hedges, trees and meadows is greater, 

wild pollinators and "beneficial" insects are more abundant and diversified. Not only do pollination 

and biological control increase, so does the crop yield. On the other hand, monocultures are the 

cause of roughly a third of the negative effects on pollination that result from landscape 

simplification (measured by loss of pollinator richness). This effect is even greater with the control 

of harmful insects, where loss of natural enemy richness represents 50 percent of the total 

consequences of landscape simplification. 

 زیستی تنوع :موضوع

 phys.org :منبع

 11/11/2119 :تاریخ خبر
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 اند  های قابل کشتی که بالاستفاده مانده بازسازی زمین

اند  دریافته( RUND) هشناسی دانشگاه دوستی ملل روسی محققان خاک

و  های غیرکشاورزی، کشاورزی کربن آلی در خاک که میزان تجمع

بالاستفاده عمدتا به نوع و ترکیب خاک بستگی داشته و مدت  های زمین

زمان عاری از کشت بودن زمین تاثیر کمتری بر روی میزان کربن آلی آن 

دست آمده به محاسبه دقیق میزان  های به و داده نتایج این تحقیق . دارد

. بینی تغییرات اقلیمی کمک خواهند کرد ار کل کربن موجود بر روی کره زمین و همچنین پیشخیزی خاک و مقد حاصل

در کره زمین، کربن نه تنها به شکل دی اکسید . است منتشر شده  Geodermaجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله

میزان کربن آلی خاک به عوامل . کربن بلکه به صورت ترکیبات مختلف آلی در حیوانات، گیاهان و خاک وجود دارد

 . ها و انواع ترکیبات کربنی های باکتری نوع خاک، آب و هوا، ترکیب گونه: مختلفی وابسته است

قابل کشت در حال حاضر بالاستفاده هستند   ر زمینهکتا 221 در سطح جهانی ن ملل متحد،زمابر اساس برنامه غذایی سا

برای ایجاد تصویری جامع و دقیق از چرخه طبیعی کربن شناخت چگونگی . که یک چهارم آنها در روسیه قرار دارند

 .  که زمین زیر کشت است و پس از آن بسیار مهم است تجمع آن در خاک زمانی

  recovers.html-arable-abandoned-scientists-soil-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil scientists from RUDN University have found that the rate of accumulation of organic carbon 

in wild, cultivated, and abandoned soils depends mainly on the type and composition of the soil, 

and, to a lesser extent, on the time elapsed since it was no longer cultivated. This data will help 

more accurately calculate soil fertility and the total amount of carbon on the planet, as well as 

predict climate change. The results are published in the journal Geoderma. 

Carbon on Earth is contained not only in the form of carbon dioxide CO2, but also as various 

organic compounds: in animals, plants, and soil. The carbon content in soil depends on many 

factors: soil type, climate, species composition of bacteria, and types of carbon compounds. 

There are 220 hectares of abandoned arable land worldwide, according to the United Nations Food 

Program (FAO), a quarter of which is in Russia. It is of utmost importance to understand how 

agricultural and post-agricultural lands accumulate and release carbon, in order to build a 

comprehensive and accurate picture of its natural cycle.  

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 15/11/2119 :تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت
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 است های آمازون متوقف نشده سوزی آتش

ها در جنگل های بارانی  سوزی ، گسترش آتش2118در ماه آگوست 

که  ه زمانیویژ المللی را به خود جلب کرد به آمازون توجه بین

. هور فرانسه خواستار اقدام فوری شدامانوئل مکرون رئیس جم

اما آتش . پس از آن توجه جهان معطوف به اخبار دیگر شد

 . های آمازون همچنان ادامه دارد سوزی

درصد کاهش داشته  35ها  سوزی در ماه سپتامبر تعداد آتش 

 . رنگ شدن بحران در نتیجه سایر پیامدهای جهانی است نظر کارشناسان این صرفا کم است، اما به

درصد از حوضه  65است، منطقه ای که  دادههای بارانی برزیل روی  سوزی در جنگل تشآمورد  18.825در ماه سپتامبر 

ماه اول سال  8در ( INPE)عالوه بر این، بنا بر گزارش مؤسسه ملی تحقیقات فضایی برزیل . دهد آمازون را تشکیل می

 . است درصد افزایش داشته 41سال قبل  ها نسبت به مدت مشابه سوزی تشجاری تعداد آ

ها نقش  تش سوزیآین که در وقوع و گسترش ا ای می گوید، عوامل اولیهبرزیل های بارانی  مدیر سازمان حمایت از جنگل

 . های بومی زدائی غیرقانونی و تعرض به سرزمین ها، جنگل کاهش اجرای قانون جنگل: اند عبارتند از داشته

  future.html-month-outbreaks-hasnt-amazon-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The proliferation of fires in the Amazon rainforest drew international attention in August, 

especially when French President Emmanuel Macron called for urgent action. 

Meanwhile, the Amazon continued to burn. 

The number of fires decreased by 35% in September, but experts say this is merely a slowdown in 

a crisis with global repercussions. 

There were still 19,925 fire outbreaks in September on the Brazilian part of the rainforest, which 

accounts for nearly 65% of the Amazon basin. Moreover, through the first nine months of the year, 

the number of fires soared by 41% compared to the same period in 2018, Brazil's National Institute 

for Space Research (INPE) reported. 

 جنگل :موضوع

 phys.org :منبع

 21/11/2119 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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  هایی با منابع آبی محدود ششمین کنگره تولید گیاه در محیط

تاثیر  تولید محصوالت زراعی در سراسر جهان تحت

های مطرح برای  یکی از چالش .دخشکسالی قرار دار

هایی است که  گزاران، ابداع فناوری محققان و سیاست

پذیری محصوالت کشاورزی تحت  سبب افزایش انعطاف

 .های محیطی شوند شرایط استرس

های مرتبط با تولید گیاه در  ها و فناوری تسهیل در توسعه مفاهیم ، روش Interdrought2020هدف از برگزاری کنگره 

 . هایی است که دارای منابع آبی محدود هستند محیط

و مهلت ارسال  2118اکتبر  31نام اولیه  مهلت ثبت. در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد 2121مارس  13تا  8این کنگره از 

 . است 2118نوامبر  15خالصه مقاالت 

، رم (1885)مونت پلیه : ودند ازهای قبلی عبارت ب محل برگزاری کنگره. است Interdroughtاین ششمین کنگره از 

 (. 2117)و حیدرآباد   )2113)شهر پرت استرالیا ، (2118)، شانگهای (2115)

 . مراجعه نمایید www.iterdrought2020.com توانید به وب سایت کنگره به آدرس برای کسب اطالعات بیشتر می

  interdrought-host-to-city-https://www.cimmyt.org/news/mexico-/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Droughts affect crop production across the world. A central challenge for researchers and 

policymakers is to devise technologies that lend greater resilience to agricultural production under 

this particular environmental stress. 

Interdrought 2020 aims to facilitate the development of concepts, methods and technologies associated 

with plant production in water-limited environments. 

The congress will take place from March 9 to 13, 2020, in Mexico City. Early-bird registration is open until 

October 31, 2019 and abstract submissions will be accepted until November 15, 2019. 

 آب :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 18/11/2119 :تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 ها پذیری برنج در برابر سیالب های جدید درباره انعطاف یافته 

Study Reveals the Resilience of Rice to Floods 

 پذیر شد های بدون شاخ با استفاده از فناوری ویرایش ژنوم امكان تولید گاو.  

Hornless Cattle Now Possible Thanks to Genome-editing 

 بسیار کم را برای مصرف انسان و دام تایید کرد سازمان غذا و داروی امریكا رقم پنبه با گاسیپول . 

FDA Approves Texas A&M's Ultra-Low Gossypol Cotton for Human and Animal Consumption 

 شوند ها می سبب ادامه حیات باکتری ها خشک بودن روزانه برگ ها در زمان های آب بسیار ریز روی برگ قطره 

Tiny droplets allow bacteria to survive daytime dryness on leaves 

 های تلخ شدند قیمت، سریع و سازگار با محیط زیست برای تشخیص بادام محققان موفق به ارائه روش و دستگاهی ارزان .  

Researchers develop a procedure and a cheap, fast and eco-friendly device capable of detecting 

bitter almonds 

 دو دهه های باران و برف انتشار گزارش ناسا از داده 

Two decades of rain, snowfall from NASA's precipitation missions 

  است میلیارد هكتار رسیده 5/2سال گذشته به  23سطح زیرکشت محصوالت بیوتک در  

Biotech Crop Area Reaches 2.5 Billion Hectares in 23 Years 

 شدند د رقم ذرت پاکوتاهی با عملكرد بهتر وفق به تولیمحققان با کنترل سطح هورمون جیبرلین م 

Researchers Develop Dwarf Maize with Better Yielding Capacity by Controlling Gibberellin 

Levels 

 میلیون دالر برسد4111به  2125ای شمالی تا سال ویرایش ژنوم امریكشود بازار  ی میبین پیش. 

North America Genome Editing Market Projected to Reach US$ 4,000 Mn by 2025 
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