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

 

( 98فروردین) 2019 آوریلاز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 )یک تن به دالر امریکا( بشرح زیر بود: 1398 مهریعنی   2019 اکتبرتا ماه 

 

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود )یک تن به دالر امریکا(  1398 یعنی مهر  2019( تا ماه اکتبر 98)فروردین 2019

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

5.23 % 199.52 Oct 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.70 % 424.00 Oct 2019 
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( 98)فروردین 2019آوریل از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 بشرح زیر بود: )یک تن به دالر امریکا( 1398  یعنی مهر  2019تا ماه اکتبر 

 

 

 2019آوریل از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  گرم به سنت امریکا( بشرح زیر بود: 450)یک پوند معادل حدود  1398  یعنی مهر  2019( تا ماه اکتبر 98)فروردین

 

 
 (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

- 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 

6.29 % 167.15 Oct 2019 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

7.69 % .28 Oct 2019 
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 راهنمای جدید فائو درباره حفاظت و استفاده پایدار از ارقام زراعی بومیکتاب 

زیستی کتاب راهنمای جدیدی توسط فائو با هدف حفاظت از کشاورزان و تنوع

ا تحت این کتاب راهنم. شددر مقابله با از بین رفتن منابع ژنتیکی گیاهی منتشر 

کاربری پایدار از ارقام زارعین های داوطلبانه برای حفاظت و دستورالعمل»عنوان 

های ملی برای حفاظت از این منابع تواند در تهیه برنامهمی« های بومیو واریته

 زراعی ارزشمند کمک کند.

های بومی و ارقام مورداستفاده زارعین، جمعیتی از یک محصول زراعی هستند که اغلب از نظر ژنتیکی با شرایط گونه

های انتخاب بذر و مدیریت مزرعه ای از دانش بومی درباره شیوهها با مجموعهی دارند. این گونهمحلی سازگاری بسیار باالی

ط های مختلف تولید، شرایاز جمله در زمینه واکنش آنها در برابر رژیمهای بومی مرتبط هستند. مدیریت پویای ارقام و گونه

تواند مرجعی برای حفاظت از تحول مداوم و دل آنها میهای نگهداری و تبامحیطی، بذرهای منتخب کشاورزان و سیستم

های های زراعی یا پخت و پز منتخبی هستند که مربوط به ارزشآنها اغلب دارای ویژگیتنوع ژنتیکی ارقام بومی باشد. 

یهمی متغذیه، معیشت روستایی و مقابله با تغییرات اقلیمی نقش م شوند و در برقراری امنیت غذایی وفرهنگی بومی می

  توانند داشته باشند. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1250890/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Food and Agriculture Organization of the United Nations today published new guidelines aimed 

at assuring crop diversity and farmers' resilience to plant genetic resource loss. The Voluntary 

Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Farmers Varieties/Landraces are a valuable 

aid to countries in developing national plans to conserve these critical crop resources. 

Farmers' varieties and landraces are populations of a cultivated crop that are often genetically 

diverse with high local adaptation to the growing environment. They are associated with a set of 

indigenous knowledge regarding farmers' practices of seed selection and field management. The 

dynamic management of farmers' varieties/landraces, including their exposure to different production 

regimes, environments, farmers' selection and seed preservation and exchange systems, maintains a 

reservoir of continuously evolving genetic variability. They often have preferred agronomic or 

culinary qualities or relate to locally important cultural values and make an important contribution 

to food and nutrition security, rural livelihoods, coping with climate change and even human survival. 

 منابع ژنتیكی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 14/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
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 های بشردوستانه افغانستان و فائو در کمک رسانی به کشاورزانصندوق کمکهمکاری 

ای که تحت ( به پروژهAHFهای بشردوستانه افغانستان )صندوق کمک

دیده از پذیری کشاورزان آسیبرهبری فائو و با هدف تقویت انعطاف

استان ناامن افغانستان اجرا  16های اجتماعی در بالیای طبیعی و ناآرامی

 کند. میلیون دالر کمک مالی می 5/9خواهد شد، مبلغی معادل 

یکپارچه بندی بر اساس آخرین گزارشی که توسط برنامه ابتکاری  طبقه

( منتشر گردید، در حال حاضر، در افغانستان IPCغذایی )امنیتی  سطح

 های فوری بشردوستانه هستند. برند و نیازمند کمکسر میمیلیون نفر با عدم امنیت غذایی شدید به 10بیش از 

نفر  660.000است و بیش از های آینده پذیری کشاورزان در برابر شوکهدف از اجرای پروژه جدید فائو تقویت انعطاف

است را پوشش خواهد ها و بالیای طبیعی قرار گرفتهخانوار که معیشت آنها تحت تاثیر درگیری 100.000متعلق به حدود 

های ویژه بذر گندم اصالح شده و دارای گواهی، کود و آموزش در زمینه بهبود شیوههای اصلی کشاورزی بهداد. تهیه نهاده

 ولویت قرار خواهند گرفت. کشاورزی  در ا

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1251681/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Afghanistan Humanitarian Fund (AHF) has contributed $9.5 million to an FAO-led project 

that aims to boost the resilience of farmers affected by conflict and natural disasters in 16 of 

Afghanistan's most food insecure provinces, the two partners announced today. 

Over 10 million people in Afghanistan are now coping with severe acute food insecurity and in 

need of urgent humanitarian support, according to a report issued last week by the Integrated Food 

Security Phase Classification initiative (IPC). 

The new FAO project will work to enhance the resilience against future shocks of over 660,000 

people belonging to nearly 100,000 households whose livelihoods have been affected by conflict 

and natural disasters, with the provision of essential agriculture inputs - in particular improved and 

certified wheat seed, fertilizer, and training on improved agriculture practices. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 19/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
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 های ماهیگیریانتشار اطلس جهانی جدید برای نظارت بر فعالیت

های ماهیگیری در سطح جهانی، اطلس برای اولین بار،برای نظارت بر فعالیت

است. این اطلس که در نوع خود اولین است با جهانی جدیدی منتشر شده

( قادر به تجزیه و تحلیل AISهای شناسایی اتوماتیک )استفاده از سیستم

 های مطرح در این زمینه است. ها و چالشفرصت

(، فناوری ردیابی هستند که برای ایمنی AISهای شناسایی اتوماتیک )سیستم

ا هات ارسالی توسط این سیستمکنند. اطالعها را مخابره میاند و مکان، هویت، دوره و سرعت کشتیناوبری طراحی شده

 کند. ها را در دریا فراهم میگیرد، امکان تشخیص فعالیت کشتیهای یادگیری ماشین  انجام میکه با استفاده از الگوریتم

. با توجه به این روند با گذشت زمان، شوددرصد افزوده می 30تا  AIS 10های ماهیگیری مجهز به ساالنه بر تعداد کشتی

 العات از طریق این فناوری افزایش خواهد یافت. کسب اط

 AISهای ( اولین پایگاه جهانی داده از عملیات ماهیگیری مبتنی بر دادهGFWبان جهانی ماهیگیری )، دیده2018در سال  

وان برای تکشتی ماهیگری ردیابی شده است که از آن می 60.000ها، فعالیت بیش از را منتشر کرد. در این مجموعه از داده

 شناخت بیشتر از وضعیت جهانی ماهیگیری استفاده نمود. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1251799/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new global atlas - the first-ever of its kind - analyses the opportunities and challenges of using 

Automatic Identification Systems (AIS) to monitor fishing activity around the globe. 

AIS is a tracking technology designed for navigation safety that transmits a ship's location, identity, 

course and speed. By using machine-learning algorithms, AIS information allows us to identify 

vessel's activity at sea. 

The number of fishing vessels with AIS is increasing by 10 to 30 percent each year, making this 

technology more and more informative with time. 

Global Fishing Watch (GFW) published in 2018 a first global database of fishing operations based 

on AIS data. This dataset tracked the activity of over 60,000 fishing vessels, and was used to 

understand fishing around the world. 

 شیالت موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 19/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1251799/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7012en
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 های جدید صندوق اقلیم سبز برای مقابله با تغییرات اقلیمیبرنامه

میلیون دالر  161( اختصاص GCFصندوق اقلیم سبز )هیات مدیره 

های سازگاری اقلیمی در شیلی، بودجه برای حمایت از پروژه

میلیون نفر در این کشورها از  5/1یزستان و نپال را تصویب کرد. ققر

  مند خواهند شد. ها بهرهاین پروژه

کاهش پذیری و ها که در راستای ایجاد انعطاففائو از این نوع پروژه

نا سمدو، معاون کند. ماریا هلاثرات تغییرت اقلیمی است، حمایت می

دیرکل فائو در امور اقلیم و منابع طبیعی گفت که زمینه همکاری قوی و راهبردی مابین فائو و صندوق اقلیم سبز ایجاد م

 غییرات اقلیمی ارائه کنند. مک به کشورها برای مقابله با تبرای ایجاد تحول در ک یهایحلاست تا بتوانند راهشده

فرد جهانی است که برای مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق (، یک پلت فرم منحصربهGCFصندوق اقلیم سبز )

 است. ای ایجاد شدهگازهای گلخانه ریری در برابر اقلیم و کاهش انتشاپذهای ایجاد انعطافگذاری بر روی پروژهسرمایه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1250899/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Board of the Green Climate Fund (GCF) today approved $161 million in funding to support 

climate resilient projects in Chile, Kyrgyzstan and Nepal benefitting 1.5 million people. 

The United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) has been supporting the formulation 

of the projects that will build resilience and mitigate the effects of climate change in the three 

countries. 

"FAO and the GCF have forged a strong and strategic partnership to bring transformational climate 

solutions and help countries build resilience in response to climate change impacts," said Maria 

Helena Semedo, FAO Deputy Director-General, Climate and Natural Resources. 

GCF Executive Director Yannick Glemarec said the fund had halved the time taken to advance 

projects from approval to disbursement in its first four years of operation and FAO played a crucial 

role in turning drawing board ideas into innovative action 

"GCF is committed to supporting adaptation and mitigation initiatives with greater speed and scale, 

given the burgeoning demand for climate finance,” Glemarec said. 

 رات اقلیمیتغیی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 13/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 تاکید فائو برضرورت مشارکت بخش خصوصی در تقویت تولید مواد غذایی در سطح جهانی

 اجالس نیکوکاری»مدیرکل فائو، کو دونگیو طی سخنرانی خود در دومین 

لید برای افزایش سطح تو ،که در پکن برگزار شد گفت« پایداربرای توسعه 

برند و یا دچار پذیرترین افراد جهان که در فقر بسر میو تغذیه آسیب

 کمبود غذایی هستند، همکاری با بخش خصوصی بسیار ضروری است. 

 100به مبلغ  Ningxia Yanbaoوی همچنین از کمک مالی بنیاد خیریه 

میلیون دالر( به فائو استقبال کرد. این مبلغ برای  15میلیون یوان چین )

زمینه ویژه تسهیل تحقیقات در برای حمایت از استعدادهای کشاورزی و به FAO-Yanbaoایجاد صندوق مشترک 

 رف خواهد شد.غذیه صتیابی به امنیت غذایی و دست

های جهانی برای ایجاد جهانی عادی از گرسنگی و همچنین بر نقش مهم مشارکت بخش خصوصی در تالش ئومدیرکل فا

 در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تاکید کرد. 

ایتالیا،  FICOبنیاد بنیاد فورد، مؤسسه پالسون، بنیاد گرامین،  ی ازدر این اجالس پایداری رهبران تجاری و نمایندگان

 و سایر مؤسسات از سراسر جهان شرکت داشتند.  Tsinghuaآکادمی علوم چین، دانشگاه 

  icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/12/52285:لینک خبر

 خالصه خبر :
FAO Director-General, Qu Dongyu, said today partnerships with the private sectors are vital for 

raising production and nutrition levels for the world's most vulnerable people who are poor or 

undernourished. 

The Director-General was addressing the Second Philanthropy Summit for Sustainable Development 

in Beijing where he also welcomed a CNY100 million ($15 million) donation to FAO from the 

Ningxia Yanbao Charity Foundation. The donation will be used to establish a joint FAO-Yanbao 

fund to support talent in agriculture and, in particular, facilitate research to achieve food security and 

nutrition. 

Qu said the private sector had an important role to play in building partnerships and working to create 

a world without hunger in line with the UN's Sustainable Development Goals. 

 امنیت غذایی موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 23/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1252285/icode/
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 افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در انگلستان در نتیجه سیل

دنبال جاری شدن سیل در شمال انگلستان که سبب شد عرضه به

زمینی، گل کلم و کلم مشکل شود، سبزیجات زمستانی مانند سیب

شود قیمت محصوالتی مثل چیپس در سال جدید بینی میپیش

 افزایش یابد. 

از آنجائیکه کشاورزان تحت تاثیر  بر اساس آمار رسمی منتشر شده،

هایی از یورکشایر جنوبی، های ناشی از سیل در بخشهزینه

 د.وجود دارزمینی این کشور عدم اطمینان زیادی در مورد سرنوشت محصول سیباند. شایر و مریلند قرار گرفتهلینکلن

 د. نزمینی را در انگلستان داردهمین رتبه تولید سیب این مناطق

زیادی ای هگویند، گزارشروز شده خود می( در گزارش هفتگی بهAHDBرزی و باغداری )گران هیات توسعه کشاوتحلیل

اند به امید اینکه در ر کرده و یا عملیات را متوقف کردهظنه کشاورزان از برداشت محصول صرفوجود دارد مبنی بر اینک

های باقیمانده در آب در حال پوسیدن هستند. میزان زمینیبهار بتوانند بخشی از محصول را نجات دهند. بخشی از سیب

 درصد از آن بطور کامل از بین برود.  3الی  2رود حدود ی انتظار مینهایی برداشت محصول هنوز مشخص نیست ول

  crops-ruin-floods-as-uk-in-rise-ot-set-prices-https://www.theguardian.com/business/2019/nov/15/food:لینک خبر

 خالصه خبر :
The price of crisps and chips are expected to rise in the new year as the flooding in northern England 

hits the supply of winter vegetables such as potatoes, cauliflowers and cabbages. 

Official data released on Friday revealed a “great deal of uncertainty” around the fate of a 10th of 

the country’s potato crop as farmers count the cost of the deluge that has overwhelmed parts of 

South Yorkshire, Lincolnshire and the Midlands. 

“There are increasing reports of crops being abandoned or farmers halting lifting but remaining 

hopeful that they might salvage something in the spring,” said analysts at the Agriculture and 

Horticulture Development Board (AHDB) in their weekly update. With some potatoes rotting in 

standing water, the report adds: “There remains a great deal of uncertainty over the fate of the crop 

area yet to be lifted. An estimated 2-3% of the area is expected to have to be completely written off.” 

 اقتصاد موضوع:

 (guardian) گاردین :منبع

 15/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/business/2019/nov/15/food-prices-set-to-rise-in-uk-as-floods-ruin-crops
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/14/council-leaders-demand-huge-funding-rise-after-floods
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/14/council-leaders-demand-huge-funding-rise-after-floods
https://www.theguardian.com/science/agriculture
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 2050پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی تا سال برآورد 

است دهبینی شاکز اقتصادی افریقا است. پیشرآنگوال یکی از بزرگترین م

درصد از تولید ناخالص  1/6که این کشور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی 

 داخلی را از دست خواهد داد. 

 قرن حاضرتا اواسط دهند که های اقتصادی جدید نشان مینتایج تحلیل

ر د ها، سیل و از بین رفتن محصوالت زراعیدر نتیجه افزایش خشکسالی

تریلیون دالر برای اقتصاد دنیا  9/7ای معادل اثر تغییرات اقلیمی هزینه

 هزینه خواهد داشت. 

ا اعالم اقتصاد بزرگ جهان ر 82آمادگی میزان   (EIUواحد اطالعات اکونومیست ) پذیری تغییرات اقلیمیشاخص انعطاف

تولید ناخالص جهانی سه درصد  2050دهد براساس روند فعلی، در نتیجه گرمایش زمین تا سال کرده است که نشان می

 افت پیدا خواهد کرد. 

دهند که در نتیجه افزایش فراوانی وقایع حدی آب و هوایی در اثر تغییرات اقلیمی، باالترین ها نشان میتجزیه و تحلیل

 درصدی تولید ناخالص در این قاره منجر شود. 7/4قا است که ممکن است به کاهش ریسک متوجه افری

  trillion.html-world-impacts-climate-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Angola, one of Africa's largest economies, is predicted to lose 6.1 percent of GDP from climate 

change impacts 

Climate change could directly cost the world economy $7.9 trillion by mid-century as increased 

drought, flooding and crop failures hamper growth and threaten infrastructure, new analysis showed 

Wednesday. 

The Economist Intelligence Unit's (EIU) Climate Change Resilience Index measured the 

preparedness of the world's 82 largest economies and found that based on current trends the fallout 

of warming temperatures would shave off three percent of global GDP by 2050. 

Its analysis, which assesses each country's direct exposure to loss as climate change brings more 

frequent extreme weather events, found Africa was most at-risk, with 4.7 percent of its GDP in the 

balance. 

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 phys.org :منبع

 20/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/tags/climate+change/
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 های اقلیمی بر سالمتی جوانانهشدار پزشکان در مورد اثرات طوالنی مدت بحران

پزشکان هشدار دادند که بحران اقلیمی بر روی سالمتی جوانان تاثیری 

العمر خواهد داشت و یادآوری کردند که اثرات منفی گرمایش مادام

 اکنون نیز مشهود است. زمین هم

های گویند افزایش دما منجر به بروز اسهالالمللی میتیم تحقیقاتی بین

عملکرد محصوالت زراعی  آور شده و از طرف دیگر پایین آمدنمرگ

 شود. تغذیه میمنجر به سوء

کند. درباره سالمتی و تغییرات اقلیمی اثرات گرمایش جهانی بر روی سالمتی را ردیابی می Lancetشمارش معکوس ساالنه 

ند زیرا ر هستپذیهای هوای گرم آسیبپذیری کودکان بسیار باال است. عالوه بر کودکان، افراد مسن نیز در برابر موجآسیب

 توانایی تطابق  به دما و حفظ تعادل مایعات در آنها کمتر است. 

سال سن دارند، در  65میلیون نفر که بیشتر از  220حدود  2000در مقایسه با سال  2018اند که در سال محققان دریافته

به تعداد باالی شهروندان مسن ساکن است، با توجه ن گزارش آمدهیاند. همچنین در اهای هوای گرم قرار گرفتهمعرض موج

 در شهرهای بزرگ و گرم اروپا، این قاره بیشتر در معرض خطر است. 

  doctors-warn-young-of-health-lifelong-affect-will-crisis-https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/climate:لینک خبر

 خالصه خبر :
The climate crisis will determine the lifelong health of today’s children, doctors have warned, noting 

that global heating was already causing harm. 

Children are especially vulnerable and the global team of researchers say rising temperatures mean the 

bacteria causing deadly diarrhoea will thrive while poorer crop yields could lead to more 

malnutrition. 

The annual Lancet Countdown on Health and Climate Change tracks the impacts of global heating on 

health. As well as children, older people are particularly vulnerable to heatwaves since they are less 

able to regulate their temperature and fluid balance. 

The authors found that 220 million more people over 65 were exposed to heatwaves in 2018 

compared with 2000. Europe, the report said, was especially at risk, due to its high number of older 

citizens living in large, hot, cities. 

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 (guardianگاردین ) :منبع

 13/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/climate-crisis-will-affect-lifelong-health-of-young-warn-doctors
https://www.theguardian.com/society/children
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
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 تولید بذر در نپالسوی خودکفایی گامی بزرگ به

برنامه ملی تحقیقات ذرت نپال ، 2018-19برای اولین بار در فصل زراعی 

(NMRPبه  )های ملی در راستای عنوان هماهنگ کننده بخشی از تالش

تن بذر هیبرید  4تقویت تولید ذرت و تامین تقاضای آن، موفق به تولید 

 است. شده

 Rampur( بر تولید بذر ذرت NMRPبرنامه ملی تحقیقات ذرت نپال )

Hybrid-10 گذاری برنامه ابتکاری غذاسرمایه. این برنامه با اردنظارت د 

و با مشارکت پروژه ذرت متحمل در برابر گرمای آسیا  USAIDبرای آینده 

(HTMAو به رهبری  مرکز بین )( المللی اصالح ذرت و گندمCIMMYTاجرا شده )است. پروژه کود و بذر نپال (NSAF ،)

 اند. های کشاورزان نیز با این برنامه همکاری داشتههای بذر محلی و تعاونیشرکت

گوید، تولید بذر هیبرید ذرت و تحویل بذرهای مرغوب می P.H. Zaidiو فیزیولوژیست مرکز سیمیت به نام  HTMAرئیس 

 -های دولتیمدل مشارکت بخش NMRPنامه های متعدد دارد. در بربه کشاورزان با قیمت مناسب نیاز به مشارکت بخش

 است که دارای نقش کلیدی در زنجیره ارزش مربوط به این بخش هستند. خصوصی دنبال شده

  sufficiency/-self-seed-toward-step-major-https://www.cimmyt.org/news/a:لینک خبر

 خالصه خبر :
In an historical first, during the 2018-19 season Nepal’s National Maize Research Program (NMRP) 

coordinated the production of 4 tons of seed of a leading maize hybrid, as part of national efforts to 

boost maize production and meet rising demand for the crop. 

NMRP oversaw production of Rampur Hybrid-10 seed, in collaboration with the Heat Tolerant 

Maize for Asia (HTMA) project funded by the USAID Feed the Future Initiative and led by the 

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), the Nepal Seed and Fertilizer 

(NSAF) project, and local seed companies and farmer cooperatives. 

“Producing hybrid maize seed and getting quality seed to farmers at a reasonable price involves 

multiple stakeholders,” said P.H. Zaidi, CIMMYT maize physiologist and HTMA leader. “NMRP is 

pursuing a public-private partnership model to have key value chain components in place for this. 

The success this year may encourage other companies to switch from producing seed of open-

pollinated maize varieties to that of hybrids, which are higher yielding.” 

 اقتصاد موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 22/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/a-major-step-toward-seed-self-sufficiency/
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 افزارهای اصالح نباتاتنرمسازی اولین اقدامات برای یکپارچه

 افزاریهای چندین پروژه نرمافزار و سرپرستدهندگان نرمتوسعه

اکتبر تا اول نوامبر در مقر مرکز  21مربوط به اصالح نباتات از 

( در مکزیک گردهم CIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )بین

اندرکاران اصالح حل یکپارچه برای دستآمدند تا در زمینه ارائه راه

 نباتات تالش و همکاری کنند. 

هایی که در زمینه بهبود تولید محصوالت زراعی برای تالش

نه کمتر به های مرغوب برای کشاورزان و تحویل سریع و با هزیمی شود شامل تهیه واریتهدرآمد و متوسط کشورهای کم

 های مورد استفاده در کل فرایند تولید بذر است. ها و فناوریها مبتنی بر دادهآنها است. این تالش

بر   CGIAR المللی تحقیقات کشاورزیبینمشورت  گروه (EiB) فرم متعالی اصالح بذربه منظور تحقق این پتانسیل، پلت

برنامه  کند. در طی اینر میحلی واحد برای تولیدکنندگان بذر کاعنوان راهاصالح نباتات شرکتی بهروی ایجاد یک سیستم 

اند، ادغام خواهند شد. در نتیجه دیگر ها ایجاد شدهافزاری متنوعی که توسط مؤسسات مختلف در طی سالهای نرمپروژه

اد های قابل اعتمهای مختلف نخواهد بود و کارشناسان خواهند توانست بر اساس دادهها توسط برنامهنیازی به مدیریت داده

 های پیشرفته به فرایند کارهای خود سرعت ببخشند.  تحلیل و تجزیه و

  software/-breeding-unify-to-taken-steps-https://www.cimmyt.org/news/first:لینک خبر

 خالصه خبر :
From October 21 to November 1, 2019, software developers and administrators from several 

breeding software projects met at the global headquarters of the International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT) in Mexico to work on delivering an integrated solution to crop 

breeders. Efforts to improve crop breeding for lower- and middle-income countries involves 

delivering better varieties to farmers faster and for less cost. These efforts rely on a mastery of data 

and technology throughout the breeding process. 

To realize this potential, the CGIAR Excellence in Breeding Platform (EiB) is developing an 

Enterprise Breeding System (EBS) as a single solution for breeders. EBS will integrate the disparate 

software projects developed by different institutions over the years. This will free breeders from the 

onerous task of managing their data through different apps and allow them to rapidly optimize their 

breeding schemes based on sound data and advanced analytics. 

 باتاتاصالح ن موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 21/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/first-steps-taken-to-unify-breeding-software/
http://excellenceinbreeding.org/
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 های غالت بر روی سالمتیهای غذایی سالم مبتنی بر دانهاثرات مفید رژیم

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید که در مجله علمی 

Advances in Nutrition است، مواد غذایی منتشر شده

دار و یا حتی غالت بدون سبوس مبتنی بر غالت کامل و سبوس

 های غذایی سالم هستند. از اجزا اصلی تشکیل دهنده رژیم

از دانشگاه  Julie Miller Jonesتوسط  که در این تحقیق 

از دانشگاه کوردوبا   Carlos Guzmanسنت کاترین امریکا، 

( CIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )اسپانیا و مرکز بین

 های ملی مرتبط با سالمتیو پزشکی و همچنین توصیه مقاله تحقیقاتی از مجالت تغذیه 100های بیش از ، یافتهانجام شده

ای غذایی متنوعی هستند که میزان هدست آمده نشان دهنده اثرات مثبت رژیمشواهد به است.مورد بررسی قرار گرفته

  است. درصد نبوده 50کربوهیدرات  و مخلوط مناسبی از مواد غذایی مبتنی بر غالت در همگی آنها بیش از 

اند که گوید، مطالعات اپیدمیک بطور مداوم نشان دادهمیلر جونز محقق دانشگاه سنت کاترین و نویسنده اول این مقاله می

اد غذایی حاوی غله کامل در سه قسمت، برای مثال نصف لیوان جو دوسر در روز خطر ابتال به گرم از مو 30خوردن 

ویژه غنی های غالت سبوس گرفته شده و بهاما خوردن مواد غذایی تهیه شده از دانهدهد. های حاد را کاهش میبیماری

  تامین کننده ویتامین و مواد معدنی هستند. شده 

  shows/-study-new-foods-grain-refined-and-whole-both-feature-diets-https://www.cimmyt.org/news/healthy:لینک خبر

 خالصه خبر :
Grain-based foods — both whole-grain and refined, from which the bran has been removed — are a 

key part of healthy diets, according to a study published in the science journal Advances in Nutrition. 

The study, co-authored by Julie Miller Jones of St. Catherine University, Carlos Guzman of the 

Universidad de Córdoba and Hans-Joachim Braun of the International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT), reviewed findings of more than 100 research papers from nutrition 

and medical journals as well as national health recommendations. It presents evidence for positive 

health impacts from diverse diets that include not more than 50% carbohydrates and the right mix of 

grain-based foods. 

 تغذیه موضوع:

 (CIMMYTسیمیت ) :منبع

 20/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/healthy-diets-feature-both-whole-and-refined-grain-foods-new-study-shows/
https://doi.org/10.1093/advances/nmz114
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 هاگیری برگهای علمی جدید درباره چگونگی شکلیافته

های گیاهان دارای اشکال بسیار متنوع هستند. در یک تحقیق برگ

اند که دستورالعمل طبیعت برای ساخت بردهجدید محققان پی

 ها به اشکال گوناگون چگونه است. برگ

نام خوار بهاین کشف در یک مطالعه مربوط به گیاه گوشت

Utricularia gibba (bladderword) است. این گیاهصورت گرفته 

های بهای غیرمعمولی به شکل فنجان است که دارای دردارای برگ

 ای برای گرفتن شکار است.  تله

عنوان الگویی برای شناخت اصول کلی ساخت این تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات جان اینز بر روی گیاهان آبزی به

 های ژن جوانه برگکنند. در این مطالعه، آنها دریافتند که تغییرات ساده در  فعالیتهای توسط گیاهان تحقیق میبرگ

 کند. تلف فراهم میخاندازه م پذیری برای ایجاد برگ در اشکال ومکانیسم انعطاف

های مسطح گرفته از برگ گوید، آنها اساس تشکیل همه نوع برگاز مرکز تحقیقات جان اینز می Enrico Coenپروفسور 

های گیاهان گوشتخوار اشکال تکامل یافته اند که اشکال پیچیده برگاند. آنها دریافتهتا سوزنی و یا خمیده را کشف کرده

 اند. جوانه برگ منتج شده طح هستند که درنتیجه یک تغییر ساده در فعالیت ژنهای مسبرگ

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191121141341.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
The secret recipe nature uses to make the diverse leaf shapes we see everywhere around us has been 

revealed in research. 

The discovery comes in a study of the carnivorous plant Utricularia gibba (bladderwort) which has 

evolved unusual cup-shaped leaves with trap-doors to catch prey. 

The team from the John Innes Centre has been investigating the aquatic plants as a model to 

understand the general principles by which plants produce their leaves. 

In this study they discovered that simple shifts in gene activity in the leaf bud provide a flexible 

mechanism for how leaves of all shapes and sizes are made. 

"We've discovered a general principle by which leaves from flat sheets to needle-like and curved 

shapes are formed," says Professor Enrico Coen of the John Innes Centre. 

 یزیولوژی گیاهیف موضوع:

 (sciensdaily) دیلیساینس :منبع

 21/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های ممنوع در تحقیقات محصوالت زراعیمونسانتو در استفاده از سم تمحکومی

آسای تولید کننده محصوالت بیوتکنولوژی به  مونسانتو، شرکت غول

دلیل استفاده غیرقانونی از سموم دفع آفات ممنوع و بسیار سمی بر روی 

محصوالت تحقیقاتی در یکی از تاسیسات خود در جزیره هاوایی به 

 میلیون دالر جریمه محکوم شد.  10پرداخت 

هونولولو تایید شده است که در سال  ای امریکا دردر اسناد دادگاه منطقه

،  با وجود آگاهی نسبت به ممنوع اعالم شدن این ماده شیمیایی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست در سال قبل، 2014

  Valley Farm  بر روی بذر ذرت و سایر محصوالت زراعی در تاسیسات Penncap-Mهای معروف به این شرکت از سم

 است.مصرف کرده

Nick Hanna است، گفت، مصرف دادستان امریکا در منطقه مرکزی کالیفرنیا که این پرونده در دفتر وی رسیدگی شده

غیرقانونی  این ماده شمیایی تهدیدی برای طبیعت، جوامع اطراف و کارگران مونسانتو است. طبق قوانین و مقررات فدرال 

حمل و نقل و مصرف آنها  ذخیره، از نحوهاست تا تنظیم شدهوظیفه مشخصی در مورد استفاده از مواد شیمیایی خطرناک 

  .اطمینان حاصل شود

  crop.html-pesticide-guilty-monsanto-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر
 خالصه خبر :

Biotech giant Monsanto on Thursday agreed to plead guilty to illegally using a banned and highly 

toxic pesticide on research crops at one of its facilities on the Hawaiian island of Maui and to pay 

$10 million in fines. 

The company admitted in court documents filed in US District Court in Honolulu that it sprayed the 

pesticide known as Penncap-M on corn seed and other crops at its Valley Farm facility in 2014, even 

though it knew the chemical had been banned by the Environmental Protection Agency the year 

before. 

"The illegal conduct in this case posed a threat to the environment, surrounding communities and 

Monsanto workers," said Nick Hanna, the United States Attorney for the Central District of 

California, whose office handled the case. "Federal laws and regulations impose a clear duty on every 

user of regulated and dangerous chemicals to ensure the products are safely stored, transported and 

used." 

 هاکشآفت موضوع:

 phys.org :منبع

 22/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-11-monsanto-guilty-pesticide-crop.html
https://phys.org/tags/court+documents/
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 اثرات منفی کودهای ازته بر روی تغییرات اقلیمی

شود نام گاز خنده نیز شناخته می( که بهN2Oاکسید نیتروژن )

یکی از گازهایی است که نقش مهمی در گرمایش زمین دارد. تاثیر 

بار بیشتر از  265آن در به تله انداختن گرما در اتمسفر زمین، 

اکسیدکربن بوده و از مهمترین عوامل تخلیه الیه ازن گاز دی

 است. 

های ای ناشی از فعالیتچندین دهه است که تولید گازهای گلخانه

. اما در مورد میزان آن بسیار تاکید یابدانسانی کاهش نمی

دهد که میزان انتشار می نشان ،منتشر شده Nature Climate Changeنوامبر در مجله  19ای که در تاریخ مقالهشود. می

 ت در حال افزایش است. سرعها آمده و بهاست که در گزارشانی بیشتر از آن رقمی ای در سطح جهخانهگازهای گل

های  یوهش ها در تاریخ بشر، انقالب سبز است که با استفاده از کودهای ازته و سایریکی از بزرگترین و سریعترین انقالب 

نگامی که میزان نیتروژن فعال )کود( در ندین برابر شدن عملکرد محصوالت کشاورزی شد. اما هچبهبود یافته منجر به 

شوند. بنابراین مصرف نامحدود به اتمسفر می N2Oهای میکربی منجر به آزاد شدن و انتشار گاز شود، واکنشخاک زیاد می

  ای نقش مهمی دارند. کودهای ازته در افزایش انتشار گازهای گلخانه

  climate.html-efficient-incredibly-fertilizers-nitrogen-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Nitrous oxide (N2O) (more commonly known as laughing gas) is a powerful contributor to global 

warming. It is 265 times more effective at trapping heat in the atmosphere than carbon dioxide and 

depletes our ozone layer. 

Human-driven N2O emissions have been growing unabated for many decades, but we may have been 

seriously underestimating by just how much. In a paper published today in Nature Climate Change, 

we found global emissions are higher and growing faster than are being reported. 

Although clearly bad news for the fight against climate change, some countries are showing progress 

towards reducing N2O emissions, without sacrificing the incredible crop yields allowed 

by nitrogen fertilizers. Those countries offer insights for the rest of the world. 

 کود موضوع:

 phys.org :منبع

 19/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-11-nitrogen-fertilizers-incredibly-efficient-climate.html
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0613-7
https://phys.org/tags/global+emissions/
https://phys.org/tags/crop+yields/
https://phys.org/tags/nitrogen/
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 شده برای رفع کمبود مواد غذاییهای کنترل تولید مواد غذایی در محیط

ی و بندطبقه از طریقمحققان دانشگاه فلوریدا با بررسی تحقیقات قبلی 

های کنترل تجزیه وتحلیل رویکردهای مختلف تولید مواد غذایی در محیط

ها بر روی دریابند که کاربرد این نوع سیستم در تالش هستندشده 

تواند های جاری و امیدوارکننده کشاورزی شهری تا چه میزانی میفعالیت

 مؤثر باشد.

کمبود زمین و نیروی کار ناشی از انقالب صنعتی منجر به دور شدن مراکز تولید مواد غذایی از شهرها شد. اکنون نیز با 

ها به کشاورزی شهری برگشته است و توجه ،وجود آمده در عادات مصرفی و ترجیحات غذاییبهتوجه به تغییرات خاص 

شود. زیرا های فعلی تولید مواد غذایی در نظر گرفته میات موجود در پایداری سیستمحلی برای مشکلعنوان راهبه

طی محیزیستویج انسجام اجتماعی و های فسیلی را کاهش داده و سبب تری به سوختتواند وابستگری میکشاورزی شه

توانند های کنترل شده میدهند که محیطاحتمال می Celina Gomezتیم تحقیقاتی از دانشگاه فلوریدا به رهبری  گردد.

له های آنها در مجها و تجزیه و تحلیلهای غذای شهری شوند. جزئیات بیشتر درباره یافتهمنجر به ایجاد تحول در سیستم

HortScience است. منتشر شده 

  shortages.html-production-food-environment-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
A review of the literature led by researchers from the University of Florida attempts to provide 

clarification and analysis on various aspects of what a controlled environment system entails and the 

extent to which differing food production approaches can be applied to the many current and hopeful 

endeavors of Urban Agriculture. 

Before land and labor shortages prompted by the Industrial Revolution forced food production to 

move away from cities, agriculture was central to urban environments and their planning. Now, 

certain shifts in consumption habits and preferences are allowing urban agriculture to make a 

comeback to address sustainability issues in our food system and promote social and environmental 

cohesion by reducing dependence of fossil fuels and increasing food security. 

Celina Gómez and her fellow researchers delved into the likelihood that controlled environments will 

revolutionize urban food systems and exactly what techniques can be employed for them to do so. 

Their full analysis is detailed in their article "Controlled Environment Food Production for Urban 

Agriculture" published in HortScience. 

 غذا موضوع:

 phys.org :منبع

 21/11/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-11-environment-food-production-shortages.html
https://phys.org/tags/agriculture/
https://phys.org/tags/urban+environments/
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https://phys.org/tags/food+system/
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 اخبار کوتاه 

 های جدید درباره سویه یافتهUg99 بیماری زنگ ساقه گندم 

Scientists Uncover Secrets of Wheat Killer Ug99 

  استفاده از فناوریCRISPR-Cas9  برای ویرایش ژنوم گیاهان  با واسطه ویروسو 

CRISPR-Cas9 Used for Virus-Mediated Genome Editing in Plants 

 استفاده از ویرایش دقیق ژنوم برای افزایش عملكرد کانوال 

Precision Gene Editing Used to Increase Canola Yield 

 سازی برنج با ویتامین غنیA از طریق ویرایش ژن 

Gene Editing Used to Develop Vitamin A-fortified Rice 

  فناوریCRISPR تواند در تولیدات کشاورزی تحول ایجاد کندمی 

Biotech Expert Panel: CRISPR Technology Can Transform Agricultural Production 

  گرهبا ارتباط تحقیقات جدید درباره( های گیاهیnodulesو ریشه )های جانبی 

Scientists Investigate Plant Nodule and Lateral Roots, Gain Another Step to Developing Self-

Fertilizing Crops 

  ریز ذرات برای غنی سازی مواد غذاییاستفاده از 

Experts Use Microparticles to Fortify Foods with Nutrients 

 های کلیدی جدید درباره فتوسنتزیافته 

Experts Unlock Key to Photosynthesis 

 هاسازی درخت زبان گنجشک در برابر بیماریکشف ژن مقاوم 

Resistance Genes for Deadly Ash Tree Disease Discovered 

  مؤثر زنبورها در کنترل آفات کشاورزینقش    

 Wasps as an effective pest control for agriculture 

 آبی برای سالمتی فراتر از تنها یک ماده سمی است-های جلبک سبزخطرات شكوفه 

 Health threat from blue-green blooms extends beyond single toxin 

 بازگشت به فهرست
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