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 خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت 

های خود درباره وضعیت تولید غالت در جهان را منتشر  بینی فائو آخرین پیش

ها برداشت غالت به باالترین سطح ثبت شده تا  بینی بر اساس این پیش. کرد

 . است 2119درصد بیشتر از  1/2ید که سمیلیون تن خواهد ر 2714نون یعنی ک

در خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت، میزان ها  طبق آخرین بازنگری

عملکرد غالت دانه درشت در چین، فدراسیون روسیه و اوکراین نسبت به 

  .  های قبل افزایش خواهد یافت بینی پیش

 2117ت شده در سال میلیون تن برسد که با رکورد ثب 1433شود تولید غالت دانه درشت شامل ذرت به  بینی می پیش

شود با  بینی می پیش ،، به دنبال بازنگری افزایشی برای اتحادیه اروپا2118تولید جهانی گندم در سال . اختالف جزئی دارد

با توجه به آمادگی مصر، رود  انتظار می. میلیون تن برسد 4/766به رقم  2119درصد افزایش نسبت به سال  9/4

 5/1میلیون تن برسد که فقط  515تولید جهانی برن  به  بردن تولید فصلی برن  در افریقا، ماداگاسکار و نیجریه برای باال

 2718به  2118های فائو، مصرف جهانی غالت در سال  بینی بر اساس پیش. است 2119تر از رکورد سال  درصد پایین

ن ذخیره غالت جهان در پایان فصل میزا. میلیون تن افزایش دارد 21میلیون تن خواهد رسید که نسبت به فصل گذشته 

به سطح نسبتا باالی مصرف غالت  هبدر این سطح نسبت ذخیره . میلیون تن برسد 963رود به   انتظار می 2121در سال 

تجارت جهانی غالت  21/2118در سال . وضعیت مساعد عرضه جهانی غالت است ه درصد خواهد رسید که نشان دهند 31

 . است 18/2119درصد بیشتر از سال  1/1میلیون تن برسد که حدود  416است که به  برآورد شده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1253889/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO also released a new worldwide cereal production forecast for 2019, anticipating an all-time high 

harvest of 2 714 million tonnes, which would be 2.1 percent higher than in 2018.  

The latest upward revision, contained in the new Cereal Supply and Demand Brief also released today, 

reflects higher-than-previously predicted coarse grain yields in China, the Russian Federation and Ukraine.  

World output of coarse grains including maize is now forecast at 1 433 million tonnes, marginally short of 

the record level registered in 2017. After an upward revision for the European Union, global wheat 

production in 2019 is now forecast to rise by 4.8 percent from 2018 to reach 766.4 million tonnes. World 

rice production is likely to reach 515 million tonnes, a mere 0.5 percent drop from the record set in 2018, 

with Egypt, Madagascar and Nigeria all poised to spearhead a rebound for African rice production this 

season. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1253889/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر 

با متوسط  2118در ماه نوامبر  (FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

و در مقایسه با ماه ( درصد 7/2)د حوا 7/4واحد نسبت به ماه قبل  2/177

علت اصلی . افزایش داشت( درصد 5/8)واحد  4/15مشابه سال قبل 

توجه قیمت  افزایش این شاخص نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش قابل

به باالترین سطح طوریکه این شاخص  ههای گیاهی بود، ب گوشت و روغن

در ماه نوامبر قیمت شکر نیز . تا کنون رسید 2117خود از ماه سپتامبر 

ماند و قیمت غالت افزایش پیدا کرد، قیمت محصوالت لبنی بدون تعییر 

 . کاهش داشت

واحد بود که  4/162شاخص قیمت غالت فائو در ماه نوامبر بطور متوسط 

رضه فراوانی ع. کاهش داشت (درصد 2/1) 8/1در مقایسه با ماه قبل 

بر روی قیمت گندم  ،کنندگان پیشرو هضصادراتی و رقابت شدید بین عر

ترین  تاثیر گذاشتند، قیمت برن  نیز در ماه نوامبر پایین آمد و به پایین

سطح خود در شش ماه گذشته رسید که علت آن ورود محصوالت جدید 

 انی غالت دانه درشت،در بازارهای جه. و کاهش تقاضا برای واردات بود

های  تاثیر کاهش سرعت فروش قرار داشت و شاخص ذرت امریکا تحت

ویژه آرژانتین و برزیل در اثر باال رفتن  صادرات از کشورهای دیگر به

 .افزایش داشتالمللی  تقاضای داخلی و بین

واحد  6/151های گیاهی فائو در ماه نوامبر با متوسط  شاخص قیمت روغن

افزایش داشت و به باالترین ( درصد 4111)واحد  2/14قبل  نسبت به ماه

این افزایش ناشی از باال رفتن . تاکنون رسید 2119سطح خود از ماه مه 

های سویا، آفتابگردان و کلزا نیز باال  قیمت روغن. قیمت روغن پالم بود

د صعودی افزایش قیمت پس از و رونقیمت جهانی روغن پالم برای چهارمین ماه متوالی افزایش پیدا کرد . رفت

عالوه بر کاهش زودهنگام و بیش از انتظار میزان تولید در . ، ادامه یافت2119ترین رکورد ثبت شده در سال  پایین

دلیل این . کشورهای اصلی تولیدکننده، افزایش تقاضای جهانی برای واردات نیز بر باال رفتن قیمت روغن پالم مؤثر بود

 . میزان مصرف بیودیزل و انتطار کمبود عرضه آن در سال آینده بود نرفت افزایش تقاضا، باال

واحد بود که پس ار دو ماه کاهش متوالی، در  6/182بطور متوسط  2118شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه نوامبر 

 5/8)واحد  9/16سال قبل نسبت به ماه مشابه  2118این شاخص در ماه نوامبر . مقایسه با ماه قبل افزایش جزئی داشت

( WMP)و پودر شیر کامل ( SMP)در این ماه، شاخص قیمت جهانی پودر شیر خامه گرفته شده . افزایش داشت( درصد
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کره پس از دو ماه روند کاهشی، قیمت . بیشترین افزایش را داشتند که منعکس کننده محدودیت عرضه آنها است

 .ی سومین ماه متوالی ادامه یافتافزایش جزئی داشت و کاهش قیمت پنیر برا

بیشتر شد ( درصد 6/4)واحد  4/9واحد بود که از ماه قبل  5/181شاخص قیمت گوشت فائو در ماه نوامبر بطور متوسط 

واحد  29در این سطح، میزان این شاخص تقریبا . تا کنون را داشت 2118بیشترین میزان افزایش ماه به ماه از ماه مه 

واحد  5/21است،  2114اه مشابه سال قبل بیشتر بود، اما هنوز از باالترین رکورد که مربوط به ماه اوت از م( درصد 2/17)

ایش داشتند که بیشترین میزان های تعیین کننده این شاخص افز قیمت همه انواع گوشت. تر بود پایین( درصد 4/8)

ویژه  آنها در مقابل افزایش شدید تقاضا به دراتیگاو و گوسفند بود که منعکس کنند محدودیت عرضه صاط به گوشت بومر

 . از طرف چین است

افزایش ( درصد 9/1)واحد  3/3واحد در مقایسه با ماه قبل  6/191با متوسط  2118شاخص قیمت شکر فائو در ماه نوامبر 

ه. است 21/2118افزایش اخیر قیمت شکر ناشی از باال رفتن میزان مصرف آن در فصل زراعی . داشت میزان کمتر از  ب

و کاهش میزان ذخیره جهانی  نشینی احتمال افزایش تولید عقبشرایط مطلوب محصول در تایلند، هند، فرانس و امریکا، 

 . در تعیین قیمت جهانی شکر مؤثر بودند

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 177.2 points in November 2019; up 4.7 points (2.7 

percent) from October and 15.4 points (9.5 percent) from the corresponding period last year. The 

November hike from the previous month, mostly driven by significant surges in the prices of meat 

and vegetable oils, pushes the overall FFPI value to its highest level since September 2017. Sugar 

prices also increased in November, while the dairy sub- index remained steady and cereal prices 

drifted lower. 

The FAO Cereal Price Index averaged 162.4 points in November, down 1.9 points (1.2 percent) 

from October. Large export supplies and stiff competition among the world’s leading exporters 

weighed on international wheat prices, while rice values also fell in November, to six-month lows, 

pressured by new crop arrivals and sluggish import demand. In the coarse grains market, US maize 

export prices remained under down pressure amid slow pace in sales, while export quotations from 

other origins, in particular Argentina and Brazil, were generally firmer on strong domestic as well 

as international demand. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 عنوان سال جهانی بهداشت گیاهان توسط سازمان ملل متحد به 2121اعالم سال 

 2121سال ( FAO)سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 

اعالم ( IYPH)المللی بهداشت گیاهی  عنوان سال بین را به

گذاری افزایش آگاهی جهانی درباره  هدف از این نام. کرد

که سالمت گیاهان  چگونگی حفاظت از گیاهان است و این

تواند به پایان دادن به گرسنگی، کاهش فقر،  چگونه می

 . اقتصادی کمک کند توسعهمحافظت از محیط زیست و 

کنیم را تولید  درصد از اکسیژنی که تنفس می 89هند و د درصد از مواد غذایی مصرفی ما را تشکیل می 91گیاهان 

درصد از محصوالت غذایی  41ساالنه تا .  ها هستند اما گیاهان در معرض تهدید مداوم و فزاینده آفات و بیماری. کنند می

رت به تجارت میلیون دالر خسا 221روند که منجر به وارد آمدن ساالنه بیش از  ها از بین می جهان توسط آفات و بیماری

کشاورزی منبع . شود های جدی به کشاورزی می ها نفر با گرسنگی و وارد آمدن آسیب کشاورزی، مواجه شدن میلیون

ها برای ارتقاء سالمت گیاهان در دستیابی  ها و تالش همین دلیل، سیاست به. اصلی درآمد در جوامع فقیر و روستایی است

 . ی دارندبه اهداف توسعه پایدار نقش بسیار مهم

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1253551/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization (FAO) today launched the United Nations’ International 

Year of Plant Health (IYPH) for 2020, which aims to raise global awareness on how protecting 

plant health can help end hunger, reduce poverty, protect the environment, and boost economic 

development. 

Plants make up 80 percent of the food we eat, and produce 98 percent of the oxygen we breathe. 

Yet, they are under constant and increasing threat from pests and diseases.  

Every year, up to 40 percent of global food crops are lost to plant pests and diseases. This leads to 

annual agricultural trade losses of over $220 billion, leaves millions of people facing hunger, and 

severely damages agriculture – the primary income source for poor rural communities.  

This is why policies and actions to promote plant health are fundamental for reaching the 

Sustainable Development Goals.  

 سالمت گیاهان :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 52/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1253551/icode/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/
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 فائودر تصویب تغییر ساختار و ایجاد دفاتر جدید 

کو دونگیو، مدیرکل فائو از کشورهای عضو که پروپوزال وی برای تبدیل 

وی گفت . تر و کارآمدتر را تایید کردند، تشکر کرد فائو به سازمانی شفاف

های جهانی بهتر و پویاتر کرده  تواند نقش فائو را در تالش این تغییرات می

 . کند و به دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد کمک

وی در سخنرانی خود که در صد و شصت و سومین جلسه شورای فائو 

مایت اعضا از مجموعه تنوع زیستی و دو دفتر جدید فائو از حارائه کرد 

ای کوچک در حال توسعه، کشورهایی که کمترین توسعه را دارند و  یعنی دفتر نوآوری و دفتر کمک به کشورهای جزیره

 .  ور در خشکی قدردانی کردکشورهای در حال توسعه محص

ها به فائوی جدید و رای اعتمادی به نگرش وی نسبت به  ای از اعتماد قوی آن وی همچنین گفت که تایید اعضا را نشانه

 .  داند یمآینده فائو 

نه شورای فائو، بدنه اجرایی این سازمان است که در این جلسه برنامه کار، بودجه و همچنین اصالحات پیشنهادی در زمی

 . تغییر در ساختار فائو را تصویب کرد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1254469/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General Qu Dongyu today praised Member countries and thanked them for their 

endorsement of his proposals to forge FAO into a more transparent and efficient organization that 

can play a better and more dynamic role in global efforts to achieve the UN Sustainable 

Development Goals. 

In his concluding address to the 163rd session of the FAO Council , the Organization's executive 

body, Qu said he appreciated Members' support for the Biodiversity Cluster and two new offices - 

the Office for Innovation and another dedicated to assisting Small Island Developing States, Least 

Developed Countries and Landlocked Developing Countries.  

"I welcome this approval as a strong sign of trust in the new FAO and a vote of confidence for my 

vision of the future of your Organization," Qu said.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 56/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1254469/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/documents/en/
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 عنوان یک ماده غذایی مهم در آینده دلیل در مورد خرما به 5

میلیون نفر  921امروزه بیش از . طور که باید مؤثر نیستند های غذایی آن سیستم

طور همزمان چاقی در جهان  از طرف دیگر به. بر روی کره زمین گرسنه هستند

دسترسی به مواد غذایی سالم از جنبه در دسترس بودن و . فراگیر شده است

تعداد مواد غذایی که تولید  . هزینه در هر مورد فوق فاکتور تعیین کننده است

های  د محدود است و در زمینه بهبود شیوه تولید و حمل  نقل آنها و روشنشو می

جویی در منابع طبیعی،  تواند به معنای صرفه ها می تغییر در این سیستم. پذیر است توزیع آنها انجام تغییرات زیادی امکان

 . پذیر به غذای بیشتر باشد ویژه افراد آسیب گان بهکنند ای و دسترسی مصرف کاهش انتشار گازهای گلخانه

ها و سبزیجاتی که در  ها و ارزش غذاهای سنتی و میوه فرهنگهای زیادی در این مورد وجود دارد از جمله توجه به  حل راه

 . یکی از این مواد غذایی خاص خرما است. سطح جهانی نادیده گرفته شده اند

 : نقش مهمی در غذای آینده داشته باشد عبارتند از تواند دلیل عمده که خرما می 5

متحمل ( 4خرما بخشی از فرهنگ و میراث تاریخی است ( 3 های ناشناخته  دارا بودن پتانسیل( 2مغذی بودن  (1

 اهمیت آن در تامین معیشت ( 5بودن در برابر شرایط محیطی دشوار 

  stories/article/en/c/1251859/-http://www.fao.org/fao:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Our food systems aren’t working as they should be. Over 820 million people are still going hungry on our 
planet today. At the same time, there is a worldwide obesity epidemic. Access, in terms of availability and 
cost, to healthy food is a major factor in both scenarios. The limited number of foods we produce, the ways 
in which we grow and transport it, the ways in which we distribute it, all have huge room for improvement. 
Changes in these systems can mean saving natural resources, cutting down on greenhouse gas emissions and 
having more food reach consumers, especially vulnerable groups. 

Here are 5 reasons dates need to be a greater part of our future of food: 

1. Dates are nutritious 

2. Dates have untapped potential 

3. Dates are part of a long heritage and culture 

4. Date palms are tolerant to difficult environmental conditions 

5. Dates are important for livelihoods  

 خرما :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/11/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/fao-stories/article/en/c/1251859/
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 های غذا ای و سنتی به سفره های غذایی مدیترانه بازگرداندن رژیم

ا هدف  پیام اصلی رویدادی که توسط دولت ایتالیا و با حمایت فائو ب

های غذایی  ای و سایر رژیم های غذایی مدیترانه تر رژیم شناخت عمیق

تروی  : ای آنها برگزار شد، عبارت بود از و مزایای تغذیهسراسر جهان 

و  گسبب ایجاد احترام به محیط، فرهن های غذایی سنتی سالم  رژیم

 . شود که از اجزاء اصلی توسعه پایدار هستند رفاه مردم می

تروی  و محافظت از دونگیو، مدیرکل فائو در این مراسم گفت،  کو

 وصرفه در ایجاد یک زندگی کامل  ها با قیمت مقرون به های غذایی سالم و فراهم کردن و در دسترس قرار دادن آن رژیم

 . تواند نقش مهمی داشته باشد شاد می

های غذایی سنتی سالم را اشاره کرد و گفت که آنها حاوی خرد اجداد و جوهر فرهنگی   های خوبی از رژیم وی به نمونه

ای که شامل انواع زیادی از سبزیجات، میوه، حبوبات، گیاهان داروئی  های مختلف هستند مثل رژیم غذایی مدیترانه نسل

های پخت  غذایی سنتی ژاپنی و روش  ، رژیم(new nordic diet)ک جدید نوردیو روغن زیتون است و یا رژیم غذایی 

  . غذای جنوب چین

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1253018/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Promoting traditional healthy diets is important for advancing our efforts towards a food system 

that respects the environment, culture and well-being of people, which is a fundamental element of 

sustainable development.   

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 and other traditional diets from 

around the world and their nutritional benefits, as well as raising awareness on how they can help 

achieve progress towards the Sustainable Development Goals. 

"Promoting and protecting healthy diets and making them available, accessible and affordable is 

critical for having a fulfilled and happy life," FAO Director-General Qu Dongyu said in his 

opening remarks. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/11/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1253018/icode/
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 های مرتبط با آن حل و راه( کشاورزی الکترونیک)فراخوان درباره کشاورزی دیجیتال 

تیم نوآوری دیجیتال فائو از طریق انجمن کشاورزی الکترونیک در 

ا  روش( 1عمل طی فراخوانی خواستار ارائه  های  وعدههای خوب و ی

های دیجیتال در  و نوآوری ICTامیدوارکننده در زمینه کاربرد 

هدف از این . های دیجیتال در کشاورزی شد حل راه( 2کشاورزی و 

ها،  فراخوان فراهم کردن زمینه برای ارائه و به اشتراک گذاری تجربه

با  های مختلف مرتبط های آموخته شده و توصیه ها و درس حل راه

 . های کشاورزی الکترونیک است توسط اعضا انجمنبخش کشاورزی 

ها منتشر شده میان اعضا انجمن کشاورزی الکترونیک به اشتراک گذاشته  های منتخب و تجربیات مرتبط با آن شیوه

ز تجربیات هدف اصلی این است که اعضا بتوانند ا. های اجتماعی ارائه خواهند شد ها و شبکه شده و همچنین در رسانه

 . های مشابه خود را ارتقا ببخشند مند شوند و پتانسیل خوب موجود بهره

آوری و در دسترس اعضا  های داده جمع های امیدوار کننده مرتبط با کشاورزی دیجیتال در پایگاه حل عالوه بر این، راه

 . قرار خواهند گرفت

 .   است 2121ژانویه  31تا  2118نوامبر  14مهلت زمانی برای شرکت در این فراخوان از 

  solutions-agriculture-digital-and-agriculture-e-or-agriculture-digital-practices-good-agriculture/news/call-http://www.fao.org/e:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Digital Innovation Team through the e-Agriculture Community of Practice is calling for 

submission of (i) Good Practices or Promising on the use of ICTs and digital innovations in 

agriculture, and/or (ii) Digital Solutions in Agriculture. The aim of the Call is to enable members to 

share experiences, solutions, lessons learned and recommendations on various digital agriculture-

relevant topics from the members of the e-Agriculture Community of Practice and beyond.  

Selected Good Practices and related experiences will be published and shared to members of e-

Agriculture Community as well as distributed through the community social media channels. The 

main objective is to allow members to take stock of existing good practices that have potential to 

be scaled-up in similar settings. 

 کشاورزی دیجیتال :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/11/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/e-agriculture/news/call-good-practices-digital-agriculture-or-e-agriculture-and-digital-agriculture-solutions
http://www.fao.org/e-agriculture/news/call-good-practices-digital-agriculture-or-e-agriculture-and-digital-agriculture-solutions#Part_1
http://www.fao.org/e-agriculture/news/call-good-practices-digital-agriculture-or-e-agriculture-and-digital-agriculture-solutions#Part_1
http://www.fao.org/e-agriculture/news/call-good-practices-digital-agriculture-or-e-agriculture-and-digital-agriculture-solutions#Part_2
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 افزودن هورتا والنسیا در اسپانیا به فهرست میرات جهانی کشاورزی

والنسیا ( باغ)ساله معروف به هورتا  1211یک سایت کشاورزی و ماهیگیری 

ثبت ( GIAHS)کشاورزی  های میراث جهانی فهرست سیستماسپانیا در در 

بعهده سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل  GIAHSمدیریت . گردید

 .است( FAO)متحد 

آبیاری این سایت از طریق شبکه آبیاری پیچیده و گرانشی متعلق به قرن 

این شبکه در بیش از ده منطقه در اطراف شهر . شود هشتم تامین می

 . در این سایت قرار دارد( آلبوفرا)یاچه اسپانیا بزرگترین در. والنسیا گسترده است

نیمی از . درباره این سایت گفت، هورتا والنسیا بسیار ارزشمند است GIAHSهاید اندو، هماهنگ کننده برنامه  یوشی

و این سایت تامین کننده معاش کشاورزان . آیند در معرض ناپدید شدن قرار دارند عمل می محصوالتی که در این سایت به

این سایت . هستند( GI)مرکبات آن به دلیل باال بودن کیفیت و تنوع زیاد دارای شاخص جغرافیایی . ماهیگیران است

، بومی و در  ای از پرندگان، ماهی همچنین دارای طیف گسترده ها و گیاهان است که بسیاری از آنها در گروه انواع نادر 

 . اند بندی شده معرض انقراض دسته

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1252906/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A 1,200-year-old farming and fishing site known as the "Horta" (garden) of Valencia has been 

recognized on the register of Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), managed 

by the UN Food and Agriculture Organization (FAO).  

Irrigated by the Turia river - thanks to a complex, gravity irrigation network designed in the 

8th century and spreading over a dozen of municipalities around the city of Valencia - the site is 

home to Spain's largest lake (Albufera).  

"The Horta of Valencia is invaluable. Half of the crops grown here are at risk of disappearing in the 

region. It provides for both farmers and fishers. Its citrus fruits have a Geographical Indication (GI) 

label due to their high quality and variety. The site is also home to a wide range of birds, fish and 

plants, many classified as rare, endemic or endangered," said FAO's Yoshihide Endo who 

coordinates the GIAHS programme. 

 میراث جهانی کشاورزی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/11/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1252906/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/
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 خوار پاییزه برنامه ابتکاری جدید جهانی برای مهار گسترش کرم برگ

خوار پاییزه، فائو  ش روز افزون آفت تهاجمی کرم برگترکنترل گسبا هدف 

گسترش جهانی این . اندازی کرد برنامه ابتکاری سه ساله جدید جهانی را راه

های فراوان به تولید محصوالت زراعی شده و  آفت سبب وارد آمدن خسارت

 . است تاثیر قرار داده در سراسر جهان تحتکشاورز را  میلیون

، آفت گیاهی بومی امریکا Fall Armyworm (FAW)خوار پاییزه یا  گکرم بر 

 . سرعت در افریقا و تا خاور نزدیک و آسیا گسترش یافته است است که در طی چهار سال گذشته به

گفت، در حال حاضر امنیت کار اقدام جهانی فائو  کو دونگیو، مدیرکل فائو در حاشیه جلسه شورای فائو درباره آغاز به

خوار پاییزه قرار  پا در معرض تهدید آفت کرم برگ غذایی صدها میلیون نفر از مردم و معیشت کشاورزان خرده

وی ضمن تاکید بر روی این مشکل از . انداز جهانی دارد این یک تهدید جهانی است و نیاز به یک چشم. است گرفته

از گسترش بیشتر این آفت به سایر مناطق  جلوگیریهای موجود جهانی برای  کشورهای عضو فائو خواستار تقویت تالش

 . جهان شد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1253916/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO launched today a three-year Global Action for Fall Armyworm Control to scale up efforts to 

curb the growing spread of the invasive pest which is causing serious damage to food production 

and affecting millions of farmers across the world.  

Fall Armyworm (FAW), a crop pest native to the Americas, has rapidly spread through Africa, and 

to the Near East and Asia in the past four years. 

“It {Fall Armyworm} threatens food security of hundreds of millions of people and the livelihoods 

of smallholder farmers,” said FAO Director-General Qu Dongyu. He made the remarks at the 

launch of the Global Action on the sidelines of the FAO's Council, the Organization's executive 

body. 

”This is a global threat that requires a global perspective,” he stressed, urging the FAO member 

states “to greatly scale up the existing efforts” to prevent the further spread of this harmful pest to 

new regions. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 54/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1253916/icode/
http://www.fao.org/fall-armyworm/programme-and-partners/global-action-for-fall-armyworm-control/en/
http://www.fao.org/fall-armyworm/en/
http://www.fao.org/about/meetings/council
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 (CSA)بر روی کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم گذاری  سرمایهاهمیت 

تغییرات اقلیمی همچنان سر خط خبرها است و پیامدهای آن 

ای کامال  سابقه برای مردم و بر روی کره زمین به شکل بی

کشاورزان از اثرات آن در امان نیستند و وقایع . مشهود است

وری محصوالت زراعی و  آب و هوایی حدی زیادی بر روی بهره

ت اقلیمی، با شدت گرفتن تغییرا. اند دامی تاثیر گذاشته

ه  پذیری بخش سیستم آسیب های غذایی افزایش یافته و ب

گردد بطوریکه  ای از مشکالت اقلیمی مربوط به بخش کشاورزی می بخش عمده. ل خواهد شدیپذیرترین بخش تبد آسیب

  . شود ای مربوط به این بخش می درصد از کل انتشار گازهای گلخانه 28-18

در جهت افزایش ( landscapes)نماها  ای برای مدیریت زمین رویکرد یکپارچه( CSA)هوشمند در برابر اقلیم کشاورزی 

روز به روز بر تعداد کشورهایی که این رویکرد را . ای است پذیری و کاهش انتشار گازهای گلخانه وری، تقویت انعطاف بهره

گذاری در  کی از بزرگترین منابع سرمایهعنوان ی بانک جهانی به. شود پذیرند، افزوده می  عنوان یک راه حل مؤثر می به

 . کند های مرتبط با کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم با کشورها همکاری می کشاورزی، در راستای تقویت تالش

  life-to-agriculture-smart-climate-bringing-nspla-investment-agriculture-smart-https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/climate:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Climate change continues to make headlines, as its impacts are felt by people and the planet in 

unprecedented ways. Farmers aren’t spared, as more frequent extreme weather events affect 

productivity of crops and livestock, and drive down incomes. As climate change intensifies, the 

food system will continue to be among the sectors that is the most vulnerable. Agriculture is also a 

major part of the climate problem, generating 19-29% of total GHG emissions. 

More and more countries are seeing climate-smart agriculture (CSA) as a solution.  CSA is an 

integrated approach to managing landscapes that boosts productivity, enhances resilience and 

reduces greenhouse gas emissions. As one of the biggest financiers of agriculture, the World Bank 

works with countries in their efforts to scale up climate-smart agriculture. 

 کشاورزی هوشمند :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 54/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/publication/climate-smart-agriculture-investment-plans-bringing-climate-smart-agriculture-to-life
https://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه  اول آذر 

http://awnrc.com                     آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

13 

 

 ترین عامل فرسایش خاک در جهان مهم 

فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که امنیت غذایی و عملکرد 

فرسایش خاک اثر منفی بر روی آب، هوا و البته . کند اکوسیستم را تهدید می

ند تاثیر تجمعی است، برای چعالوه بر این، فرسایش دارای . خود خاک دارد

وری طبیعی خاک مجبور به  مثال کشاورزان برای جبران از بین رفتن بهره

وجود آمدن  باید در نظر داشت که سرعت به. شوند مصرف کود بیشتری می

اورزی و جنگل بدون خاک از آنجا که ادامه فعالیت صنایع کش. خاک بسیار کمتر از سرعت از بین رفتن آن است

 . ها در تالش برای مقابله با آن هستند پذیر نیست، بسیاری از دولت امکان

برای . ها هنوز بطور کامل شناخته شده نیستند تواند داشته باشد که بسیاری از آن های زیادی می علت فرسایش خاک

تا کنون . کنند کنند و چگونه عمل می کار میرتباط با مشکل فرسایش چه مثال مشخص نیست که کشورهای مختلف در ا

شود، متمرکز  شناخته می( correlation)تحقیقات بر روی شناسایی روابط متقابل که تحت عنوان ضریب همبستگی 

از طرف دیگر . برای مثال این واقعیت که در کشورهای فقیر فرسایش شدیدتر از کشورهای ثروتمند استاند،  بوده

 . شوند، هنوز کار بسیار دشواری است مشخص کردن عواملی که منجر به فرسایش می

 . منتشر شده است Nature sustainabilityجزئیات بیشتر درباره فرسایش و علل آن در مجله 

  worldwide.html-erosion-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil erosion is a global problem that threatens food security and the functioning of ecosystems. It 

has an adverse effect on water and air and, of course, on the soil itself. It also produces a number of 

harmful knock-on effects; farmers, for example, have to compensate for the loss of natural soil 

productivity by increasing their use of fertilizer. As things stand, soil is being lost at a significantly 

greater rate than it is being created. Given that the agriculture and forestry industries simply cannot 

function without soil, many governments are trying to combat the erosion in their countr ies. 

Soil erosion has a whole host of causes, many of which are still not well understood. We still don't 

know, for example, whether and indeed how different countries influence the erosion of their soils. 

Research so far has focused on identifying reciprocal relationships known as correlations, such as 

the fact that erosion is more severe in poor countries than in rich ones. Identifying causal effects, 

on the other hand, has been and remains very difficult.  

 فرسایش خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 53/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-12-erosion-worldwide.html
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 سودآوری مدیریت آب برای کشاورزان

غذایی،   ها، رژیم یک سبک زندگی سالم ترکیب متعادلی از عادت

همانند  یک مزرعه پایدار نیز . ورزش، خواب و سایر عوامل مؤثر است

های مدیریت  یک زندگی سالم باید شامل برنامه متعادلی از تکنیک

 . خاک، محصول و آب باشد

در مناطقی که با کمبود منابع آب روبرو هستند مثل مناطق غرب 

تری را در برنامه پایداری  های مدیریت آب نقش مهم امریکا، تکنیک

. های زیادی درباره کمبود آب وجود دارد در سطح جهانی نگرانی. دارند

کاهش میزان  ه دنبالبنده بینی کمبود آب در آی گسترش شهرنشینی، کاهش میزان عرضه آب در برخی مناطق و پیش

 . ها هستند بارش برف از دالیل این نگرانی

. شوند، کامال شناخته شده نیستند  های مدیریت آب که منجر به استفاده بهینه از منابع محدود آب می هنوز تکنیک

ه نام  حداکثر رساندن های مدیریت آب برای به  بر روی یافتن بهترین ترکیب تکنیک Matt Yostمحقق دانشگاه یوتا ب

 . کند عملکرد، درآمد و بازدهی آب تحقیق می

  profits.html-farm-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A healthy lifestyle consists of a mixture of habits. Diet, exercise, sleep and other factors all must be 

in balance. Similarly, a sustainable farm operates on a balanced plan of soil, crop, and water 

management techniques. 

The western United States is a region with scarce water resources. In this case, water management 

techniques make up a larger piece of a sustainability plan. There is mounting concern around the 

globe about water scarcity. This is due to urban sprawl, depleting water supplies in some areas, and 

predicted water shortages in the future with less snowpack.  

Water management techniques that lead to the optimal use of limited resources are not well-

identified. Yet. Matt Yost, a researcher at Utah State University, is working to find the best 

combination of practices to maximize yield, profit, and water efficiency.  

 مدیریت آب :موضوع

 phys.org :منبع

 53/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/tags/water+scarcity/
https://phys.org/tags/urban+sprawl/
https://phys.org/tags/water+supplies/
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 هشدار محققان در مورد پایین بودن بیش از انتظار تنوع زیستی در جهان

اند که  محققان بر اساس نتای  یک تحقیق جدید هشدار داده

وضعیت تنوع زیستی در جهان بدتر از آن چیزی است که قبال 

فعلی اثرات طوالنی مدت های  زیرا در ارزیابی. شد تصور می

 . ر گرفته نشده استظمین در نتغییرات ناگهانی ز

 این مطالعه توسط محققان دانشگاه ساسکس به نام های دکتر

Martin Jung م روحانی انجام شده و نشان می دهد که در مناطقی که در دهه های گذشته تغییرات ناگهانی  و دکتر پدرا

 . های مشاهده شده از تنوع و تعداد کمتری برخوردارند زمین اتفاق افتاده است، گونه

ای کشاورزی تشدید ه رار داشت و یا فعالیتقزدائی  ر مناطقی که در معرض جنگلدهند که د این محققان هشدار می 

 . کشد سال طول می 11ها، بازسازی آنها حداقل  با توجه به میزان کاهش تنوع  و فراوانی گونه است،  شده

های فعلی تنوع زیستی که در آنها تغییرات ناگهانی زمین در نظر گرفته نشده  محققان بر این باورند که با توجه به ارزیابی

 . آن چیزی است که تصور می رود است، وضعیت دنیای طبیعی بدتر از

  biodiversity.html-global-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Biodiversity across the globe could be in a worse state than previously thought as current 

biodiversity assessments fail to take into account the long- lasting impact of abrupt land changes, a 

new study has warned. 

The study by Ph.D. graduate Dr. Martin Jung, Senior Lecturer in Geography Dr. Pedram Rowhani 

and Professor of Conservation Science Jörn Scharlemann, all at the University of Sussex, shows 

that fewer species and fewer individuals are observed at sites that have been disturbed by an abrupt 

land change in past decades. 

The authors warn that areas subjected to deforestation or intensification of agriculture can take at 

least ten years to recover, with reductions in species richness and abundance.  

With current biodiversity assessments failing to take into account the impacts of past land changes, 

the researchers believe that the natural world could be in a far worse state than currently thought.  

 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org :منبع

 52/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-12-global-biodiversity.html
https://phys.org/tags/natural+world/
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 ضایعات گیاهی با استفاده از ضایعات گیاهیتولید ماده شیمیایی مفید از 

اند فرایند تبدیل مواد زائد به مواد شیمیایی با ارزش را  محققان توانسته

 . تواند گامی باشد به سوی اقتصاد زیستی پایدار این یافته می. تسهیل کنند

است که تبدیل مستقیم ضایعات  همکاری بین انگلستان و برزیل نشان داده

نیشکر و گندم حاصل از فرایندهای کشاورزی به مواد شیمیایی ارزشمند، 

 . دهد برابر ارزش آنها را افزایش می 5111

ا در حال ام.  های زیستی تجدیدپذیر هستند های فسیلی که امکان عرضه آنها محدود است، سوخت برخالف سوخت

 . است برانگیز  های فسیلی بسیار چالش های زیستی در مقایسه با سوخت حاضر، اقتصاد تولید سوخت

طور مستقیم از  به( one-pot)دهد که مواد شیمیایی ارزشمندی در طی فرایند تک ظرفی  یافته جدید محققان نشان می

عنوان پیش ماده داروهای درمانی انسان  غذایی و بهتوانند در صنایع  میکه ای قابل تولید هستند  ضایعات زیست توده

 . تواند باشد این ارزش افزوده پتانسیلی برای ایجاد اقتصاد زیستی پایدار مبتنی بر منابع گیاهی می. قابل استفاده باشند

 .  است منتشر شده Green Chemistryچرئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

  chemicals.html-high-biomass-breakthrough-biotech-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A move towards a more sustainable bio-based economy has been given a new boost by researchers 

who have been able to simplify a process to transform waste materials into high value chemicals.  

A collaboration between the UK and Brazil has shown that waste sugar cane and wheat straw from 

agricultural processes can be made directly into valuable chemicals with an increase in value of 

5000-fold. 

Unlike fossil fuels, biofuels are renewable. Rather than relying on crude oil, which is in finite 

supply. However, the economics of producing biofuels is currently very challenging compared to 

fossil fuels. 

The new breakthrough demonstrates that high-value chemicals, such as chemicals used the food 

industry and precursors for human therapeutic drugs, can be produced directly from waste biomass 

in a single "one-pot" process. This added value offers the potential to make the economics of 

biofuel production from plant-based sources more viable. 

 ضایعات کشاورزی :موضوع

 phys.org :منبع

 26/11/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-11-biotech-breakthrough-biomass-high-chemicals.html
https://phys.org/tags/waste/
https://phys.org/tags/food+industry/
https://phys.org/tags/food+industry/
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 جدید برای مدیریت آفات بدون استفاده از مواد شیمیایی کشفی

منتشر شد،  2118بر اساس اولین بررسی علمی که در اوایل سال 

 41حشرات جهان در مسیر انقراض قرار دارند و جمعیت بیش از 

کشاورزی فشرده . های حشرات در حال کاهش است درصد از گونه

ویژه استفاده بیش از حد از سموم دفع آفات عامل اصلی این  و به

 . وضعیت است

کانادا موفق به کشف مهمی  Simon Fraserمحققان دانشگاه 

تواند به معکوس کردن روند کاهش جمعیت  اند که می شده

اند، توضیح  منتشر کرده Proceedings of the Royal Society Bآنها در مقاله خود که در مجله . حشرات کمک کند

گذاری شود،  و یا بر روی آن تخم دهند که چگونه حشرات از نور پوالریزه برای تشخیص گیاهی که باید خورده شود می

 .  دهند ها انجام می حشرات این تمایز را از روی چگونگی بازتاب نور از برگ. کنند استفاده می

بر اساس سازمان حفاظت . اری از مواد شیمیایی باشدعهای مدیریت آفات  سیستم ای توسعهتواند نویدی بر این کشف می

ها، خزندگان و گیاهانی که  و کلرپیرفوس به بسیاری از پستانداران، پرندگان، ماهیکش ماالتیون  از محیط زیست، دو آفت

 . کنند های جدی وارد می های در حال انقراض هستند، آسیب در فهرست گونه

  chemicals.html-insects-window-potential-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world's insects are headed down the path of extinction with more than 40 percent of insect 

species in decline according to the first global scientific review, published in early 2019. Intensive 

agriculture is the main driver, particularly the heavy use of pesticides.  

Now, however, SFU biological sciences researchers Adam Blake and Gerhard Gries have made a 

key discovery that could help to reverse this decline. In a new study, published earlier this month in 

the Proceedings of the Royal Society B, they reveal how insects use polarized light to differentiate 

which plants to eat or lay eggs on—by looking at how light reflects from their leaves.  

Their discovery holds major promise for developing chemical- free pest-management systems. 

According to the Environmental Protection Agency, two widely used pesticides, malathion and 

chlorpyrifos, cause harm to many of the mammals, birds, fish, reptiles and plants on the 

endangered species list. 

 آفات گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 52/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-12-potential-window-insects-chemicals.html
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 دهد زمینی شیرین با انتشار بوی خاصی در مورد هجوم حشرات هشدار می سیب

از محصوالت (  Ipomoea batatas)های شیرین  زمینی سیب

کشاورزی پرطرفدار هستند، که مصرف آنها چه در سوپ و چه به 

اگرچه در کمال . کند رقابت میزمینی معمولی  صورت چیپس با سیب

زمینی شیرین از  اهمیت سیب. تعجب ارتباط دوری با یکدیگر دارند

نظر اقتصادی در سطح جهانی به اندازه سیب زمینی معمولی نیست، 

. تر است غذایی بیشتری داشته و از نظر ویتامین نیز غنیاما ارزش 

 . شود عنوان یک محصول غذایی مهم شناخته می ا بهیدر آس

برخی از . قام مختلفی دارد که هریک ویژگی خاص خود را دارندی معمولی، سیب زمینی شیرین هم ارهمانند سیب زمین

اند که  مطالعات قبلی نشان داده. در برابر آفات گیاهخوار دارند ارقام بهبود یافته آن در شرایط مشابه مقاومت بیشتری

در برابر حمله آفات مقاومت بیشتری دارد و زمانی که مورد هجوم  Tainong 66در مقایسه با رقم  Tainong 57رقم 

 . کنند های آن بوی خاصی ساطع می گیرد برگ قرار می

اه ملی تایوان بر روی ارتباط این بو و مقاوم بودن آنها در برابر محققان مؤسسه تحقیقاتی مکس پالنک آلمان و دانشگ

زمینی شیرین مکانیسمی برای فعال کردن واکنش دفاعی  خواستند بدانند که آیا سیب محققان می. اند آفات مطالعه کرده

  ؟های حاوی ترکیبات فرٌار مشابه گیاهان دیگر دارد از طریق سیگنال

  insect.html-neighbors-odor-potato-sweet-12-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Sweet potatoes (Ipomoea batatas) are becoming more and more popular: Whether in soup or as 

fries, they increasingly compete with "regular" potatoes which, surprisingly, are only distantly 

related. Although economically not as important as the potato world-wide, the sweet potato has a 

higher nutritional value and is richer in vitamins. Particularly in Asia, the crop is an important 

source of nutrients. 

As with potatoes, there are different cultivars of sweet potatoes available, all displaying their own 

characteristics. Even cultivars grown in the field under similar conditions may differ strikingly with 

respect to insect attack. In previous studies, a cultivar known as Tainong 57 had demonstrably 

higher resistance to field herbivores in comparison to the cultivar known as Tainong 66. When 

attacked, the plants' leaves emit a distinct odor bouquet.  

 آفات گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 52/12/2519 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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