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

تا ( 34دی) 2156ژانویه از ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 تیریعنی  2156 جوالی

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی تیر 2156تا جوالی ( 34دی) 2156

 

 

 ماه قیمت ییراتتغ

- 164.56 Jan 2016 

-3.23% 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

-0.56% 156.65 Jun 2016 

-14.70 133.62 Jul 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 359.48 Jan 2016 

3.81 % 373.19 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 

8.71 % 408.82 May 2016 

2.15 % 417.59 Jun 2016 

2.90 % 420.68 Jul 2016 
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تا جوالی ( 34دی) 2156ژانویه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931  یعنی تیر 2156

 

تا ( 34دی) 2156ژانویه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی تیر 2156ی جوال

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 //:www.indexmundi.com/commodities/?commodity=ricehttp  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 ww.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarhttp://w :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 161.03 Jan 2016 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

6.48 % 179.87 Jun 2016 

-10.07 % 161.76 Jul 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 14.29 Jan 2016 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

16.18 % 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

9.72 % 16.70 May 2016 

16.41 % 19.44 Jun 2016 

1.29 % 19.69 Jul 2016 

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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 های گیاهی نقش جهانی شدن تجارت در گسترش آفات و بیماری

با مسئله آلودگی ناشی از نشست مخازن نفتی که توجه عموم  در مقایسه

است، با وجود اینكه  لب کرده و موجب بروز نگرانی شدید شدهرا بخود ج

بزرگتر و ( biological spills)« های بیولوژیكی نشت»تهدیدات ناشی از 

 . اند عوارض آنها ماندگارتر است، کمتر مورد توجه قرار گرفته

در اوایل قرن بیستم، ظهور یک قارچ ناشناخته موجب از بین رفتن 

گیری  شمبلوط امریكائی و بوجود آمدن تغییرات چ ها درخت شاه میلیون

و این در حالی است که امروزه آفت .  در مناظر و اکوسیستم گردید

emerald ash borer های جدید منتقل شده و سالمت درختان باارزشی را  از طریق مسیرهای تجارت جهانی به زیستگاه

 . کند منزل استفاده میاداری و ختن ابزار مختلف و لوازم اان از آنها برای سکند که برای سالیان دراز انس د میتهدی

توان مربوط به یک میكروارگانیسم یوکاریوتی بنام قارچ  است را می بزرگترین نشت بیولوژیكی که تا کنون اتفاق افتاده

Phytophthora infestans  دانست که از طریق مسیر دریایی از امریكا به بلژیک رسیده و در عرض چند ماه وارد ایرلند

    . است جمعی منتهی شده و به قحطی، مرگ و میر و مهاجرت دسته زمینی  ری بالیت سیبشده و موجب بروز بیما

المللی  دهه قبل کنوانسیون بین 6های زیاد از این موارد، نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان حدود  با توجه به نمونه

ها به مناطق فرا سرزمینی از طریق تجارت  ریرا با هدف کمک به جلوگیری از گسترش آفات و بیما( IPPC)گیاهپزشكی  

 . کنندگان ایجاد کردند داران، تنوع زیستی، محیط زیست و مصرف المللی و همچنین برای محافظت از کشاورزان، جنگل بین

 599ساالنه بیش از . میلیون کانتینر دریایی در حال جابجائی هستند 127حدود  ساالنه در حال حاضر، در سطح جهانی

های فوالدی خود نیز  ها بلكه از طریق بدنه ریق محمولهاین کانتینرها نه فقط از ط. استیون کانتینر فقط مربوط به چین میل

محیطی و  شوند که می تواند منجر به مشكالت زیست ها به سراسر جهان می های مختلف از آفات و بیماری سبب گسترش گونه

   . کشاورزی گردد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/412511/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Oil spills garner much public attention and anguish, but "biological spills" represent a greater long-

term threat and do not have the same high public profile. 

It was an exotic fungus that wiped out billions of American chestnut trees in the early 20
th

 century, 

dramatically altering the landscape and ecosystem, while today the emerald ash borer - another pest 

that hitch-hiked along global trade routes to new habitats - threatens to do the same with a valuable 

tree long used by humans to make tool handles, guitars and office furniture. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/412511/icode/
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Perhaps the biggest "biological spill" of all was when a fungus-like eukaryotic microorganism 

called Phytophthora infestans - the name of the genus comes from Greek for "plant destroyer" - sailed 

from the Americas to Belgium. Within months it arrived in Ireland, triggering a potato blight that led 

to famine, death and mass migration. 

 هیهای گیا آفات و بیماری: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 بر کشاورزی اتیوپی( La Nina) نینا بینی اثرات ال پیش

با نزدیک شدن اتمام فصل کاشت محصوالت اصلی در اتیوپی، هنوز 

ند آخرین امید کمی در ماه سپتامبر برای کشاورزان وجود دارد که بتوان

دوره از کاشت سال جاری را انجام دهند و در صورت ارائه شدن 

ها انسان که  های الزم از آنها، در تامین غذای الزم برای میلیون حمایت

 . در معرض گرسنگی هستند، کمک کنند

گزارش جدیدی تحت عنوان بررسی نیازهای بشردوستانه اتیوپی در 

ت اتیوپی و مؤسسات سازمان بطور مشترک توسط دول  2156نیمه سال 

 311،111در حال حاضر طبق این گزارش، . های غیر دولتی و سایر مشارکین توسعه تهیه و منتشر گردید ملل متحد، سازمان

میلیون نفر  3/2های کشاورزی دارند و در ماه اوت مجموع تعداد این خانوارها به  خانوار دیگر در اتیوپی نیاز فوری به کمک

ترتیب کل بودجه موردنیاز  میلیون دالر کمک بیشتر و بدین 41 اضافه شدن خانوارهای نیازمند یعنی نیاز به. است رسیده

است   وضعیت کلی امنیت غذایی تا حدودی بهبود یافته. رسد میلیون دالر می 9/35به  2156برای بخش کشاورزی در سال 

میلیو نفر از آغاز سال تا کنون کاهش  7/3میلیون نفر به  2/51های اضطراری غذایی از  بطوریكه تعداد افراد نیازمند کمک

 . است یافته

درصد است که دو پیامد عمده بدنبال  11های اکتبر و نوامبر   النینا در ماه هبنا به گزارشات هواشناسی، احتمال وقوع پدید

اطق پست که مردم وابسته به دام های متعدد در من خشكسالی( 2یل در مناطق کوهستانی و سجاری شدن ( 5: خواهد داشت

 . هستند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/429198/icode  :لینک خبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/429198/icode/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم مرداد 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

6 

 

 :خالصه خبر 
With this year's main planting season winding down in Ethiopia, there is still a small window of 

opportunity in September for farmers to plant the last set of crops this year and grow food for millions 

facing hunger, provided the necessary support arrives on time. 

The newly released Mid-Year Review of the Ethiopia Humanitarian Requirements Document (HRD) - 

developed jointly by the Government of Ethiopia and UN agencies, non-governmental organizations 

and other development partners- indicates that 900 000 additional households need urgent agricultural 

support bringing the total number to 2.9 million in August. Meeting additional agricultural sector 

needs  will require $45 million bringing the total requirement for the agriculture sector to $91.3 million 

for 2016. 

The overall food security situation has improved only slightly, with the number of people requiring 

emergency food assistance having decreased from 10.2 million to 9.7 since the beginning of the year.  

 خشکسالی : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 چالش جهانی کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی 

درصد از کل گازهای  21بسیاری از افراد ممكن است آگاه نباشند که 

شوند مربوط به بخش کشاورزی و  جهانی منتشر می ای که در سطح گلخانه

این آماری است که  دو چالش بزرگ جهانی  .شود می تغییرات کاربری زمین

های تاریخی توافق اقلیمی  ، چالش اول عملی کردن وعدهاستبا آن روبرو 

پاریس در ماه دسامبر گذشته و چالش دوم تامین غذای موردنیاز جمعیت 

 . فزاینده جهان

میلیاردی جهان تا  3ال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند و برای تامین غذای جمعیت در ح

لیمی ع این نیازها با توجه به توافق اقدرصد افزایش پیدا کند و از طرفی برای رف 11، میزان تولید مواد غذایی باید 2111سال 

درجه بیشتر  1/5ه سانتیگراد حفظ شده و حتی برای محدود کردن افزایش دما به درج 2پاریس، افزایش دمای زمین باید زیر 

 . از سطح دوره ماقبل صنعتی شدن تالش شود

دهای آن بر روی وضعیت کشاورزان و برداشت محصول کامال آشكار است بطوریكه ه افریقا، تغییرات اقلیمی و پیامدر قار

درصد در آینده  21تواند منجر به کاهش بیشتر محصول حتی تا  یرات اقلیمی میتغیهای انجام شده، تداوم  بینی براساس پیش

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ethiopia_hrd_-_mid_year_review_12_august_2016_.pdf
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کشاورزی هوشمند در »برای ایجاد سازگاری با اقلیم در حال تغییر، کشاورزان غرب افریقا در حال یادگیری مزایای .  شود

پذیری کشاورزان در  ی که انعطاف، رویكردی یكپارچه است بنحو«کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم». هستند« برابر اقلیم

داری و کشاورزی و تغییرات  های دام ای از فعالیت برابر تغییرات اقلیمی افزایش یافته و در ضمن میزان انتشار گازهای گلخانه

 .کاربری زمین نیز کاهش پیدا کند

یک به شش میلیون کشاورز نزد( WAAPP)وری کشاورزی در غرب افریقا  افزایش بهره یاجهانی بربه کمک برنامه بانک 

رقم محصول توسعه یافته تحت این برنامه، در برابر تغییرات اقلیمی هوشمند  561اند که چگونه با استفاده از  آموزش دیده

  .  است درصد افزایش یافته 91وری حداقل تا  حرکتی که طی آن بهره. شوند

 agriculture?cid=CG_TT_climatechange_EN_EXT-s-world-smart-climate-be-http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Here’s something you may not be aware of: agriculture and changes in land use already contribute 25 

percent of greenhouse gas emissions. It’s a statistic that matters in the face of two unrelenting 

challenges now facing the globe –how to turn the promises of last December’s historic Paris climate 

change agreement into reality and how to feed a growing global population. 

Already more than one billion people on the planet are now undernourished, and the world needs to 

produce at least 50 percent more food by 2050 to feed an estimated nine billion people. And we have 

to achieve that while delivering on the Paris agreement to keep the global temperature rise well below 

two degrees Celsius and to drive efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees 

Celsius above pre-industrial levels. 

On a continent like Africa, we already know climate change is taking a toll on farmers seeking to feed 

their families and earn some income. Just consider West Africa, where shorter and more erratic rainy 

seasons and more frequent extreme weather events such as droughts and floods have impacted 

harvests. And according to projections, climate change could cut yields even more – by as much as 25 

percent in the future. 

  تغییرات اقلیمی : موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture?cid=CG_TT_climatechange_EN_EXT
https://twitter.com/intent/tweet?text=agriculture+and+changes+in+land+use+already+contribute+25+percent+of+greenhouse+gas+emissions.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=agriculture+and+changes+in+land+use+already+contribute+25+percent+of+greenhouse+gas+emissions.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=more+than+one+billion+people+on+the+planet+are+now+undernourished&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=the+world+needs+to+produce+at+least+50+percent+more+food+by+2050+to+feed+an+estimated+nine+billion+people.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=the+world+needs+to+produce+at+least+50+percent+more+food+by+2050+to+feed+an+estimated+nine+billion+people.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=climate+change+could+cut+yields+even+more+%E2%80%93+by+as+much+as+25+percent+in+the+future.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate
https://twitter.com/intent/tweet?text=climate+change+could+cut+yields+even+more+%E2%80%93+by+as+much+as+25+percent+in+the+future.&url=http://blogs.worldbank.org/climatechange/challenge-be-climate-smart-world-s-agriculture/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=wbg_climate


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم مرداد 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

8 

 

 ای وری دام و کاهش انتشار گازهای گلخانه معرفی ابزار جدید فائو برای افزایش بهره

ت که به کشاورزان ، اس افزاری تعاملی جدیدی معرفی کرده فائو برنامه نرم

ریزان و محققان در محاسبه میزان تولید گوشت، شیر و تخم مرغ و  برنامه

هدف . ها کمک خواهد کرد داری ای از دام همجنین میزان انتشار گازهای گلخانه

وری و سازگاری بیشتر با محیط زیست اعالم شده  از این برنامه، افزایش بهره

 . است

نامیده شده GLEAM-i (Global Livestock Environmental Assessment Model )ه به کمک مدل تعاملی جدید ک

توان میزان تولید گوشت، شیر و یا تخم مرغ را افزایش داد؟  چگونه می: توان یافت مثل ری از سواالت را میاست، پاسخ بسیا

این برنامه توسط بخش تولید و . هستند ها مؤثر داری ای از دام و یا اینكه چه عملیاتی در کاهش انتشار گازهای گلخانه

های دستیابی به توسعه دام پایدار تهیه شده و به سادگی در محیط برنامه  ها و برنامه بهداشت دام فائو و در حمایت از سیاست

Excel نوع دام، کشورها و مناطق، تعداد و : اند از جمله شده متغیرهای زیادی در این برنامه در نظر گرفته.  قابل اجرا است

برای کسب اطالعات بیشتر درباره  .ها  های چرا، خوراک دام، مدیریت کود حیوانی و شرایط خاص نگهداری دام انواع سیستم

 //gleam/enhttp://www.fao.org: ه نماییدعلینک مراج به اینتوانید به صفحه اختصاصی آن در سایت فائو  این مدل می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/429417/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new and interactive tool released by FAO allows farmers, policy makers and scientists to calculate 

meat, milk and eggs production as well as greenhouse-gas emissions from livestock to make the sector 

more productive and more climate-friendly. GLEAM-i, the Global Livestock Environmental 

Assessment Model interactive, provides answers to a wide range of questions. For example, as a small 

livestock keeper or a pastoralist, how can you get your animals to produce more milk, meat or eggs? If 

you're a policy maker, what practices to reduce greenhouse gas emissions from livestock should you 

support? Based on GLEAM, the model developed by FAO's Animal Production and Health Division to 

support policy and practice change to achieve sustainable livestock development, GLEAM-i can be run 

by anyone using the Excel software, including community organizations working in remote rural areas. 

It includes variables such as countries and regions, the number and types of livestock - dairy or meat 

sheep, backyard or industrial pigs, grazing or mixed systems - feed materials, manure management as 

well as the specific conditions under which the animals are kept. 

 اکوسیستم : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 03/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/gleam/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/429417/icode/
http://www.fao.org/gleam/resources/en/
http://www.fao.org/gleam/en/
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 ها افشان ها در مزارع کلزا بر روی جمعیت گرده کش باال بودن مصرف آفتاثر منفی 

ها در مزارع کلزا بر روی  کش مصرف آفت ان باالیاند که میز محققان ثابت کرده

کنند، اثر  های زردرنگ آنها تغذیه می جمعیت بومی زنبورهای وحشی که از گل

 .داده استتوجهی کاهش  گذاشته و جمعیت آنها را به میزان قابل

بنا به نتایج بدست آمده از یک مطالعه جدید، محصول کلزا که برای تولید روغن 

شود از محصوالت درآمدزا برای کشاورزان  ه میتخوراک دام کاشتهیه گیاهی و 

های آنها استفاده  اند که جمعیت حشراتی که از گل ها نشان داده اما بررسی. است

 . منتشر شده است  Natureجزئیات این مطالعه در مجله . است دهدرصد کاهش پیدا کر 91کنند تا  می

است که اتحادیه اروپا در رابطه با کاهش ( neonicotinoid)کش مورد استفاده در مزارع کلزا از نوع نئونیكوتینوید  آفت

در گونه های درصد از کاهش جمعیت  91محققان . ها را تحت نظر دارد کش جمعیت زنبورها شدیدا مصرف این نوع آفت

اند که فاکتورهای دیگری نیز در  اند و اظهار داشته نسبت داده neonicotinoidکش  حساس مورد بررسی را به مصرف آفت

های  ر مورد گونهاند که د گیری کرده در مجموع آنها نتیجه. تغییرات اقلیمی: نند مؤثر باشند از جملهاتو این کاهش می

 . ها است کش درصد ناشی از کاربرد آفت 51کنند، کاهش جمعیت آنها تا  لزا تغذیه میهای مزارع ک زنبورعسل که از گل

crops-oilseed-on-levels-pesticide-ronment/2016/aug/16/highhttps://www.theguardian.com/envi-  :لینک خبر

prove-scientists-bees-wild-harm 

 :خالصه خبر 
Pesticides used on oilseed rape crops, whose bright yellow flowers have become an increasingly 

common sight across the British countryside, are harming native populations of wild bees, scientists 

have conclusively proved. 

Species that feed most on the flowers of the now-profitable cash crop used for vegetable oils and 

animal fodder are down by as much as 30%, according to the wide-ranging study published in the 

journal Nature. 

The crop - once grown only sparingly to rest soils between grain harvests - must be intensively 

managed for farmers to attain the high yields they need to maximise profits, and that means high use of 

pesticides. 

 ها کش آفت: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/16/high-pesticide-levels-on-oilseed-crops-harm-wild-bees-scientists-prove
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/16/high-pesticide-levels-on-oilseed-crops-harm-wild-bees-scientists-prove
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/16/high-pesticide-levels-on-oilseed-crops-harm-wild-bees-scientists-prove
https://www.theguardian.com/uk/2007/apr/19/ruralaffairs.lifeandhealth
https://www.theguardian.com/uk/2007/apr/19/ruralaffairs.lifeandhealth
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-18249840
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 هائی قادر به تغذیه جمعیت جهان خواهد بود؟آیا کشاورزی ارگانیک به تن

گفته است ( Earl Butz)، وزیر کشاورزی وقت امریكا، ارل باتز 5375در سال 

که قبل از بازگشت به کشاورزی ارگانیک در امریكا، باید تصمیم گرفته شود 

انی این گذار گرسنه خواهند شد، چه کس میلیون نفری که در نتیجه 11

ن زمان به بعد این موضوع مورد بحث بوده است که  خواهند بود؟ از آ

بدلیل اینكه در مقایسه با کشاورزی مرسوم نیاز به زمین  کشاورزی ارگانیک

 .ناکارآمد است بیشتری برای تولید مواد غذایی به میزان برابر با آن دارد،

ست و کشاورزی ارگانیک دارای مزایای قابل جبران ا کمبود عملكرد مخالفان نیز معتقدند که با انجام تحقیقات بیشتر 

در حال حاضر فقط یک درصد از . اقتصادی است که کشاورزی مرسوم فاقد آنها است-محیطی، بهداشتی و اجتماعی زیست

روی بشریت یعنی تامین  بهمین دلیل در چالش بزرگ پیش. های کشاورزی جهان به کشاورزی ارگانیک اختصاص دارد زمین

 . آید محیطی یک منبع بكر بشمار می زدائی و آسیب زیست بدون جنگل 2111میلیاردی تا سال  51د غذا برای جمعیت حدو

یان نامه دکترای یكی از دانشجویان دانشگاه ایالتی واشنگتن است که با امطلب فوق نتیجه بدست آمده از موضوع تحقیق پ

 Nature Plantsدر مجله « 25زی ارگانیک در قرن کشاور»لعه صدها مورد انجام و تحت عنوان ه و مطاسال 41مرور دانش 

 . منتشر شده است

 hunger-world-agriculture-armingf-business/2016/aug/14/organic-https://www.theguardian.com/sustainable  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In 1971, then US Secretary of Agriculture Earl Butz uttered these unsympathetic words: “Before we go 

back to organic agriculture in this country, somebody must decide which 50 million Americans we are 

going to let starve or go hungry.” Since then, critics have continued to argue that organic agriculture is 

inefficient, requiring more land than conventional agriculture to yield the same amount of food. 

Proponents have countered that increasing research could reduce the yield gap, and organic agriculture 

generates environmental, health and socioeconomic benefits that can’t be found with conventional 

farming. Organic agriculture occupies only 1% of global agricultural land, making it a relatively 

untapped resource for one of the greatest challenges facing humanity: producing enough food for a 

population that could reach 10 billion by 2050, without the extensive deforestation and harm to the 

wider environment. 

 کشاورزی ارگانیک:موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 28/0216/ 14: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger
http://www.forbes.com/sites/stevensavage/2015/10/09/the-organic-farming-yield-gap/#46f16fd7240f
http://www.forbes.com/sites/stevensavage/2015/10/09/the-organic-farming-yield-gap/#46f16fd7240f
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 درصد از منابع آبی جهان 21کمبود آب در برزیل با وجود در اختیار داشتن 

و برای تامین تقاضای روزافزون آب اشامیدنی و آب مصرفی موردنیاز برای کشاورزی 

در مورد کشور برزیل . یدا کنندپب باید بهبود آسایر بخش های انرژی، مدیریت منابع 

مطرح است که این کشور با دارا بودن یک پنجم ذخائر آب جهان چرا با  لااین سو

های زیادی برای این سوال وجود دارد از نحوه توزیع  کمبود آب مواجه است؟ پاسخ

ها تا تغییرات اقلیمی و  های اطراف حوضه رودخانه جغرافیایی منابع آب و تخریب زمین

 . زیرساختار ضعیف عرضه آب در این مسئله تاثیرگذار هستند

 درصد از انرژی برزیل از 61مثال،  برای. اقتصاد دارند، باالترین وابستگی را نیز به آب دارندر یر را دهایی که بیشترین تاث بخش

بنا به . های اقتصادی این کشور است بخش کشاورزی نیز یكی از مهمترین بخش. دشو های برق آبی تولید می طریق نیروگاه

 . شود های کشاورزی می درصد از عرضه آب در این کشور صرف فعالیت 72برزیل، ( ANA)گزارش آژانس ملی آب 

وعات مهم وضعیت آب در برزیل و موض« Systematic Country Diagnostic»در گزارش جدید بانک جهانی تحت عنوان 

 . دیگری از جمله نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی یک کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

 scd-report-new-resources-water-managing-brazil-s/feature/2016/07/27/howhttp://www.worldbank.org/en/new  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Water resource management needs to be improved to meet the growing demand for drinking water and 

for water used in the agricultural and energy sectors 

If Brazil has nearly a fifth of the world’s water reserves, then why are water shortages so often in the 

news lately? 

There are many answers to that question, ranging from the way in which water resources are 

geographically distributed and the degradation of the areas surrounding river basins to climate change 

and poor supply infrastructure. 

The sectors that most contribute to the economy are also those most dependent on water. For example, 

62% of Brazil’s energy is generated through hydropower plants. Water is also essential for agriculture, 

another important sector of the country’s economy. According to the National Water Agency (ANA), 

irrigation consumes 72% of Brazil’s water supply. 

  منابع آب: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 01/21/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/07/27/how-brazil-managing-water-resources-new-report-scd
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 فرنگی کالیفرنیا برماید در صنعت توت نقش متیل

فرنگی در کالیفرنیا از چندین سال قبل برای از بین برئن طیف  دهندگان توت پرورش

های  ها گرفته تا حشرات و علف ، از قارچ(Soil borne)زاد  ای از افات خاک گسترده

، آخرین 2156اما سال . کنند مصرف میهرز قبل از کاشت محصول ، متیل بروماید 

 Californiaدر مجله . کش دسترسی خواهند داشت سالی خواهد بود که به این قارچ

Agriculture اثرات از دسترس خارج شدن وابسته به دانشگاه کالیفرنیا ،

ین محصول باارزش کالیفرنیا فرنگی سوم توت. است فرنگی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته بروماید بر روی محصول توت متیل

، پس از تحقیق درابره 5335برای اولین بار در سال . میلیارد در سال 1/2پس از بادام درختی و انگور است با ارزشی معادل 

اما با . ریزی شد طبق پروتكل مونترال برنامه 2111اثرات مخرب متیل بروماید بر روی الیه ازن، نسبت به حذف آن تا سال 

و اجازه . فرنگی مستثنی گردید فرنگی، کاربرد آن در مزارع توت عدم یافتن چایگزین مناسب برای آن درمزارع توتتوجه به 

اما تا کنون . در این مزارع مورد استفاده قرار گیرد 2156داده شد هرچند همراه با کاهش کمیت آن این ماده شیمیایی تا سال 

 . رای آن یافت نشده استعلیرغم تحقیقات انجام شده جایگزین مؤثری ب

های مختلف برای متیل بروماید و اثرات اقتصادی آنها بر صنعت تولید  های ماه جوالی تا سپتامبر این مجله جایگزین در نسخه

 ( :pdf-//ucanr.edu/repositoryfiles/ca2016a0001http.161771). است توت فرنگی در کالیفرنیا مطرح و بررسی شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160816153354.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
For many years, California growers relied on methyl bromide to kill a wide range of soil-borne pests, 

from fungi to insects to weeds, before planting crops. 2016 marks the last year in which the highly 

effective soil fumigant will be available. The University of California's peer-reviewed 

journal California Agriculture examines the impact of the methyl bromide phaseout on strawberries, 

California's third most valuable crop, behind only almonds and grapes, with annual farmgate sales of 

$2.5 billion. First identified as an ozone-depleting compound in 1991, methyl bromide was scheduled 

for phaseout in the United States by 2005 under the Montreal Protocol, an international agreement to 

protect the stratospheric ozone layer. While methyl bromide was used for many crops, California 

strawberry growers found it irreplaceable, which helped the industry win exemptions that have allowed 

a significant, though declining, quantity of the chemical to be used through 2016.  

  فرنگی توت: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 16/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://ucanr.edu/repositoryfiles/ca2016a0001-161771.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160816153354.htm
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 در آسیای جنوب شرقی LEGATOساله  1تجارب بدست آمده از اجرای پروژه 

 6که از  LEGATOدستاوردهای پروژه تحقیقاتی درباره کشت آبی برنج در کنفرانس 

که متشكل از  LEGATO. در فیلیپین برگزار گردید، ارائه شد 2156آگوست  55ا ت

 Land-use intensity and Ecological Engineeringحروف مختصر عبارت 

Assessment Tools گذاری  است با سرمایهBMBF ( وزارت تحقیقات و آموزش

در آسیای  آلمان (UFZ)هولتز  و با همكاری مرکز تحقیقات زیست محیطی هلم( آلمان

المللی تحقیقاتی نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده بر روی  در این کنفرانس، تیم بین. است اجرا شده جنوب شرقی

 (Si) های مختلف کاشت برنج در آسیای جنوب شرقی را ارائه دادند از جمله اثرات قابلیت در دسترس بودن سیلیكون جنبه

های خاک، تنوع زیستی و عناصر غذایی و همچنین درباره اهمیت  ها و ارگانیسم افشان گردهبرنج و نقش  بر روی عملكرد

برنج محصول عمده کشاورزی و  . فرهنگی کشت برنج بر روی توسعه پایدار یا اکوتوریسم منطقه بحث گردید-جنبه اجتماعی

با تمرکز بر روی  LEGATOپروژه  .غذایی منطقه آسیای جنوب شرقی است که کشت آن با مشكالت متعددی روبرو است

اجتماعی محلی  -هایی برای بهینه سازی عملكرد اکوسیستمی برنج و خدمات مربوط به شرایط فرهنگی تهیه دستورالعمل

 . است اجرا شده

به خاک سبب افزایش جذب آن توسط برنج شده و  Siنشان دادند که اضافه کردن  LEGATOدر این کنفرانس محققان 

سایت اختصاصی این پروژه با آدرس  برای اطالعات بیشتر به وب. ه پتانسیل افزایش عملكرد کمک کندتواند ب می

project.net-http://www.legato/ مراجعه نمائید . 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815111318.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Five years of irrigated rice cultivation research reached its pinnacle at the Final LEGATO Conference, 

which took place from 6 to 11 August 2016 in Banaue, Philippines. LEGATO is a BMBF (German 

Federal Ministry of Education and Research) funded project, coordinated by the Helmholtz-Centre for 

Environmental Research (UFZ), Germany. The international team of scientists presented results from 

dedicated studies covering a wide range of rice cultivation aspects in Southeast Asia, ranging from the 

influence of Silicon availability in soils on rice production and the contribution of pollinators and soil 

organisms to biodiversity and nutrient provisioning, towards discussing the importance of the socio-

cultural context for sustainable development or ecotourism in the study regions. 

 برنج : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.legato-project.net/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815111318.htm
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 ای از کودهای دامی ای گلخانهروش جدیدی برای تعیین میزان انتشار گازه

ز متانی که از کودهای حیوانی انتشار در حال حاضر، امكان تعیین میزان گا

این مسئله بویژه با در نظر گرفتن محدودیت . شود، امكانپذیر نیست می

زمانی اعالم شده از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا برای کشور دانمارک 

ای مربوط به بخش  های گلخانهدرباره کاهش قابل توجه انتشار گاز

بدون امكان تعیین کمیت میزان انتشار . کشاورزی بسیار حائز اهمیت است

 . غیرممكن است که اثرات تغییرات در مدیریت را مستند نمود

است که  است، به این چالش پرداخته و روشی ارائه کرده منتشر شده PLOS ONEتحقیق جدیدی که نتایج آن در مجله 

گام مهمی در جهت تعیین کمیت میزان گاز متان منتشر شده و فرایندهای تخریبی مرتبط با مدیریت کودهای  تواند می

 . حیوانی باشد

ای که با  مدل ساده. آوری شده از مزارع است های مایع کود حیوانی جمع گیری تولید متان در نمونه این روش مبتنی بر اندازه

توان اثرات تغییرات در مدیریت و نتایج تیمارهای  با کاربرد این مدل می. ز را محاسبه کردتوان میزان انتشار روزانه گا آن می

 . اعمال شده بر کود حیوانی برای مثال تولید بیوگاز را ارزیابی نمود

 aily.com/releases/2016/08/160817131652.htmhttps://www.scienced  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It is currently not possible to quantify emissions of methane from livestock manure. This is a 

significant problem, in particular at a time where the EU Commision requires Denmark to reduce 

drastically emissions of greenhouse gases from agriculture. Without methods to quantify emissions, it 

is also not possible to document effects of changes in management. 

A new research article, published this week in the journal PLOS ONE, addresses this challenge and 

proposes a method which could be an important step towards quantifying methane emissions and 

degradation processes associated with manure management. 

The specific challenge is that the mainly liquid manure (slurry) is collected in pits under animal 

confinements for up to a month before exported to an outside storage tank, or for treatment. During 

this period degradation of manure organic matter begins and may lead to emissions of both methane 

and carbon dioxide.  

 ای  گازهای گلخانه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160817131652.htm
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 زارها در حفظ تنوع زیستی نقش چمن

و انواع ها، خزندگان  دهد که هر چه تعداد کرم نتایج بدست آمده از یک مطالعه جدید نشان می

اپ به چ Natureدر مجله  هجزئیات این مطالع. ها بیشتر باشد برای انسان بهتر است مگس

ل دانشگاه فنی های مختلف شام محقق از دانشگاه 61تحقیق با شرکت بیش از این  .است رسیده

در  Senckenbergدانشگاه برن و مرکز تحقیقات تنوع زیستی و اقلیم م گیاهی مونیخ، مؤسسه علو

كل از انواع مختلف بر اساس گزارش این تیم، هر چه اکوسیستم متش. است انجام شده فرانكفورت

حتی . ها در تمام سطوح زنجیره غذایی باشد، خدمات اکوسیستمی بهتری ارائه خواهد شد گونه

 . های نامرئی موجود در خاک در تداوم و بقای خدمات گسترده اکوسیستمی مؤثر هستند حشرات غیرمعمول و ارگانیسم

کنند شامل تولید مواد غذایی و در کنار  را برای انسان ارائه می زارهای پر از گل نه تنها زیبا هستند بلكه خدمات مهمی چمن

زارها بعنوان  آن خدمات دیگری مثل توسعه خاک، کنترل آفات و شرایط اقلیمی و خدمات فرهنگی همانند کاربرد چمن

لف زنجیره مواد های متعلق به سطوح مخت زار یک اکوسیستم پیچیده است که بعلت وجود انواع مختلف گونه چمن. گاه تفریح

 . شوند نامیده می« سطوح تروفیک»غذایی 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160817142755.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The more it swarms, crawls and flies the better it is for humans. This is the finding of a study 

published in "Nature." More than 60 researchers from a number of universities were involved, 

including the Technical University of Munich, the Institute of Plant Sciences at the University of Bern 

and the Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre in Frankfurt. A diverse ecosystem 

populated by many species from all levels of the food chain provides higher levels of ecosystem 

services, the team reports. Even rather unpopular insects and invisible soil-dwelling organisms are 

important in maintaining a wide range of ecosystem services. The results underline the necessity of 

maintaining species-rich ecosystems for the good of humanity. Grasslands full of flowers are not only 

beautiful they also provide many important services for humans. These include food production, 

alongside supporting services such as soil development, regulating services such as pest control and 

climate regulation and cultural services such as the use of the grassland for recreation. A grassland is 

also a complex ecosystem containing many species belonging to different levels in the food chain, so 

called "trophic levels." 

 تنوع زیستی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160817142755.htm
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 ترین زیستگاه طبیعی شناخته شده در اروپا قدیمی

در ( Pinus heldreichii)های یک درخت کاج بوسنی  های حلقه پس از بررسی

. سال قدمت دارد 5171ارتفاعات شمال یونان، مشخص شده است که بیش از 

ترین درخت زنده در اروپا شناخته  در حال حاضر این درخت بعنوان کهن

تعیین سن این درخت توسط محققانی از دانشگاه استكهلم، سوئد، . تاس شده

 . است انجام گرفته ، آلمان و دانشگاه آریزونا، امریكاMainzدانشگاه 

سال تمدن و  در  9111نكته قابل توجه این است که در سرزمینی با بیش از 

یات است به ح چنین محیط نامناسبی این ارگانیسم بزرگ و پیچیده توانسته

 . خود ادامه دهد

است  است که این درخت در بطن تمدن و تاریخچه بشری توانسته فتهگساله  5171باره اهمیت این درخت محققان در یكی از

هزار سال بر بیش از عمر ها موجود زنده با  این درخت یكی از ده حاضر لحادر . دیدگی بگذراند بدون آسیبرا تا سه نسل 

 . روی کره زمین است

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160819114224.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A Bosnian pine (Pinus heldreichii) growing in the highlands of northern Greece has been 

dendrocronologically dated to be more than 1075 years old. This makes it currently the oldest known 

living tree in Europe. The millenium old pine was discovered by scientists from Stockholm University 

(Sweden), the University of Mainz (Germany) and the University of Arizona (USA). 

"It is quite remarkable that this large, complex and impressive organism has survived so long in such 

an inhospitable environment, in a land that has been civilized for over 3000 years" says Swedish 

dendrochronologist, Paul J. Krusic, leader of the expedition that found the tree. It is one of more than a 

dozen individuals of millennial age, living in a treeline forest high in the Pindos mountains. 

"Many years ago I read a thesis about this very interesting forest in Greece. In our research, we try to 

build long chronologies to construct climate histories, so finding living trees of old age is one of our 

motivations. To age the tree, we needed to take a core of wood, from the outside to the center. The 

core is one meter and has 1075 annual rings" says Krusic. 

 تنوع زیستی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کشف یک قدرت ویژه در گندم

اند که  دانشگاه کوئینزلند موفق به کشف جدیدی در رابطه با فتوسنتز شدهحققان م

ن است به تولید ارقام گندم با رشد سریعتر و سازگاری بهتر با شرایط گرم و ممك

 Scientific Reportsای در مجله  این یافته که بصورت مقالهجزئیات . خشک بیانجامد

های گندم نیز  در دانه ،ها دهد که فتوسنتز عالوه بر برگ است نشان می منتشر شده

 . افتد اتفاق می

های بهتر،  تواند منجر به تولید گندم ابراین پیامدهای این کشف میبن. استبیش از هر محصول دیگری سطح زیرکشت گندم 

پروفسور . ر قابل کاشت برای گندم نیستنددر حال حاضبا رشد سریعتر، عملكرد بهتر  و قابل کاشت در مناطقی باشد که 

است و  بر روی نیشكر بدست آمده 5361یک کشف بیولوژیكی سال بر اساس  یافتهگوید که این  هنری مسئول این پروژه می

در گیاهان . تقسیم می شوند  C3, C4از نظر نوع فتوستز به دو دسته گیاهان . ده جایزه نوبل گرددکه برنحتی احتمال دارد 

C4  نوع گندم از نظر . رشد سریعتری دارد رییهای نیمه گرمسیری و گرمس بویژه در محیط سریعتر جذب شده و گیاهکربن

 ر دانه گندمدکه تا کنون ناشناخته بود را   C4وسنتزی مسیر فت اما محققان. دعلق دارت C3به دسته فتوسنتز در برگها  فرایند

 . اند کردهکشف 

 ttp://www.nature.com/articles/srep31721h: متن کامل مقاله برای دسترسی به لینک 

 wheat.html-power-special-08-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new photosynthesis discovery at The University of Queensland may help breed faster-growing 

wheat crops that are better adapted to hotter, drier climates. A research team led by Queensland 

Alliance for Agriculture and Food Innovation researcher Professor Robert Henry has today published a 

paper in Scientific Reports, showing that photosynthesis occurs in wheat seeds as well as in plant 

leaves. "This discovery turns half a century of plant biology on its head," Professor Henry said. 

"Wheat covers more of the earth than any other crop, so the ramifications of this discovery could be 

huge. It may lead to better, faster-growing, better-yielding wheat crops in geographical areas where 

wheat currently cannot be grown." Professor Henry said the work built on a biological discovery in the 

1960s at the old Colonial Sugar Refining Company in Brisbane.  

 گندم: موضوع

 phys.org :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.nature.com/articles/srep31721
http://phys.org/news/2016-08-special-power-wheat.html
http://phys.org/tags/wheat/
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 ، شیرین کننده کم کالری جدیدbrazzeinپروتئین گیاهی 

های کم کالری و یا بدون  کننده ان به شیرینکنندگ افزایش عالقمندی مصرفا ب

. کاهش است به های حاوی فروکتوز باال رو کننده کالری، مصرف شكر و سایر شیرین

جایگزین دیگرکه طعم آن بسیار نزدیک به قند است  مادهیک ممكن است زودی ب

اند که  شده brazzeinبه تولید یک پروتئین گیاهی بنام  موفقمحققان . آنها شود

گزارشی درباره این . تر از قند معمولی و البته با کالری کمتر است بسیار شیرین

 ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistryپروتئین در مجله 

 . است منتشر شده

و در  یاداما تولید آن به مقدار ز. ها را بخود جلب کرد ها پیش توجه بعنوان جایگزین بالقوه برای قند سال brazzeinپروتئین 

تا های تولید کننده پروتئین  برای مهندسی میكروارگانیسم های صورت گرفته تالش. همراه بودبا مشكالتی  مقیاس تجاری

محققان بر روی روش جدیدی با استفاده از یک اما . است آن منجر شدهکم ندان شیرین و به مقدار چبه تولید انواع نه  کنون 

   . باشد ی بدنبال داشتهآمیز ند نتایج موفقیتاوت هستند که می مخمر

 sweetener.html-big-protein-08-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
High-fructose corn syrup and sugar are on the outs with calorie-wary consumers. As a result, low- and 

no-calorie alternatives have become popular, and soon, there could be another option that tastes more 

sugar-like than other substitutes. Scientists report in ACS' Journal of Agricultural and Food 

Chemistry a step toward commercial production of a fruit protein called brazzein that is far sweeter 

than sugar—and has fewer calories. 

Brazzein first attracted attention as a potential sugar substitute years ago. Making it in large amounts, 

however, has been challenging. Purifying it from the West African fruit that produces it naturally 

would be difficult on a commercial scale, and efforts to engineer microorganisms to make the protein 

have so far yielded a not-so-sweet version in low quantities. Kwang-Hoon Kong and colleagues are 

working on a new approach using yeast to churn out brazzein. 

  تغذیه: موضوع

 phys.org :منبع

 11/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://phys.org/news/2016-08-protein-big-sweetener.html
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 فاضالب، منبعی برای تولید کود فسفرهجن ل

اید؟  فكر کردهبرای تولید کود ن منبعی لجن فاضالب بعنوا هبنون کتا یا آ

تواند  گویند، کود تهیه شده از لجن فاضالب به روش حرارتی می محققان می

ای که به  این موضوع در مقاله. در بهبود خواص خاک بسیار مؤثر باشد

مورد بررسی و  ، منتشر شده Frontiers in Nutritionتازگی در مجله 

مزیت عمده این کود به کودهای تجاری، استفاده . است مطالعه قرار گرفته

 . مجدد از منابع اساسی و محدود فسفر است

ذایی اثرات سوء زیادی برای سالمتی انسان غکمبود آن در رژیم . دات زنده استبرای تمامی موجو صر کلیدیعن یکفسفر 

ار آنجائیكه . نپذیر نخواهد بودغذایی امكا دفسفر، تولید موابدون . دهد وری را کاهش می ، بهرهدارد و کمبود آن در کشاورزی

ضروری  منابع فسفر در طبیعت یعنی سنگهای فسفات تجدیدناپذیر هستند، بازیافت آن برای تامین فسفر موردنیاز بسیار

در کلیه مراحل سیستم غذایی برای تامین غذای موردنیاز جمعیت  ط زیست یمصرف کارآمد و کاهش انتشار آن در مح. است

اند و هم  های زیادی داشته ن فاضالب اخیرا پیشرفتجهای مربوط به تهیه فسفر از ل فناوری .فزاینده جهان حتما الزم است

 .آماده چایگزین شدن بجای کودهای شیمیایی در کشاورزی است ها این فناوری اکنون

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160815134823.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ever thought of putting sewage on your plants? Scientists say thermally conditioned sewage sludge 

serves as an excellent fertilizer to improve soil properties. This was recently published in the open-

access journal Frontiers in Nutrition. The major advantage over commercial fertilizers? Sustainable 

re-use of essential and finite phosphorus resources. 

Phosphorus is a key nutrient for all living beings. When deficient in the diet, it severely compromises 

human health, and when deficient in agriculture, it restricts crop productivity. Without phosphorus, 

there can be no food production. 

As the source of phosphorus is non-renewable phosphate rocks, there is a strong need for increased 

recycling to ensure phosphorus security. Efficient use and reduced environmental dissemination of 

phosphorus throughout the food system is needed to secure the ability to feed a growing global 

population. 

 کود آلی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/28/0216: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  نیوزلند سازمان حفاظت از محیط زیست(EPA)زا بودن گلیفوسیت را رد کرد ، سرطان 

New Zealand EPA Declares Glyphosate as Noncarcinogenic 

 افزایش مقبولیت محصوالت تراریخته در میان مصرف کنندگان پاکستانی 

Study Shows Acceptability of GM Foods among Pakistani Consumers 

 نظرخواهی از مردم درباره پنبه تراریخته: استرالیا 

Australian OGTR Calls for Comments on Application for Commercial Release of GM Cotton 

 افریقا .2

 آموزان در مصر برگزاری سمینار بیوتكنولوژی برای دانش 

Egyptian Students Organize Biotech Seminars for Sharing Knowledge 

 اروپا .9

 های اصلی جو شدند محققان موفق به رمزگشایی ژنوم یكی از پاتوژن 

Scientists Decode Major Pathogen of Barley 

 دهی در گیاهان پروتئین تعیین کننده زمان گل کشف 

Researchers Uncover 'Switch' That Triggers Plant Flowering 

  امریكا .4

 ی اصالح ژنتیكی شدهها کشف روشی جدید برای افزایش تولید اتانول زیستی به کمک باکتری 

US Researchers Get Go Ahead to Genetically Engineer Bacteria to Boost Bioethanol Production 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14672
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14658
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14654
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14682
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14678
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14646
http://biofuels-news.com/display_news/10838/us_researchers_get_go_ahead_to_genetically_engineer_bacteria_to_boost_bioethanol_production/
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