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 گذشته میالدی سالوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در ر

یک ) 7216ماه سال  62طی  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( تن به دالر امریکا

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 141.83 153.22 155.06 154.32 166.08 180.41  189.60 202.46 171.23 178.57 175.63 179.68 184.09

 تغییرات - % 8.03 % 1.20  % 0.48- % 7.62 % 8.63 % 5.09 % 6.78 % 15.43- % 4.29 % 1.65- % 2.31 % 2.45
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ماه  62طی  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  2167سال 

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

406.00 402.00 394.00 
 قیمت 373.00 377.00 367.00 370.00 380.00 421.00 458.00 417.00 393.00 402.00

1.00 % 2.03 % -1.99 % 2.29 % -5.76 % 
-8.95 % 

 تغییرات - % 1.07 % 2.65- % 0.82 % 2.70 % 10.79 % 8.79
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یک تن به ) 2167ماه سال  62طی  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (دالر امریکا

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 152.45 159.99 162.86 158.96 156.44 158.59 157.93 157.51 148.50 147.29 148.62 148.70 148.98

 تغییرات - % 4.95 % 1.79 % 2.39- % 1.59- % 1.37 % 0.42- % 0.27- % 5.72- % 0.81- % 0.90 % 0.05 % 0.19
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  7216ماه سال  62طی  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود )

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 41. 45. 45. 40. 36. 35. 31. 32. 32. 32. 32. 33. 32.

-3.03 

% 
3.13 % 0.00 % 

0.00 

% 

0.00 

% 
3.23 % -11.43 % -2.78 % -10.00 % -11.11 % 0.00 % 9.76 % - 

 تغییرات

 

 (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

 

 

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


 آب و شاورزیالمللی ک دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول دی

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

6 

 

 های خاک اروپا چگونه شکل گرفت ادهبزرگترین مجموعه د

ریزی و  پس از ده سال برنامه( JRC)کمیسیون تحقیقات مشترک اروپا 

بی تنوع زیستی خاک را اترین ارزی است تا جامع آوری نمونه، اکنون آماده جمع

در حال حاضر محققان زمین این مرکز مشغول . در این قاره انجام دهد

  . های خاک از سراسر اروپا هستند نهنمو آوری و تجزیه و تحلیل جمع

نمونه از کشورهای عضو  22،111حدود  2113-2162های  در فاصله بین سال

نمونه دیگر از اتحادیه اروپا، سوئیس  29،111نیز  2165اتحادیه اروپا و در سال 

انجام شده های  و تحلیل  هگیری از تجزی در حال حاضر محققان در حال نتیجه. است آوری شده و کشورهای غرب بالکان جمع

پس از اتمام این روند، محققان قادر . آوری شده از دسته دوم هستند های خاک جمع شیمیایی نمونه -خواص فیزیکیبر روی 

مربوط به مقابله با های  های مبتنی بر زمین ملی و اتحادیه اروپا از قبیل سیاست های خود از اثرات سیاست بود ارزیابی دخواهن

ها شامل مواردی  ارزیابی. های خاک را انجام دهند بر روی ویژگی( CAP)های مشترک کشاورزی  ت اقلیمی و سیاستتغییرا

 . ها است ساختمان خاک و آالیندهزیستی، وزن مخصوص،  مثل خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، تنوع

  born-was-dataset-soil-european-largest-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ten years of planning and sampling has led to the creation of the largest harmonised European soil 

dataset, and the JRC is ready to carry out the most comprehensive assessment of soil biodiversity 

across the continent. 

Soil scientists at the JRC have been busy gathering and analysing soil samples from across the Europe. 

Around 22 000 samples were collected from  all European Union (EU) Member States in 2009-2012, 

while a further 23 000 samples were acquired in 2015 from the EU, Switzerland and Western Balkan 

countries. Scientists are now concluding the process of analysing the physico-chemical soil properties 

of the second batch. Once completed, the JRC will be able to carry out assessments of how the impacts 

of EU and national land based policies - such as those designed to tackle climate change and the 

Common Agricultural Policy (CAP) - are manifested through changes in soil characteristics over time. 

The assessment includes things like the physical and chemical properties of the soil, biodiversity, 

density, structure and pollutants present. 

 خاک :موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 55/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-largest-european-soil-dataset-was-born
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/soil-data-project_adobestock_125345985.jpeg?itok=8FQtEO_k
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 شناسان موفق به کشف یک مکانیسم ژنتیکی جدید در گیاهان شدند زیست

به ترکیبی  زیستی  مواد غذایی، خوراک دام و تنوعمرتبط با های جهانی  حل چالش

یک تیم تحقیقاتی از . های متنوع نیازمند است لف و مهارتاز رویکردهای مخت

مرکز علوم گیاهی دونالد فورث موفق به شناسایی مکانیسم ژنتیکی در گیاهان 

این تحقیق با . کند اند که صفات مربوط به تولید دانه در غالت را کنترل می شده

انجام  grassسازی جدید برای گیاهان خانواده  استفاده از یک سیستم مدل

محصوالت اقتصادی زراعی مهم مانند غالت، گیاهان مورد استفاده برای تولید  این گیاهان ارتباط نزدیکی با. است شده

 .  و نیشکر دارند  switchgrassهای زیستی مثل ذرت، سورگوم،  خوراک دام و انرژی

محققان در طی این تحقیق نقشه . ر شده استمنتش The Plant Cellهای این تحقیق اخیرا در مجله  جزئیات مربوط به یافته

ها در برخی از  این شاخه. کند را کنترل میها  های عقیم بنام بریستل که رشد شاخه را تهیه کردندمکان ژنتیکی ژنومی 

ه که های عقیم ابتدا قرار بود آنها دریافتند که این بریستل. شوند دار تشکیل می دانههای  آذین بر روی گل grassهای  گونه

ها نشان دادند که تبدیل  یافته. کنند تولید گل و دانه می grassها در گیاهان خانواده  سنبلچه. تبدیل به سنبلچه شوند

ها  های گیاهی بنام برسینستروئید ای از هورمون افتد و توسط دسته آذین اتفاق می سنبلچه به بریستل در اوایل رشد گل

(BRs )شود تنظیم می .  

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180104131411.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Solving the world's food, feed and bioenergy challenges requires integration of multiple approaches and diverse 

skills. Andrea Eveland, Ph.D., assistant member at the Donald Danforth Plant Science Center, and her team 

identified a genetic mechanism that controls developmental traits related to grain production in cereals. The 

work was performed in Setaria viridis, an emerging model system for grasses that is closely related to 

economically important cereal crops and bioenergy feed stocks such as maize, sorghum, switchgrass and 

sugarcane. 

The Eveland laboratory's research findings, "Brassinosteroids modulate meristem fate and differentiation of 

unique inflorescence morphology in Setaria viridis," were recently published in the journal The Plant Cell. In 

their study, Yang et al. mapped a genetic locus in the S. viridis genome that controls growth of sterile branches 

called bristles, which are produced on the grain-bearing inflorescences of some grass species.  

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 54/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180104131411.htm
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 گیری میزان مصرف آب اختراع نوارهای حسگر قابل پوشش گیاهی برای اندازه

ر دو رقم است د شناس دانشگاه ایالتی آیوا بنام پاتریک شنابل، توانسته گیاه

های باالیی  های پایینی و برگ ها به برگ ذرت زمان الزم برای انتقال آب از ریشه

 یتبا استفاده از حسگر نواری مبتنی بر گرافن که قابل . گیری کند گیاه را اندازه

ها تهیه کند  ، این محقق توانسته است انواع جدیدی از دادهدارد اتصال به گیاه

گوید،  با  این باره می او در.  ان کاربرد خواهد داشتکه برای محققان و کشاورز

اینگونه ابزارها، کارشناسان اصالح نباتات خواهند توانست ارقام جدیدی با 

باشیم، آن گیری چیزی  که قادر به اندازه کار پیش از این قابل انجام نبود، اما زمانی  این. بازدهی مصرف آب بهتری تولید کنند

 .خترا بهتر خواهیم شنا

محققان آن را . گیری متشکل از یک حسگر کوچک مبتنی بر گرافن است که قابلیت اتصال به گیاه دارد این ابزار جدید اندازه

زنبوری است که فقط به اندازه یک اتم  انگیز النه ای شگفت گرافن ماده. اند نامگذاری کرده« حسگر گیاهی خالکوبی شده»

در ساخت  الکتریکی و گرمایی بسیار باال بوده و بسیار مقاوم و پایدار است وهدایت خاصیت دارای ضخامت داشته و 

 . شود های هوشمند استفاده می دستکش

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180103194646.htm:لینک خبر

 :الصه خبر خ
Iowa State University plant scientist Patrick Schnable quickly described how he measured the time it takes for 

two kinds of corn plants to move water from their roots, to their lower leaves and then to their upper leaves. 

This was no technical, precise, poster talk. This was a researcher interested in working with new, low-cost, 

easily produced, graphene-based, sensors-on-tape that can be attached to plants and can provide new kinds of 

data to researchers and farmers. "With a tool like this, we can begin to breed plants that are more efficient in 

using water," he said. "That's exciting. We couldn't do this before. But, once we can measure something, we can 

begin to understand it." The tool making these water measurements possible is a tiny graphene sensor that can 

be taped to plants -- researchers have dubbed it a "plant tattoo sensor." Graphene is a wonder material. It's a 

carbon honeycomb just an atom thick, it's great at conducting electricity and heat, and it's strong and stable. The 

graphene-on-tape technology in this study has also been used to produce wearable strain and pressure sensors, 

including sensors built into a "smart glove" that measures hand movements. 

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 53/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180103194646.htm
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 سازی درختان مرکبات در برابر تغییرات اقلیمی مقاوم

در تحقیق انجام شده در گروه علوم کشاورزی و علوم طبیعی دانشگاه 

Jaume I ندا هایی در میوه مرکبات شناسایی شده ژنیا، در کاستلون اسپان 

به محققان بیوتکنولوژی در بهبود مقاومت درختان مرکبات در برابر  که

این تحقیق به ریاست پروفسور ویسنت . تغییرات اقلیمی کمک خواهد کرد

سازی  های گیاهی که سبب مقاوم آربونا به منظور شناخت بیشتر از هورمون

های  یافته. است شوند، انجام شده های ناسی از سیل می گیاهان در برابر تنش

 . است منتشر شده Plant Molecular Biology این تحقیق در مجله 

آسا  های سیل کند، جاری شدن سیل در مزارع بعلت باران یکی از شرایط محیطی منفی که اثرات گرمایش جهانی را تشدید می

محیطی نقش کلیدی  در تنظیم تحمل گیاه به شرایط نامطلوب زیست ABAآبسزیک یا هورمون گیاهی بنام اسید  . است

های هورمونی و  است و محققان دریافتند که واکنش دارد، بهمین دلیل در این تحقیق بر روی این هورمون تمرکز شده

 . مولکولی خاصی در برابر استرس حاصل از جاری شدن سیل در گیاهان وجود دارد

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180105142458.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Research of the Department of Agricultural Sciences and the Natural World of the Universitat Jaume I 

in Castellón, Spain, has identified the genes within citric fruit that biotechnology could improve to face 

climate change. Work spearheaded by professor Vicent Arbona is progressing in the understanding of 

the signaling pathway of a plant hormone that will make plants more resistant to stress by flooding. 

Conclusions of the research have been published in Plant Molecular Biology. 

One of the negative environmental conditions that will worsen with the effects of global warming is 

the flooding of farmland due to torrential rain. For this reason, "we have studied in the laboratory a 

plant hormone, abscisic acid or ABA, which is key to regulating tolerance to adverse environmental 

conditions by plants, and we have observed that there are specific hormonal and molecular responses 

to stress due to flooding of the substrate," explains Arbona, member of the Ecophysiology and 

Biotechnology Investigation group. 

 مرکبات :موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 53/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180105142458.htm
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 های جدید درباره سیستم ایمنی گیاهان یافته

دهنده  تواند نشان سبز سالم، میهای  ای رنگ بر روی برگ های قهوه ظهور لکه

حافظت و جلوگیری از گسترش آلودگی باکتریایی واکنش ایمنی گیاه برای م

محققان بدنبال یافتن علت اختالف در میزان مقاومت در بین گیاهان در . باشد

، امریکا که بر روی Salkمحققان مؤسسه . ها هستند برابر اینگونه بیماری

اند  کنند، اخیرا مکانیسمی کشف کرده کار می SOBER1پروتئین گیاهی بنام 

 . کند ها کمک می تر شدن در برابر بیماری ان در مقاومکه به گیاه

آن بطور کلی درباره  و در  منتشر شده Nature Communicationمجله  2167دسامبر  63جزئیات این یافته در شماره 

یری سیستم ایمنی طبیعی گیاهان و یا پیشگتواند به رویکردهایی برای تقویت  است که می شده توضیح داده مقاومت گیاهی

زیادی به  ها از عواملی هستند که خسارت باکتری. کنند هایی باشد که محصوالت کشاورزی مهم را تهدید می در برابر آلودگی

بنا به اظهار محقق مسئول این پروژه، آنها سعی بر شناخت بیشتر از چگونگی . کنند محصوالت کشاورزی وارد می

کنند، از  های باکتریایی مبارزه می هایی که گیاهان با آلودگی یکی از راه. تندای مکانیسم مقاومت گیاهان هس عملکردهای پایه

  اند های باکتریایی شناسایی شده های گیاهی هستند که در آنها پروتئین بین بردن آن دسته از سلول

  defense.html-self-01-s/2018https://phys.org/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
When you see brown spots on otherwise healthy green leaves, you may be witnessing a plant's immune response 

as it tries to keep a bacterial infection from spreading. Some plants are more resistant to such infections than 

others, and plant biologists want to understand why. Salk Institute scientists studying a plant protein called 

SOBER1 recently discovered one mechanism by which, counterintuitively, plants seem to render themselves 

less resistant to infection. The work, which appeared in Nature Communications on December 19, 2017, sheds 

light on plant resistance generally and could lead to strategies to boost plants' natural immunity or to better 

contain infections that threaten to destroy an entire agricultural crop. "There are a lot of losses in crop yields due 

to bacteria that kill plants," says the paper's senior author Joanne Chory, a Howard Hughes Medical Institute 

Investigator, director of Salk's Plant Molecular and Cellular Biology Laboratory and a 2018 recipient of the 

Breakthrough Prize in Life Sciences. "With this work, we set out to understand the underlying mechanism of 

how resistance works, and to see how general it is." 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 58/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-self-defense.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/selfdefensef.jpg
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 محیطی انتشار گزارش جدید درباره مشاهدات فضائی زیست

های ملی علوم، مهندسی و  بنا به گزارش جدید منتشر شده توسط آکادمی

و سازمان ( NOAA)جوی ناسا  ، اداره ملی اقیانوسی وامریکا پزشکی

در رابطه با  ی هماهنگرویکرد مبتنی بر فضا( USGS) برداری امریکا نقشه

های کاربردی پیشرفته علوم زمین در دهه  محیطی برای برنامه مشاهدات زیست

های  این رویکرد مبتنی بر سواالت کلیدی علمی در زمینه. آینده اجرا خواهند کرد

بینی بالیای طبیعی جهانی و  بینی شرایط آب و هوایی، پیش های اقلیمی، بهبود پیش عیتقط مختلف از قبیل کاهش عدم

پذیر و متعادل امریکا  ریزی دقیق، انعطاف در این گزارش همچنین در مورد  برنامه. شناخت باال آمدن سطح دریاها خواهد بود

های کاربردی را با توجه به  ر استراتژیک دانش و برنامهها بتوانند بطو است تا سازمان از مشاهدات زمین از فضا توصیه شده

مسئولیت  که بیل گیل، کارشناس ارشد فناوری در شرکت آب و هوای جهانی و از اعضا کمیته. شندبهبود ببخ منابع محدود

سال گذشته  11 گوید، مشاهدات زمین از فضا در در یان باره می است اجرای این مطالعه را داشته و این گزارش را تهیه کرده

های اصلی تغییرات در اقلیم، کیفیت هوا،  از علت. دهد که سیاره زمین به طرق و دالیل مختلف در حال تغییر است نشان می

اجرای این الگوی جدید از شناخت زمین در حال تغییر و . های انسانی است دسترسی به آب و مواد مغذی خاک فعالیت

 .  رو است های بزرگ در دهه پیش مقابله با پیامدهای مرتبط با آن، از چالشاندازی یک برنامه قوی برای  راه

  level.html-sea-weather-uncertainty-climate-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and the United States Geological Survey (USGS) 

should implement a coordinated approach for their space-based environmental observations to further advance Earth 

science and applications for the next decade, says a new report by the National Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine. This approach should be based on key scientific questions in areas such as reducing climate uncertainty, 

improving weather and air quality forecasts, predicting geological hazards, and understanding sea-level rise. The report also 

recommends building a robust, resilient, and balanced U.S. program of Earth observations from space that will enable the 

agencies to strategically advance the science and applications with constrained resources.  

"The past 60 years of Earth observation from space show us that our planet is changing in multiple ways and for many 

reasons," said Bill Gail, chief technology officer at the Global Weather Corporation and co-chair of the committee that 

conducted the study and wrote the report. "Changes in climate, air quality, water availability, and agricultural soil nutrients 

are largely being driven by humans. Embracing this new paradigm of understanding a changing Earth and building a robust 

program to address it is a major challenge for the coming decade." 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 58/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-climate-uncertainty-weather-sea-level.html
https://www.nap.edu/catalog/24938/thriving-on-our-changing-planet-a-decadal-strategy-for-earth
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 های گیاه چای در خطر انقراض بیش از یک سوم گونه

را ( Theaceae)لیست قرمز خانواده گیاه چای  ،کمپین جهانی درختان

 المللی فون و فلور و  بین سازمانبین این کمپین مشترک . منتشر کرد

شناسی است، و بیش از یک سوم  های گیاه سازمان حفاظت از باغ

متاسفانه در حال . است های چای را در خطر انقراض اعالم کرده گونه

 Franklinia alatamahaهای  حاضر دو گونه وحشی از گیاه چای بنام

ت به اند که تاکیدی اس منقرض شده Camellia amplexicaulisو  

 .های حفاظتی ضرورت اقدام

های جهان است، بدلیل کمبود  که منبع بسیاری از چای Camellia sinensisاست که گونه  در این گزارش همچنین آمده

. است های وحشی علیرغم کاشت جهانی آن بعنوان گونه در معرض اتقراض ارزیابی شده اطالعات موجود درباره جمعیت گونه

خانواده  های هم کنند که از این گونه و یا سایر گونه اغلب روز خود را با یک فنجان چای گرم آغاز می در سراسر جهان مردم

   .در معرض انقراض هستند Camelliaهای  درصد از گونه 45دهد که  نشان می اما لیست قرمز منتشر شده . آید آن بدست می

  wild.html-extinct-species-tea-world-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Red List of Theaceae, the tea family, published by the Global Trees Campaign (a joint initiative 

between Fauna & Flora International and Botanic Gardens Conservation International), has identified 

more than a third of the world's Theaceae species are threatened with extinction. Sadly, two species of 

tea, Franklinia alatamaha and Camellia amplexicaulis are already extinct in the wild, highlighting the 

urgent need for conservation action. 

The report also found that Camellia sinensis, the source of much of the world's tea, has been assessed 

as data deficient, due to a lack of available information on the species wild population, despite its 

global cultivation. Across the world, many people start their day with a warm cup of tea often derived 

from this species, or another close relative in the Camellia genus. Equally, many gardens have these 

showy flowers to give a burst of winter colour. However, the new Red List of Theaceae revealed that 

45% of Camellia species are at risk of extinction in the wild. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 58/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-world-tea-species-extinct-wild.html
https://phys.org/tags/species/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/twooftheworl.jpg
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 بهبود تجزیه غیرهوازی کودهای حیوانی به کمک بیوچار

تگزاس نشان  A&Mنتایج تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه 

های حیوانی و از بین دهد که استفاده از بیوچار برای تجزیه کود می

ضمن کارآمدتر  های مزارع دارای پتانسیل باالیی است که بردن زباله

 . شود متان برای تولید انرژی نیز می بودن سبب تولید گاز

های  یک ماده زغالی ساخته شده از زباله( biochar)بیوچار  

های هرز است و از آن  کشاورزی از جمله کود، بقایای گیاهی و علف

ها و  کش ها، آفت بیوتیک ها مثل آنتی ای از آالینده ان بعنوان یک کود پایدار و همچنین برای فیلتر کردن طیف گستردهتو می

اکسید کربن و آمونیاک استفاده  ای و گازهای بودار مثل دی جود در آب و فاضالب و برای جذب گازهای گلخانهوهای م هورمون

 .  کرد

و در آن درباره پتانسیل استفاده از   منتشر شده Biosource Tchnologyتازگی در مجله زئیات مربوط به این یافته به ج

 .است شده هوازی و تولید گاز متان توضیح داده دهنده تجزیه بی بیوچار بعنوان یک ماده شتاب

  animal.html-digestion-anaerobic-benefit-biochar-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
New research by Texas A&M AgriLife Research scientists shows biochar has potential to make anaerobic 

digestion of animal manure a more efficient method to rid farms of waste while producing methane for energy. 

Biochar is a man-made charcoal material composed of agricultural wastes including manure, crop residues and 

forage grasses. It can be used as sustainable fertilizers and to filter a broad range of contaminants, including 

antibiotics, pesticide and hormones in wastewater and water, as well as to capture greenhouse and odorous gases 

such as carbon dioxide and ammonia. 

"Effects of dairy manure-derived biochar on psychrophilic, mesophilic and thermophilic anaerobic digestions of 

dairy manure" by Dr. Hyun Min Jang, AgriLife Research environmental engineer, Dr. Yong-Keun Choi, 

Tarleton State University researcher and Dr. Eunsung Kan, AgriLife Research chemical and environmental 

engineer in Stephenville, was published recently in Biosource Technology. 

The article discusses the potential of using biochar as an accelerating material to make anaerobic digestion of 

dairy manure more efficient in bioreactors for enhancing breaking down wastes and producing methane gas. 

 بیوچار :موضوع

 phys.org :منبع

 58/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-biochar-benefit-anaerobic-digestion-animal.html
https://phys.org/tags/manure/
https://phys.org/tags/dairy/
https://phys.org/tags/biochar/
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 بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصول ای پیشجدیدی بر مدلیارائه 

بینی آثار تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد  محققان ابزار جدیدی را برای پیش

محققان دانشگاه ایلینوی با . اند محصوالت کشاورزی در آینده ارائه کرده

استفاده از دو مدل محاسباتی محصوالت کشاورزی سعی بر ایجاد مدلی جدید 

های مربوط به تولید محصول در کمربند ذرت امریکا  بینی ند تا بتوانند پیشدار

 . با دقت بیشتری انجام دهند را

درباره این تحقیق  Kaiyu Guaمحقق محیط زیست این دانشگاه بنام 

های  مدلا های آب و هوایی ی های دیگر در مدل های محصوالت زراعی مبتنی بر آگرونومی و مدل گوید، یک گروه از مدل می

از آنجا که هر یک نقاط قوت و ضعفی . آنها از نظر اهداف و مقیاس متفاوت است کاربرد. اند های زمینی تعبیه شده سیستم

بینی عملکرد محصول  است بطوریکه پیش دارند، در این تحقیق سعی بر ایجاد مدلی جدید با ترکیب نقاط قوت دو مدل شده

نامیده  CLM-APSIMاست و  APSIMو مدل  CLMکیبی جدید از تلفیق دو مدل مدل تر. با دقت بیشتری صورت گیرد

 . است شده

  yields.html-crop-climate-effect-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists now have a new tool to predict the future effects of climate change on crop yields. 

Researchers from University of Illinois are attempting to bridge two types of computational crop 

models to become more reliable predictors of crop production in the U.S. Corn Belt. 

"One class of crop models is agronomy-based and the other is embedded in climate models or earth 

system models. They are developed for different purposes and applied at different scales," says Kaiyu 

Guan, an environmental scientist at the University of Illinois and the principal investigator on the 

research. "Because each has its own strengths and weaknesses, our simple idea is to combine the 

strengths of both types of models to make a new crop model with improved prediction performance." 

Guan and his research team implemented and evaluated a new maize growth model, represented as the 

CLM-APSIM model, by combining superior features in both Community Land Model (CLM) and 

Agricultural Production Systems sIMulator (APSIM). 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 53/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-effect-climate-crop-yields.html
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 محققان در تالش برای افزایش میزان روغن دانه سویا

در تالش برای افزایش میزان روغن ( purdue)محققان دانشگاه پردو 

های گیاهی  ای که بر روی دانه دههای شناخته ش های سویا بر روی ژن دانه

دهد که  نشان می هنتایج این مطالع. اند گذارند، تمرکز کرده تاثیر می

گذارند باید مورد  های گیاه نیز تاثیر می هایی که بر روی سایر قسمت ژن

  . توجه قرار گیرند

ای هستند متشکل از یک ماده  های وحشی سویا دارای شکوفه گونه

ها کمتر قابل مشاهده  شود که دانه این صفت سبب می. ها را بپوشاند تواند دانه ف گیاه تولید شده و میپودری که توسط غال

سرشار از ماده آلرژن هستند که برای  ها اما شکوفه. باشند و برای بقای طوالنی آنها در محیط طبیعی سودمند هستند

که سبب  اند کردهکنند یک جهش طبیعی را انتخاب  اهلی می های وحشی سویا را افرادی که گونه. ان مضر استو انس حیوانات

سال پیش این جهش توسط کشاورزان باستانی   5111تقریبا . ها براق دیده شوند های سویا با از بین بردن شکوفه دانه هدش

ه سویا تمرکز در این تحقیق بر روی کنترل ژنتیکی شکوف. است های سویای قابل مصرف شده انتخاب و منجر به تولید دانه

 . شده است

 content.html-oil-soybean-01-https://phys.org/news/2018لینک خبر

 

 :خالصه خبر 
Scientists working to increase soybean oil content tend to focus their efforts on genes known to impact 

the plant's seeds, but a Purdue University study shows that genes affecting other plant parts deserve 

more attention. Wild-type soybeans contain bloom, a powdery substance originating in the pod that 

can coat seeds. This trait makes the seeds less visible and is believed to be advantageous for their long-

term survival in natural environments. But the bloom is enriched with allergens and can be harmful for 

animals and people if ingested. People domesticating soybeans selected a naturally occurring mutation 

that makes soybean seeds shiny through eliminating bloom. 

"This mutation was selected by ancient farmers approximately 5,000 years ago," said Jianxin Ma, 

professor in Purdue's Department of Agronomy. "That could have been a key step for domesticating 

soybean for agricultural production and human consumption." 

 سویا :موضوع

 phys.org :منبع

 54/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-soybean-oil-content.html
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 عوامل پنهان تهدید کننده سالمتی

در کشورهای جنوب صحرای افریقا توسط یک تیم متشکل از متخصصان 

بود هایی برای پایان دادن به کم حل المللی کشاورزی با هدف یافتن راه بین

های بزرگ بهبود کمبود عناصر مغذی در مواد  مواد غذایی یکی از برنامه

این تحقیق توسط مؤسسه رامستد با همکاری . اندازی شد غذایی راه

شناخته  GeoNutritionمتخصصان خاک و کشاورزی انجام و تحت عنوان 

میلیون پوند از بنیاد بیل  4/4شود و با دریافت مساعدت مالی به ارزش  می

 .ماه در اتیوپی و ماالوی خواهد بود 49بخش اصلی این برنامه به مدت . شود و ملیندا گیتس اجرا می

گوید، این برنامه به شناخت بهتر عوامل متعددی  استیو مک گراث، متخصص دسترسی زیستی مواد مغذی در روتامستد می 

این برنامه به کمبود سلنیوم . گذارند، کمک خواهد کرد یر میهای غذایی تاث که در انتقال مواد مغذی از خاک به گیاه و به سفره

از جمله اهداف . بودتمرکز خواهد مشوند،  و روی که سبب کاهش رشد، پایین آمدن قوه شناختی و سرکوب سیستم ایمنی می

عمومی و  های بهداشت های زراعی، آزمایش کودهای غنی شده با عناصر ریز مغذی، ارزیابی سیاست آن تهیه نقشه زمین

 . های آموزشی است تقویت شبکه

  health.html-threat-hidden-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 

 :خالصه خبر 
One of the most ambitious programmes to provide lasting improvements in nutrition in sub-Saharan Africa 

begins today when a diverse multinational team of experts from agriculture to ethics start looking for ways to 

end dietary deficiencies in essential micronutrients. 

Rothamsted Research is contributing soil and crop expertise to the programme, known as GeoNutrition, which 

has received a grant of £4.4 million from the Bill & Melinda Gates Foundation to cover 43 months' work in 

Ethiopia and Malawi, principally. 

"We will be able to gain a better understanding of the multiple factors that influence the transfer of nutrients 

from soil to crops to diets," says Steve McGrath, a specialist in the bioavailability of nutrients at Rothamsted. 

The programme is focusing on deficiencies in selenium and zinc, which impair growth, inhibit cognitive 

development and suppress the immune system. It aims to map cropland, test the efficacy of micronutrient-

enriched fertilisers, assess public health policies and strengthen training networks. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 52/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-hidden-threat-health.html
http://www.geonutrition.com/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/hiddenthreat.jpg


 آب و شاورزیالمللی ک دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول دی

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

17 

 

 بحران مهاجرت در ویتنام بعلت تغییرات اقلیمی

دلتای مکونگ یکی از حاصلخیزترین مناطق زمین است ور از نظر 

. ستصادرات برنج، میگو و انواع میوه از اهمیت جهانی برخوردار ا

پذیرترین افراد  میلیونی دلتای این رودخانه نیز از آسیب 68جمعیت 

در طول ده سال گذشته، حدود . جهان در برابر تغییرات اقلیمی هستند

کرده و فقط  های آنجا مهاجرت  میلیون نفر از مزارع وسیع، رودخانه 7/6

 . اند هزار نفر وارد این منطقه شده 711

نفر یک نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت  211ساالنه از هر . شهرها همچنان ادامه دارددر سطح جهانی، مهاجرت به 

توان به سادگی فردی دانست، بویژه اینکه هر منطقه شاریط بومی  ها نمی شرایط علل مهاجرتاین در نظر گرفتن کند، با  می

های دلتای مکونگ بیش از دو برابر  خ باالی مهاجرت از استاناما نر. تواند چالش برانگیز باشد منحصر بفرد خود را داشته و می

 یبدین معنی که علل. پذیرتر در برابر شرایط اقلیمی نرخ مهاجرت بسیار باالتری دارند متوسط ملی است، حتی مناطق آسیب

 . تواند مرتبط باشد های فردی وجود دارند که به احتمال زیاد با شرایط اقلیمی می خواستفراتر از 

  vietnam.html-crisis-migrant-triggering-climate-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 

 :خالصه خبر 
The Vietnamese Mekong Delta is one of Earth's most agriculturally productive regions and is of global 

importance for its exports of rice, shrimp, and fruit. The 18m inhabitants of this low-lying river delta are also 

some of the world's most vulnerable to climate change. Over the last ten years around 1.7m people have 

migrated out of its vast expanse of fields, rivers and canals while only 700,000 have arrived. 

On a global level migration to urban areas remains as high as ever: one person in every 200 moves from rural 

areas to the city every year. Against this backdrop it is difficult to attribute migration to individual causes, not 

least because it can be challenging to find people who have left a region in order to ask why they went and 

because every local context is unique. But the high net rate of migration away from Mekong Delta provinces is 

more than double the national average, and even higher in its most climate-vulnerable areas. This implies that 

there is something else – probably climate-related – going on here. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 59/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مزایای بهم پیوسته کشاورزی شهری

یک قطعه زمین شهری واقع در محدوده چشمه یک شهر که با درختان ردیفی در اشت ک

در میان دورنمای  ای سبز اد قطعهشوند، به ایج دقت توسط افراد محلی مراقبت می

راهی برای  کاشت و مراقبت از درختان ممکن است .شود میمنجر ها  کننده ساختمان خسته

مدیریت  متحد کردن افراد یک محله باشد و یا بخشی از یک پروژه دبیرستانی برای آموزش

رشد  شهری کشاورزیپدیده های گذشته بنا به دالیل مختلف،  طی سالدر  .زمین

اگر بصورت . ندرهای خاص خود را دا ویژگیهر یک ها  بام ایجاد قطعات سبز در داخل شهرها و یا پشت .است چشمگیری داشته

 . شوند، اما در مجموع، اثرات قابل توجهی بر محیط زیست دارند کوچک دیده ، شاید بنظر محدود ومجزا در نظر گرفته شوند

یابی به اثرات مثبت آن در مقیاس جهانی  کشاورزی شهری را با هدف دست ،انشگاه ایالتی آریزونا و گوگلاز محققان دتیمی 

های کشاورزی  مینخدمات اکوسیستمی ز( Geospatial)مکانی ارزیابی »گزارش آنها تحت عنوان . مورد ارزیابی قرار داده اند

ز رای اولین بار احققان آن، بدر این پروژه بنا به اظهار یکی از م. ده استشمنتشر   Earth's Future در مجله «شهری

دهند که این  ینتایج بدست آمده نشان م .است استفاده شدهبرای محاسبه مزایای کشاورزی شهری ها  بر داده یرویکرد مبتن

جویی در  ترسیب هزاران تن نیتروژن، میلیاردها کیلووات ساعت صرفهها تن مواد غذایی،  پدیده پتانسیل تولید میلیون

 . تواند بدنبال داشته باشد ناطق شهری میرا در مها  رواناببراه افتادن های ناشی از  طوفانوقوع مصرف انرژی و پیشگیری از 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180110131525.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
From a vacant plot in a blighted neighborhood springs neatly combed rows of plants put in by the neighbors. 

They meticulously care for this small piece of land and among the drab looking buildings sprouts a patch of 

green. Cultivating the land may have started as a way to unite a neighborhood; to give pride to place, or it might 

be the project of a local high school to teach land stewardship. 

The urban agriculture phenomenon has grown over the years for many reasons, each specific to the plot of land 

or rooftop it covers. While most of the benefits from these efforts seem to be limited and very local, when taken 

collectively there is a significant environmental impact that results from them. 

Now a team of researchers led by Arizona State University and Google has assessed the value of urban 

agriculture and quantified its benefits at global scale. They report their findings in "A Global Geospatial 

Ecosystems Services Estimate of Urban Agriculture," in the current issue of Earth's Future. 

 شهریکشاورزی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 15/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ای ماهواره کشف تکنولوژی آبیاری باستانی به کمک تصاویر

شرایط ترین  کشاورزی در خشکساله باستانی،  6111سیستم یک 

 . است را امکانپذیر کردهوایی زمین آب و ه

لوئیس با استفاده از  شناسان دانشگاه واشنگتن در سنت باستان

بیاری آتصاویر ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین یک سیستم 

کشاورزی و  ،اند که در شمال غربی چین تانی را کشف کردهباس

 . است های زمین ممکن کرده ترین بیابان دامپروری را در یکی خشک

با استفاده . ودب کوه تیان شان چین، سیستم کشاورزی باستانی پنهان مانده های دامنهر مناطق شهری واقع ددر ها  قرنبرای 

شده است که در این  نشان داده تصاویر افزارهای تجزیه و تحلیل نرم متری زمین و 91پهپادها در ارتفاع به پرواز درآوردن از 

هستند که امکان های آبیاری و مخازن ذخیره آب  سدها، کانالدید مربوط به اند که بدون تر دیده شده یمنطقه خطوط

 ای آزمایشی اولیهه حفاری ،Yuqi Liکاشف این سایت،  بنا به اظهار. اند ردهک کشاورزی در مزارع کوچک منطقه را ممکن می

در این پروژه عالوه بر کاالهای مورد مبادله در طول جاده  .کنند ی متعلق به کشاورزان و قبور را تایید میها خانهنیز وجود 

   .است های باستانی آبیاری بررسی شده ای از فناوری باره مجموعهدر نین چمهشم ابری

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180104120137.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Using satellite imaging and drone reconnaissance, archaeologists from Washington University in St. Louis have 

discovered an ancient irrigation system that allowed a farming community in arid northwestern China to raise 

livestock and cultivate crops in one of the world's driest desert climates. 

Lost for centuries in the barren foothills of China's Tian Shan Mountains, the ancient farming community 

remains hidden in plain sight -- appearing little more than an odd scattering of round boulders and sandy ruts 

when viewed from the ground. 

Surveyed from 30 meters above using drones and specialized image analysis software, the site shows the 

unmistakable outlines of check dams, irrigation canals and cisterns feeding a patchwork of small farm fields. 

Initial test excavations also confirm the locations of scattered farmhouses and grave sites, said Yuqi Li, a 

doctoral student in the Department of Anthropology in Arts & Sciences who discovered the site with grant 

support from the National Geographic Society. 

 آبیاری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 54/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های طبیعی اهمیت جهانی زنبور عسل برای زیستگاه

ر سآوری شده از سرا های جمع بر روی دادهابقه س یک مطالعه بیتایج ن

های  ترین گونه یکی از مهمدهد که زنبورعسل  جهان نشان می

های طبیعی بوده و دارای نقش کلیدی در  افشان در اکوسیستم گرده

در نوع خود اولین تجزیه و تحلیل کمی . ها دارد عملکرد این سیستم

ژانویه  61ه گو در شمار شناسان دانشگاه کالیفرنیا، سان دیه زیستتوسط 

   . است منتشر شده Proceedings of the Royal Society Bمجله  2168

نتایج نشان . ندا ها و گیاهان با هم تلفیق شده نشافا متعامل گرده های شبکه 81این گزارش اطالعات بدست آمده از ر د

وجود . گل و گیاهان را در سراسر جهان داردبیشترین بازدید از ( Apis mellifera)زنبور عسل دهند که بدون تردید،  می

این درصد از این زنبورها توسط انسان وارد  16است و  ثابت شدهافشانی گیاهان  های گرده ز شبکهدرصد ا 83زنبور عسل در 

 اند ها شده شبکه

ها مربوط به زنبورعسل  افشان گیاهان غیرزراعی و گردهبین  عاملیکی از هشت ت است که مطالعه همچنین نشان دادهاین 

 . شود می

  natural.html-bees-honey-importance-worldwide-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An unprecedented study integrating data from around the globe has shown that honey bees are the world's most 

important single species of pollinator in natural ecosystems and a key contributor to natural ecosystem 

functions. The first quantitative analysis of its kind, led by biologists at the University of California San Diego, 

is published Jan. 10 in Proceedings of the Royal Society B. 

The report weaves together information from 80 plant-pollinator interaction networks. The results clearly 

identify the honeybee (Apis mellifera) as the single most frequent visitor to flowers of naturally occurring (non-

crop) plants worldwide. Honey bees were recorded in 89 percent of the pollination networks in the honey bee's 

native range and in 61 percent in regions where honey bees have been introduced by humans. 

One out of eight interactions between a non-agricultural plant and a pollinator is carried out by the honey bee, 

the study revealed.  

 زنبور عسل :موضوع

 phys.org :منبع

 15/51/2518 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تاه اخبار کو

 آسیا  .6

  صدور مجوز فروش مواد غذایی تولید شده از برنج تراریختهGR2E اردهای غذای استرالیا توسط اداره استاند

  و نیوزلند

Fsanz Releases Approval Report for Food Derived From Provitamin A Rice Line GR2E 

 روپا ا   .2

 ا را صادر کردمحصول تراریخته سویا، ذرت و کلز 1 کمیسیون اروپا مجوز تولید مواد غذایی و خوراک دام از  

European Commission Authorizes Six GM Crops for Food and Feed 

  مریکاا .9

  کند بیماری مقاومت ایجاد می با تشخیص آن در مقابل شناسایی ژن پاتوژنی که گیاه گندم  

Global Research Team Identifies Pathogen Gene that Wheat Plants Detect to ‘Switch On' Resistance 

  فریقاا .4

 المللی کشاورزی مناطق  ساوای تراریخته توسط مؤسسه بینانجام آزمایشات محدود میدانی بر روی کا

 گرمسیری با همکاری آزمایشگاه بیوتکنولوژی زوریخ 

IITA Begins Confined Field Trials of Transgenic Cassava 

  تحقیقات .5

 های شرب   ای برای حذف نیترات از آب ر یک مرحلهکاتالیزو 

One-step catalyst turns nitrates into water and air 

  برای رصد دما و خشکسالی « ترمومتر جهانی»استفاده از  

Researchers use 'global thermometer' to track temperature extremes, droughts 

 تغییرات اقلیمی و سبک زندگی پایدار  

Climate change and sustainable lifestyles 

  بر روی فرسایش خاک 26ارزیابی اثرات جهانی تغییرات کاربری زمین در قرن  

An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion 

 بازگشت به فهرست
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16084
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16081
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16097
https://phys.org/news/2018-01-team-one-step-catalyst-nitrates-air.html
https://phys.org/news/2018-01-global-thermometer-track-temperature-extremes.html
https://phys.org/news/2018-01-climate-sustainable-lifestyles.html
http://www.fcrn.org.uk/research-library/assessment-global-impact-21st-century-land-use-change-soil-erosion
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