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 7162تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه دسامبر 

واحد  8/613بطور متوسط  7162در ماه دسامبر ( FFPI) شاخص قیمت مواد غذایی فائو

بیشترین میزان . کاهش داشت( درصد 9/9)واحد  8/5بود که نسبت به ماه گذشته 

های گیاهی و شکر بود در حالیکه های محصوالت لبنی، روغناهش مربوط به شاخصک

، شاخص قیمت مواد 7162برای کل سال . غالت و گوشت کاهش جزئی داشتندشاخص 

 7/8، 7161واحد بود که در مقایسه با سال  1/624بطور متوسط ( FFPI)غذایی فائو 

تا کنون  7164یش ساالنه از سال اشت که نشان دهنده بیشترین افزاددرصد افزایش 

درصد  74واحد دارد،  791که باالترین رکورد را با  7166است، با این حال، هنوز از سال 

اُفت شدیدی داشت ولی قیمت محصوالت لبنی و  7162ارزش شکر در سال . کمتر است

 . تندهای گیاهی افزایش مالیمی داشگوشت افزایش سال به سال زیاد و قیمت غالت و روغن

دسامبر نسبت به ماه گذشته  واحد در ماه 2/657فائو با متوسط  شاخص قیمت غالت

. صد بیشتر بودرد 4/2، 7161کاهش جزئی پیدا کرد اما از سطح خود در ماه دسامبر 

-قیمت بین. تر شدن قیمت گندم مؤثر بودعرضه فراوان و کاهش سرعت فروش در ضعیف

های موجود درباره شرایط آب و نشان دهنده نگرانیالمللی ذرت افزایش جزئی داشت که 

دلیل افزایش تقاضا و باال رفتن ارزش پول برخی از کشورهای به.  هوایی در آرژانتین است

، 7162بطورکلی در سال  .بیشتر بودمیزان افزایش قیمت آن عمده صادر کننده برنج 

بیشتر  7161رصد از سال د 7/9واحد بود که  1/656شاخص قیمت غالت فائو بطور متوسط 

 . کمتر بود 7166درصد از باالترین رکورد ثبت شده در سال  92و حدود 

 1/5)واحد  1/3واحد بود که در مقایسه به ماه نوامبر  1/617های گیاهی فائو در ماه دسامبر متوسط شاخص قیمت روغن

این کاهش عمدتا بدلیل پایین آمدن . یدماه گذشته رس 5سطح خود در ترتیب به کمترین کاهش داشت و بدین( درصد

علت کاهش قیمت جهانی روغن پالم، افزایش میزان ذخیره آن در مالزی است . های پالم، کلزا و سویا بودهای روغنشاخص

، 7162بطورکلی در سال . که به دلیل تولید فراوان و کم بودن تقاضا برای صادرات به باالترین مقدار در دو سال گذشته رسید

بیشتر ولی از باالترین سطح خود  7161درصد از سال  9واحد بود که  613های گیاهی فائو بطور متوسط شاخص قیمت روغن

 .بسیار کمتر است 7166و  7118های در سال

قیمت جهانی . ، نسبت به ماه قبل کاهش جزئی داشت7162واحد در ماه دسامبر  1/626شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

تغییرات قیمت گوشت گوسفند، خوک و مرغ . بدلیل فراوانی عرضه در بازارهای داخلی و جهانی کاهش داشت گوشت گاو
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 7161درصد از سال  3واحد برآورد شده است که  621، شاخص قیمت گوشت فائو متوسط 7162برای کل سال . جزئی بود

 . کمتر است( 7167-7161)سال قبل  5درصد از متوسط  2/4بیشتر اما 

از ماه قبل کمتر ( درصد 2/3)واحد  8/63واحد بود که  4/684خص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه دسامبر بطور متوسط شا

عرضه فراوان محصوالت لبنی در مقابل پایین آمدن تقاضا بر . مه یافتاترتیب کاهش آن برای سومین ماه متوالی ادبود و بدین

واحد بود  7/717، شاخص قیمت محصوالت لبنی فائ بطور متوسط 7162ی کل سال برا. روی قیمت همه انواع آن تاثیر داشت

و پنیر ( WMP)بیشترین افزایش مربوط به قیمت کره، پودر کامل شیر . درصد افزایش داشت 5/96، 7161که نسبت به سال 

 . بدون تغییر ماند( SMP)بود در حالیکه قیمت پودر شیر خامه گرفته شده 

پس از افزایش نسبتا . از ماه قبل کمتر شد( درصد 6/4)واحد  1/8واحد در ماه دسامبر  714ئو با متوسط شاخص قیمت شکر فا

، متوسط این 7162بطورکلی در سال . شدید در ماه نوامبر سطح این شاخص در ماه دسامبر به سطح قبلی خود برگشت

کمتر  7166رصد از باالترین سطح خود در سال د 98و  7161درصد از سال  7/66واحد برآورد شده است که  9/772شاخص 

میزان باالی برداشت در برزیل، بزرگترین تولید کننده شکر در جهان و برداشت مطلوب در هند و تایلند از علل اصلی . است

 . است 7162کاهش قیمت شکر در سال 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 169.8 points in December 2017, down 5.8 points (3.3 percent) 

from November with the steepest declines registered in the prices of dairy, vegetable oils and sugar while those 

of cereals and meat also fell but only slightly. For the whole of 2017, the FFPI averaged 174.6 points, up 8.2 

percent from 2016 and representing the highest annual average since 2014 although still 24 percent below the 

2011 high of almost 230 points. While sugar values plummeted in 2017, dairy and meat prices registered sharp 

year-on-year increases and those of cereals and oils rose too, albeit more modestly. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 152.7 points in December, down marginally from November but still 

up 7.4 percent from December 2016. Ample supplies and slower sales contributed to weaker wheat prices. 

However, international maize prices firmed slightly, mostly reflecting weather concerns in Argentina, while 

those of rice also inched up further, amid continued firm demand and currency appreciations in some leading 

exporting countries. Over the year, the FAO Cereal Price Index averaged 151.6 points in 2017, up 3.2 percent 

from 2016 but still some 37 percent below its peak reached in 2011. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 علیه زنان بومی شد« گانهتبعیض سه»فائو خواستار پایان دادن به 

یتخت مکزیک در پا )31دی  77) 7168ژانویه  67در روز « مجمع زنان بومی»نشست 

، مدیرکل فائو در این نشست گفت، پیشرفت در مبارزه اگرازیانو دا سیلو. برگزار گردید

که زنان بومی با « گانههای سهتبعیض»علیه گرسنگی و فقر شدید از مبارزه برای حذف 

تغذیه حاد و زنان بومی ضمن اینکه با فقر، سوء. تواند باشدآنها مواجه هستند، جدا نمی

دی شدیدتری روبرو هستند، دسترسی آنها به بهداشت عمومی و مشارکت در سوابی

 . زندگی سیاسی هم کمتر است

-درصد از فقیرترین مردم جهان بعنوان افراد بومی شناخته می 65درصد از جمعیت جهان و  5میلیون نفر معادل  921حدود 

 65دهند که درصد از کل جمعیت را تشکیل می 9/8ی، میلیون بوم 45در امریکای التین و منطقه کارائیب تقریبا . شوند

ای جدید فائو، زنان بومی در مناطق فوق بر اساس اطلس منطقه . درصد از آنها با عدم امنیت غذایی و فقر شدید روبرو هستند

مد کمتری نسبت چهار برابر درآتغذیه شدیدتری روبرو هستند و بطور معمول های اجتماعی با فقر و سوءنسبت به سایر گروه

های جهان صحبت و در بیش از گروه از زنان بومی که به بیش از نیمی از زبان 5111در سطح جهانی بیش از .  به مردان دارند

بنا به اظهارات مدیرکل فائو، زنان بومی با سه تبعیض شامل فقر، . کنند وضعیت بدتری نیز دارندکشور جهان زندگی می 31

  . شودپذیرتر شدن آنها میل و خارج از مجامع خود روبرو هستند که منجر به آسیبجنسیت و قومیت در داخ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1095135/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Progress in the fight against hunger and extreme poverty hinges on eliminating the "triple discrimination" faced 

by indigenous women, FAO Director-General Jose Graziano da Silva said today. 

Indigenous women face far higher rates of poverty, chronic malnutrition and illiteracy as well as low access to 

health care and participation in political life, Graziano da Silva told participants from a dozen countries at the 

Forum on Indigenous Women in Mexico's capital. 

Some 370 million people - about five percent of the global population and 15 percent of the world's poorest - 

self-identify as indigenous. In Latin America and the Caribbean region, approximately 45 million indigenous 

peoples account for 8.3 percent of the population but 15 percent of those facing food insecurity and extreme 

poverty. Indigenous women in the region face higher poverty and malnutrition rates than any other social group, 

and typically earn four times less than men, according to FAO's new regional atlas or rural women. 

 زنان :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1095135/icode/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1062502/
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 آینده بخش دام و نقش آن در برنامه جهانی توسعه پایدار

در  مدیرکل فائو در دهمین مجمع جهانی غذا و کشاورزی در برلین گفت، بخش دام 

المللی باید در یت غذایی و معیشت روستایی نقش حیاتی دارد و جامعه بینتامین امن

 . دستیابی به ظرفیت بالقوه این بخش در مشارکت برای توسعه پایدار همکاری کنند

 اندارطبق برآوردهای فائو، بیش از نیمی از افراد فقیر روستایی جهان کشاورزان دام

اد محسوب شده و برای ادامه حیات خود داران هستند که جزء فقیرترین افرو رمه

-محصوالت دامی ضمن اینکه در تغذیه و مبارزه با فقر تقش بسیار مهمی دارند اثرات قابل. های خود هستندمتکی به دام

 . ها نیز بسیار حیاتی استو حفظ سالمت دام برای سالمتی انسان توجهی نیز بر روی اقلیم و محیط زیست دارند

ا برای گوشت و سایر محصوالت دامی بویژه در کشورهای در حال توسعه، اهمیت توزیع عادالنه و کارآمد آنها با افزایش تقاض

آنها بجای گسترش . بیش از نیمی از جمعیت فقیر روستایی جهان متکی به بخش دام هستند. شودنیز بیشتر مشخص می

های الزم برای مشارکت در رشد و پیشرفت انش و فناوریهای بزرگ، نیاز به آموزش مهارت، دهای نیازمند سرمایهفعالیت

 . دارند تا از آن بهره مند شوند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1098231/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The livestock sector is a mainstay for food security and rural livelihoods and the international community must 

work together to make sure it achieves its potential contribution to sustainable development, FAO Director-

General José Graziano da Silva said today. FAO estimates that more than half of the world's rural poor are 

livestock farmers and pastoralists. Among the poorest of the poor, they rely on livestock that play a vital role in 

their livelihoods. While animal products make large contributions to nutrition and the fight against poverty, they 

also entail outsized impacts on the climate and environment and assuring animal health is increasingly critical 

for human health, he said at the 10th Global Forum for Food and Agriculture in Berlin. 

As demand for meat and other animal products grows robustly, especially in developing countries, the question 

of equity and efficient distribution grows in importance. 

More than half the world's rural poor rely on livestock, and they must be provided with appropriate skills, 

knowledge and technologies to participate in and benefit from that expected growth rather than "pushed aside by 

expanding large capital-intensive operations", Graziano da Silva said. 

 دام :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1098231/icode/
http://www.gffa-berlin.de/en/die-zukunft-der-tierischen-erzeugung-gestalten-nachhaltig-verantwortungsbewusst-leistungsfaehig/
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 المللی مهاجرت افزایش همکاری فائو و سازمان بین

در سال جاری، به  ( GMG)نظر به همکاری فائو با ریاست گروه جهانی مهاجرت 

( IOM)المللی مهاجرت  سازمان بین منظور تقویت و مشارکت بیشتر بین فائو و

 . یادداشت تفاهم جدیدی به امضاء رسید

نهاد سازمان ملل متحد  71متشکل از بیش از ( GMG)گروه جهانی مهاجرت 

است و بعنوان مرجع پشتیبانی و مشاوره توسط کشورهای عضو شناخته شده

ای برای دو سازمان نامه جدید پایهتفاهم. است( IOM)المللی مهاجرت بعهده فائو و سازمان بین 7168ریاست آن در سال 

در جهت برجسته کردن اهمیت توسعه کشاورزی و های ابتکاری و مجامع جهانی برای هماهنگ کردن رویکرد توسعه با برنامه

 . روستایی در زمینه مهاجرت خواهد بود

گذاری دانش و مشاوره در طراحی، اجرا و ه اشتراکنامه همچنین در تقویت همکاری در زمینه حمایت، تولید و باین توافق

در سال جاری قراردادهای جهانی . های توسعه ملی نقش مهمی خواهد داشتهای ملی در رابطه با مهاجرت و سیاستبرنامه

در  های مشترکای از اصول و رویهو در چارچوب مجموعه برای مهاجرت و پناهندگی بطور جداگانه برنامه ریزی خواهند شد

  . ای و جهانی به اجرا درخواهند آمدسطح ملی، منطقه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1073732/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In view of the co-chairmanship of the Global Migration Group (GMG) this year and to further strengthen their 

collaboration, the Food and Agriculture Organization (FAO) and the International Organization for Migration (IOM) have signed a new 

Memorandum of Understanding (MoU). 

Comprising more than 20 UN agencies, the GMG has been recognized as a source of technical support and 

advice to the Member States, and will be co-chaired by FAO and IOM in 2018.   

The new agreement will serve as a basis for FAO and IOM to mainstream a development approach in global 

initiatives and fora on migration, highlighting the importance of agricultural and rural development in the 

context of migration. 

It will also enable strengthened collaboration in strategic advocacy, generating and sharing knowledge, and 

advice on the design, implementation and monitoring of programmes countries adopt to include migration into 

their national development policies. 

 مهاجرت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1073732/icode/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.iom.int/
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 امین نشست اتحادیه افریقابرگزاری سی

آبابا، اتیوپی، رویداد مهمی است که طی آن در آدیس( AU) اجالس اتحادیه افریقا

مسائل مربوط به پیشرفت و رونق این رهبران کشورهای افریقایی برای بحث درباره 

های متعددی نیز در ارتباط با در حاشیه این اجالس، نشست. آیندهم می قاره گرد

های پایان دادن به گرسنگی و بهبود وضعیت تغذیه از طرف سازمان ملل برنامه

 . شودمتحد برگزار می

ماموریت مهم وی . آبابا سفر کردژانویه به آدیس 78تا  71ای گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو برای شرکت در این اجالس روزه

این نشست . با حضور مقامات بلندپایه خواهد بود« رسیدن به گرسنگی صفر در افریقا تا سال»در این سفر، برگزاری نشست 

مان ملل متحد با همکاری کمیسیون اتحادیه افریقا، وزیر کشاورزی اتیوپی و با حمایت فائو و کمیسیون اقتصادی ساز

علیرغم « 7162وضعیت امنیت غذایی و تغذیه جهان در سال »بر اساس گزارش جدید فائو  تحت عنوان . شوددهی میسازمان

 بویژه در مناطقها این روند ها و خشکسالیروند کاهشی طوالنی مدت میزان آمار گرسنگی در جهان، با افزایش جنگ

 . استافزایشی شدهمجددا  روستایی

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1099163/icode:نک خبرلی

 :خالصه خبر 
The Summit of the African Union (AU) in Addis Ababa, Ethiopia, is an important event that brings leaders 

together to discuss issues vital to the continent's progress and prosperity. In that framework, several events 

related to ending hunger and boosting nutrition will be held on the margins of the Summit, and at which the 

United Nations will be represented.   

FAO Director-General José Graziano da Silva is travelling to Addis Ababa from 26-28 January. The highlight 

of the Director-General's mission will be the high-level meeting Achieving Zero Hunger in Africa by 2025, on 

Saturday 27 January. The meeting is co-organized by the AU Commission and Ethiopia's Ministry of 

Agriculture with support from FAO and the UN Economic Commission for Africa (ECA).  The ambitious target 

of ending hunger in Africa by 2025 is currently not on track. FAO's 2017 State of Food Security and Nutrition 

in the World report found that despite a prolonged decline, world hunger is on the rise again. The increase is 

linked to conflicts and drought that affected many countries and hit rural areas particularly hard.  

 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1099163/icode/
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 های پالستیکی در اروپا قابل بازیافت خواهند شدبندیکلیه بسته 7191تا سال 

اقتصاد »کمیسیون اتحادیه اروپا در راستای تسریع در گذار به سوی 

، اولین استراتژی اروپایی را در زمینه (circular economy)« چرخشی

هدف از این برنامه که توسط کمیسیون مورد  . مصرف پالستیک اعالم کرد

های پالستیکی و تایید قرار گرفت حفاظت از محیط زیست در برابر آالینده

 . رشد و نوآوری در این زمینه است

قابل بازیافت و کاربرد  7191بازارهای اتحادیه اروپا تا سال  های  پالستیکی درطبق برنامه جدید، تمام بسته بندی

-های توسعه پایدار اتحادیه اروپا میفرانس تیمرمانس، معاون اول و مسئول برنامه. ها محدود خواهند شدمیکروپالستیک

ها بیشتر از یکها میزان پالستدر اقیانوس 7151ها، تا سال گوید، در صورت عدم تغییر روش تولید و مصرف پالستیک

حل تنها راه. ها، مواد غذایی و حتی بدن انسان گرفته شودباید جلوی ورود مواد پالستیکی به آب. جمعیت ماهیان خواهد شد

این چالشی است که نیاز به . مدت کاهش ضایعات پالستیکی از طریق قابل بازیافت کردن و استفاده مجدد از آنها استطوالنی

 . ها داردن، صنایع و دولتهمکاری همه شهروندا

  adopted/-strategy-plastics-wide-europe-ever-https://www.newfoodmagazine.com/news/64056/first:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The European Commission has adopted the first ever Europe-wide strategy on plastics, as part of a 

transition towards a ‘more circular economy’. 

The commission confirmed the move on Tuesday, saying that it will protect the environment from 

plastic pollution whilst fostering growth and innovation. 

Under the new plans, all plastic packaging on the EU market will be recyclable by 2030, the 

consumption of single-use plastics will be reduced and the intentional use of microplastics will be 

restricted. 

First Vice-President Frans Timmermans, responsible for sustainable development, said: “If we don’t 

change the way we produce and use plastics, there will be more plastics than fish in our oceans by 

2050. “We must stop plastics getting into our water, our food, and even our bodies. The only long-term 

solution is to reduce plastic waste by recycling and reusing more. This is a challenge that citizens, 

industry and governments must tackle together. 

 محیط زیست :موضوع

 www.newfoodmagazine.com :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.newfoodmagazine.com/news/64056/first-ever-europe-wide-plastics-strategy-adopted/
https://www.newfoodmagazine.com/news/36640/european-commission-mediterranean-fish-stocks/
https://www.newfoodmagazine.com/news/25315/efsa-microplastics-nanoplastics-food/
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 هایی از افریقادرس: برابر اقلیم کشاورزی هوشمند در

ها در آینده بینیشرایط اقلیمی در سطح جهانی در حال تغییر است و طبق پیش

پیامدهای تغییرات اقلیمی، بدلیل افزایش . نیز این روند ادامه خواهد داشت

ها در کشاورزی دمای هوا، تغییر الگوهای بارش و افزایش جمعیت آفات و بیماری

های جدید و بزرگتری را در سطح جهانی برای بوده و ریسک بیشتر محسوس

ترین شکل، تغییرات اقلیمی، در ساده. خواهد آورد های غذایی پیشسیستم

 .  های مربوط به امنیت غذایی و کاهش فقر را در آینده تشدید خواهد کردچالش

. شدمی های انسانی، کشاورزی در حاشیه در نظر گرفتههای مربوط به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتتا همین اواخر، در بحث

، با توافق بین اعضا شرکت کننده قرار بر این شد که (COP23)اما در مذاکرات اخیر سازمان ملل متحد درباره اقلیم در بن 

« برابر اقلیم کشاورزی هوشمند در»این ایده در مفهوم  . تر در نظر گرفته شودنقش بخش کشاورزی در توافق پاریس پررنگ

های کشاورزی در جهت حمایت از امنیت غذایی تحت شرایط جدید ناشی از رویکردی است برای تحول و تغییر در سیستم

وری کشاورزی در جهت افزایش عادالنه درآمدها، افزایش بهره( 6: شودتغییرات اقلیمی است و از سه اصل مهم تشکیل می

-توسعه فرصت( 9پذیری در برابر تغییرات اقلیمی از مزرعه تا سطح ملی ایجاد انعطافسازگاری و ( 7امنیت غذایی و توسعه 

 . های کشاورزیایی ناشی از فعالیتهایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

  world?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT-the-for-africa-from-lessons-agriculture-smart-https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/climate:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world’s climate is changing, and is projected to continue to do so for the foreseeable future.  The impact of 

climate change will be particularly felt in agriculture, as rising temperatures, changing rainfall patterns, and 

increased pests and diseases pose new and bigger risks to the global food system. Simply put, climate change 

will make food security and poverty reduction even more challenging in the future. 

Until recently, agriculture has tended to be on the sidelines of discussions concerning human-induced climate 

change.  However, at the recently concluded UN climate talks in Bonn (COP 23), the sector experienced a step 

forward, through an agreement among Parties that agriculture should be integrated into the Paris Agreement. 

The COP 23’s momentous decision is consistent with the growing recognition of  agriculture’s contribution to 

climate change, the need for farming systems to adapt to the changes, and the potential of agriculture to 

significantly mitigate climate impacts. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 17/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/climate-smart-agriculture-lessons-from-africa-for-the-world?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22787
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
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 ولزیوساوثدر ن D،2-4کش از بین رفتن کامل بخش عمده محصول پنبه در اثر استفاده از علف

ولز،  گت در شمال غرب نیوساوث ، کشاورزان منطقه وال7162در روزهای آخر سال 

های جوان مزارع پنبه شروع به خشک و پژمرده شدن  استرالیا متوجه شدند که بوته

ها نیز تحت استرس شدید قرار  کرده و در نهایت بسیاری از آنها از بین رفته و سایر بوته

به . هکتار از مزارع پنبه با خطر جدی روبرو هستند 1111د که حدود مشخص بو. اند گرفته

برگ در مزارع  های هرز پهن بود که برای از بین بردن علف D,4-2کش  گمان بسیاری از آنها، مقصر اصلی این وضعیت علف

و تحت شرایط  انجام احتماال اسپری در شب. تحت آیش و برخی از مزارع غالت پس از چند روز بارندگی استفاده شده بود

 . های حساس پنبه نشسته بود وارونگی هوا بر روی بوته

کش زمانی که مزارع  گوید، پیامدهای ناشی از مصرف علف ایمیگ، هماهنگ کننده شبکه ملی مواد سمی در این باره میجو 

این عوارض عالوه بر مزارع پنبه . است تاثیر قرار داده و خسارات مالی ببار آورد، توجه عمومی را بخود جلب کرده پنبه را تحت

کش  علف. باشد تواند تاثیر گذاشته ها و مراکز جمعیتی می راهه های ملی، آب زارها، پارک های منطقه شامل بوته بر سایر زمین

2-4,D با وجود و  شود برگ استفاده می های هرز پهن هایی است که در استرالیا برای مبارزه با علف کش ترین علف یکی از قدیم

کش  المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی، این علف آژانس بین. قدمت مصرف آن از نظر سالمتی مورد سوال است

 .است بندی کرده شود، طبقه یعنی ماده شیمیایی که احتماال باعث برزو سرطان می B2را در ردیف 

  drift-pesticide-alleged-after-loss-crop-complete-facing-growers-cotton-https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/18/nsw:لینک خبر

 :خالصه خبر 
In Christmas Day farmers around Walgett in north-west New South Wales noticed their infant cotton plants had begun to 

wither. Leaves began to curl and die, killing some plants and stressing others. 

Within days, it was clear Walgett was facing a serious incident that had affected nearly 6,000 hectares (60 sq km) of cotton 

farms reaching as far as Burren Junction, and Rowena. The culprit is believed to be a giant plume of 2-4,D, a herbicide 

that is used to kill broadleaf weeds in fallow fields and in some cereal crops. A few days earlier it had rained, which 

prompts the weeds to sprout and farmers began spraying – though who is responsible for the 2-4,D plume remains a 

mystery. The spray, possibly used at night, is believed to have been trapped in an inversion layer in the atmosphere and 

then drifted over the highly sensitive cotton plants. But cotton might just be the agricultural equivalent of the canary in the 

coalmine. Jo Immig, coordinator at the National Toxics Network said the effects of herbicide drift got public attention 

when cotton was affected and there were financial losses, but off-target spraying was probably affecting other areas, such 

as bushland, national parks, waterways and population centres, without attracting the same sort of scrutiny. 

 پنبه :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 15/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/18/nsw-cotton-growers-facing-complete-crop-loss-after-alleged-pesticide-drift
https://www.theguardian.com/australia-news/new-south-wales
https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/23/herbicide-24-d-possibly-causes-cancer-world-health-organisation-study-finds
https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/23/herbicide-24-d-possibly-causes-cancer-world-health-organisation-study-finds
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 های تخمیریرقم جدید جو برای تولید غذا، خوراک دام و نوشابه

خواهند زنده  را می بدون پوسته محققان دانشگاه ایالتی اورگان یک نوع رقم باستانی جو

اغلب ارقام جو . شود ما  بدون پوسته بودن آن ویژگی نامطلوبی محسوب نمیا. کنند

کامال به دانه چسبیده  ودهد  دارای پوسته هستند که الیه بیرونی دانه را تشکیل می

یا رقم بدون پوسته الیه بیرونی به دانه چسبیده نبوده و در « Buck»در رقم . است

 . شود هنگام برداشت از آن جدا می

در این فرایند بخش  ،کنند ایع غذایی از طریق آسیاب کردن پوسته جو را از دانه جدا و جو پوست کنده تولید میدر صن

به این فرایند نیاز نداشته و  Buckشود، اما رقم جو بدون پوسته  ای از الیه سرشار از عناصر مغذی جو از آن جدا می عمده

 . ماند ی میدانه کامل جو همراه با سبوس آن قابل مصرف باق

بتاگلوکان از فیبرهای رژیمی محلول . سبوس جو دارای سطح مطلوبی از بتاگلوکان است. طعم و مغذی است ای خوش جو دانه

  . کند در آب است که سبب کاهش کلسترول شده و به هضم غذا کمک می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117085558.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers at Oregon State University (OSU) are giving an ancient grain a new life: this barley is 

naked, but not in an indecent way. 

Most barley grains are covered rather than naked. Covered varieties have a hull -- or outer layer -- 

firmly attached to the grain. The hull on 'Buck' -- as in "Buck-naked" -- doesn't hang on to the grain. 

Instead, the hulls fall off during harvest. 

"Even barley geneticists try to have a sense of humor," said Patrick Hayes, crop scientist. Hayes is part 

of the OSU Barley Project, a team of barley enthusiasts and breeders. 

Food manufacturers using covered barley grind off the unpalatable hull to produce pearled barley. But 

pearling removes part of the nutrient-rich bran, and pearled barley isn't considered a whole grain. 

Naked barley does not require pearling, allowing it to hold onto the bran and whole grain status. 

Barley grain is tasty and nutritional. Hayes said that Buck has an optimum level of beta-glucan, a 

soluble dietary fiber that lowers cholesterol and aids digestion.  

 جو :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 17/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180117085558.htm
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 تواند به کاهش مصرف کود منجر شودکشف جدیدی درباره ریشه گیاهان که می

نشان  نتیجه یک تحقیق جدید انجام شده توسط محققان ایالت پنسیلوانیا

های ثانوی  رشد ریشه( Beans)در گیاهان خانواده حبوبات  هدهد ک می

حجم بزرگتری نتیجه در متوقف و ریشه اولیه رشد بیشتری پیدا کرده و در 

تواند به کارشناسان اصالح  این یافته می. تواند فسفر جذب کند از خاک  می

افزایش طولی ریشه . وری گیاهان در خاک کمک کند نباتات در بهبود بهره

رشد ثانویه به افزایش ضخامت یا . شود بعنوان رشد اولیه شناخته مید رش

های فقیر از  از آنجائیکه رشد ریشه برای گیاه هزینه متابولیکی دارد، انواع حبوباتی که در خاک. شود استحکام ریشه گفته می

توانند  جم بیشتری از خاک میهای نازک در ح علت داشتن ریشهنظر فسفر کاشته می شوند، دارای این مزیت هستند که ب

 . نفوذ کرده و فسفر جذب کنند

گوید، بعنوان یک رویکرد طبیعی برای  کالج علوم کشاورزی می شناسی گیاهان در کربستوفر استروک، یکی از محققان زیست

فسفر هستند و های جهان دچار کمبود  مقابله با استرس ناشی از کمبود فسفر، مزیت فوق بسیار مهم است زیرا بیشتر خاک

وری مصرف کود در امریکا بلکه به کشاورزان کشورهای در حال توسعه که دسترسی به کود  این مزیت نه تنها به بهبود بهره

 . تواند کمک کند فسفره ندارند نیز می

  .sciencedaily.com/releases/2018/01/180118142650.htmhttps://www:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Bean plants that suppress secondary root growth in favor of boosting primary root growth forage greater soil volume to 

acquire phosphorus, according to Penn State researchers, who say their recent findings have implications for plant breeders 

and improving crop productivity in nutrient-poor soils. The increase in the length of the root is referred to as primary 

growth, while secondary growth is the increase in thickness or girth of the root. Because root growth confers a metabolic 

cost to the plant, bean plants growing in phosphorus-depleted soils that send out longer, thinner roots have an advantage in 

exploring a greater volume of soil and acquiring more phosphorus. 

"As a natural strategy for plants to deal with phosphorus stress, it's a winner," said lead researcher Christopher Strock, a 

plant biology doctoral student in the College of Agricultural Sciences. "That's important because most soils throughout the 

world are phosphorus deficient, and root traits that improve phosphorus acquisition not only can help to improve the 

efficiency of fertilizer uptake for farmers here in the U.S., but also benefit farmers in developing countries who do not have 

access to phosphate fertilizers." 

 کود :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 18/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180118142650.htm
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 اهمیت میکروبیوم ریشه در رشد و سالمت گیاهان 

دهد  تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه تورنتو میشیساگو، کانادا نشان می

های موجود در روده برای سالمتی  روارگانیسمکه اهمیت نقش میک همانطور

ها نیز به همان اندازه  انسان روز بروز بیشتر مشخص می شود، میکروارگانیسم

برای مثال، گیاهانی که قادر به . برای رشد و سالمت گیاهان حیاتی هستند

 ها به میکربیوم ریشه خود هستند، نسبت به سایر اضافه کردن برخی از باکتری

 . مت بیشتری دارندد در برابر خشکسالی مقاوانواع خو

همانند . کنند ها زندگی می هایی است در داخل و روی ریشه بیوم ریشه محیطی منحصر بفرد از میکروارگانیسمومیکر

. کنند ورده جانوران، میکروبیوم ریشه نیز بین گیاه و محیط اطراف آن تعامل برقرار میهای موجود در ر میکروارگانیسم

گونه از  91در این تحقیق . شود های مهم برای توسعه گیاه می بیوم ریشه سبب جذب عناصر مغذی و تولید سیگنالمیکرو

نتایج بدست آمده . اند شوند را در یک محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده گیاهانی که در منطقه بزرگ تورنتو پیدا می

   . است منتشر شده Proceedings of the National Academy of Sciencesدر مجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123171451.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Just as the microorganisms in our gut are increasingly recognized as important players in human health and 

behavior, new research from the University of Toronto Mississauga demonstrates that microorganisms are 

equally critical to the growth and health of plants. For example, plants that are able to recruit particular bacteria 

to their root microbiomes are much more drought resistant than their fellows, says UTM PhD candidate Connor 

Fitzpatrick. 

The plant's root microbiome is the unique community of micro-organisms living in and on plant roots. Similar 

to the gut microbiome in animal species, the root microbiome is the interface between a plant and the world. 

The root microbiome is responsible for important functions such as nutrient uptake and signals important to 

plant development. 

Fitzpatrick's study is published in the latest issue of the Proceedings of the National Academy of 

Sciences. His exploration of the role of the root microbiome in plant health could eventually assist farmers to 

grow crops under drought-ridden conditions. 

For the study, Fitzpatrick grew 30 species of plants found in the Greater Toronto Area from seed in identical soil 

mixtures in a laboratory setting.  

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 23/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180123171451.htm
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 تولید آن در آینده استفاده از ارقام وحشی برنج برای افزایش

واره ژنتیکی  محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا که موفق به تهیه نقشه درخت

های آلوده به تمساح شمال  گویند، ارقام وحشی برنج که در آب اند می برنج شده

 . توانند کمک کنند استرالیا می رویند به افزایش امنیت غذایی جهان می

نری از انجمن کشاورزی و نوآوری غذای کوئینزلند، روبرت هپروفسور بنا به نظر 

مثل تحمل خشکی و مقاوم بودن در برابر  های وحشی برنج  صفات ارزشمند گونه

های وحشی شمال  های گونه ژن. ها قابل انتقال به ارقام تجاری هستند بیماری

باشند  های اهلی شده می یار نزدیک به گونهاسترالیا دارای تنوع ژنتیکی کشف نشده ای هستند و حداقل دو گونه از آنها بس

در شمال تولید ارقام تجاری سبب افزایش توانند  های وحشی می این گونه. بهمین دلیل میتوان بین انها تالقی ایجاد کرد

 . ببرندها  باال  های باکتریایی برگ ای و لکه هایی مثل بالست، لکه قهوه مقاومت آنها را در برابر بیماری استرالیا شده و

 . منتشر شده است Nature Geneticsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180122150854.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wild rice growing in northern Australia's crocodile-infested waters could help boost global food 

security, say University of Queensland researchers who have mapped its genetic family tree. 

Valuable traits from the wild rice -- such as drought tolerance and pest and disease resistance -- can be 

bred into commercial rice strains, said Professor Robert Henry from the Queensland Alliance of 

Agriculture and Food Innovation. 

"Northern Australia's wild rices contain a wealth of untapped genetic diversity and at least two species 

are very closely related to domesticated rice, so they can be cross-bred with this species," he said. 

"Wild Australian rice genes could make commercial rice production better suited to northern 

Australian conditions. "The wild rices could contribute resistance to diseases such as rice blast, brown 

spot and bacterial leaf spots." 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 22/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مشاهده تغییرات اقلیمی از فضا

ای با  دو پروژه برای نظارت بر انتشار گازهای گلخانه اخیرا مرکز تحقیقات فضایی فرانسه

 7171ل ها که بعد از سا این ماهواره. است اندازی کرده ای راه هاستفاده از حسگرهای ماهوار

 . امات قبلی انجام شده را تکمیل خواهند کرددشروع بکار خواهند کرد، اق

تغییرات اقلیمی از  ضعیتوگیری  در سطح جهانی این اولین برنامه برای مشاهده و اندازه

تعدادی از پارامترهای مرتبط با تغییرات اقلیمی را  Sentinelهای اروپایی سری  ماهوارهحال حاضر، در . فضا نیست

 Sentinelهای سری  ماهواره( سیستم جهانی مشاهدات فضایی زمین)از برنامه کوپرنیک  شیخبعنوان ب. کنند گیری می اندازه

شروع بکار و سپس  Sentinel1-1Aاولین ماهواره از این سری بنام . به فضا پرتاب و شروع بکار کردند 7164آوریل سوم از 

های هریک مجهز به حسگرهایی با عملکردآنها . اندازی شدند به موفقیت راه A3و  B1، 2A ،2Bهای  های بعد بنام سری

 وری تمامی اطالعات مربوط به آب و هواآ عمجسیستم تصویربرداری راداری برای  و سری اول مجهز بهدمختلف هستند 

های  دو سری دوم، دارای سیستم. آوری کند تواند اطالعات جمع موج رادار حتی در شرایط ابری، شب و روز میطول . هستند

     ماهواره  .دهد ها می نوری مادون قرمز هستند که به دو سری اول امکان نظارت بر تغییرات دمای سطح اقیانوس

Sentinel1-3A سنجی و  گیری رادیومتری، درجه حرارت، ارتفاع حسگر برای اندازه 4مجهز به فوق  عالوه بر سیستم

 . است( ها و زمین اقیانوس)توپوگرافی سطوح 

  space.html-climate-01-/2018https://phys.org/news:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The French National Centre for Space Research recently presented two projects for monitoring greenhouse gas emissions 

(CO2 and methane) using satellite sensors. The satellites, which are to be launched after 2020, will supplement measures 

carried out in situ. On a global scale, this is not the first such program to measure climate change from space: the European 

satellites from the Sentinel series have already been measuring a number of parameters since Sentinel-1A was launched on 

April 3, 2014, under the aegis of the European Space Agency. These satellites are part of the Copernicus Program (Global 

Earth Observation System of Systems), carried out on a global scale. Since Sentinel-1A, the satellite's successors 1B, 2A, 

2B and 3A have been launched successfully. They are each equipped with sensors with various functions. For the first two 

satellites, these include a radar imaging system, for so-called "all weather" data acquisition, the radar wavelength being 

indifferent to cloudy conditions, whether at night or during the day. Infrared optical observation systems allow the second 

two satellites to to monitor the temperature of ocean surfaces. Sentinel-3A also has four sensors installed for 

measuring radiometry, temperature, altimetry and the topography of surfaces (both ocean and land). 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 24/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-climate-space.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Copernicus_Programme
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiometry
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 ها در صنعت پنیر هلند از رباتستفاده ا

در دانشگاه صنعتی دلفت  7162نمایشگاه رباتیک دانشجویان که در آخر سال ر د

(TU DELFT)رباتی کرد میلب توجه هایی که ج برگزار شد، یکی از ربات ، هلند ،

 که  تاین ربا. آوری آب پنیر ارائه شده بود جمعبود برای کمک به کار سخت 

Moonlander کیلوگرمی پنیر است 67های  حلقه جابجاییقادر به شد،  نامیده می .

این جرکت ممکن است در ظاهر کوچک بنظر برسد، اما برای تولیدکنندگان پنیر 

 . شود هلند یک گام بزرگ محسوب می

های بزرگ  اند به کشاورزان هلندی که باید حلقهتو است می از یک بشقاب پرنده و یک خرچنگترکیبی ربات که بصورت این 

ها  حاصل از فرایند جامد شدن شیر توسط این ربات  آب. ، وسیله کمکی بسیار مؤثری باشدپنیر را مرتب جابجا کنند

   . شوند می  دادهب نمک قرار آسپس در  شده و فشرده  و آوری جمع

ها را  های مختلف کار کند، اتاق تواند کامال بطور خودکار در ایستگاه می Moonlanderگوید،  سازنده این ربات میدانشجوی 

 . رای قرار دادن پنیرها را پیدا کنداسکن کرده و جای مناسب ب

 roses.html-cheese-robots-dutch-01-https://phys.org/news/2018 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It might be one small move for a robot, but it could prove an important step for Dutch cheesemakers. 

Moonlander, invented by students, is here to help take the hard work out of curds and whey. 

At a display of creations by final-year robotics students at the Delft University of Technology (TU 

Delft), the Moonlander robot was one of the star attractions as it smoothly trundled 12-kilogramme 

(26-pound) wheels of cheese from one place to another. 

A cross between a flying saucer and a crab, the machine aims to help Dutch dairy farmers more easily 

heft huge discs of cheese which must be regularly turned as they mature. 

It can collect the curds in a mould once the milk has solidified, move and turn the cheese during the 

pressing and then soak it in brine. "Moonlander can move autonomously and work in different stations. 

It can scan the room to find the different places where it has to take the cheese to," said student Timo 

van Frankenhuyzen proudly. 

 صنایع غذایی :موضوع

 phys.org :منبع

 25/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-01-dutch-robots-cheese-roses.html
https://phys.org/tags/robot/
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  ، مفید برای سالمت، مضر برای کشتفرنگی توت

، ارزش 7161در سال . کالیفرنیا است محصوالت کشاورزی یکی از رویاهایراوانی ف

میلیارد دالر  45گوشت، شیر و محصوالت کشاورزی تولید شده در این ایالت بیش از 

ها و سبزیجات باید  درباره اینکه میوه متخصصان تغذیه  توافققبل از . ستا برآورد شده

ها و  های زیادی در این ایالت زیر کشت میوه های غذایی مردم باشند، زمین در مرکز رژیم

 . شود در این ایالت تولید میامریکا  نیازها، سبزیجات و خشکبار مورد وهاست و امروزه نیمی از می ت بودهسبزیجا

در . باشد تواند پیامدهای متفاوتی داشته ت از نظر تغذیه بسیار مفید هستند؛ اما کشت آنها میها و سبزیجا میوهاگرچه 

ها و آب ارزشمند بسیار باال  کش میزان مصرف آفت بسیاری از مزارع کالیفرنیا دستمزدها پایین و شرایط کار نامناسب بوده و

 . موارد فوق از تناقصات موجود درباره کشاورزی این ایالت است. است

 در کالیفرنیا آنای بر روی وضعیت  مطالعه، است امریکام محصوالت کشاورزی از نظر ارزش در رده شش که فرنگی تتوبر روی 

طعم، مغذی و پرطرفدار است که با شرایط آب و هوایی کالیفرنیا  خوش ای فرنگی، میوه توت. است نجام شدهاسال گذشته  5در 

 مواد شیمیایی و در حال حاضر تولیدکنندگان با محدودیت وان اتولید آن با مصرف فراما . در همه طول سال قابل کشت است

 . نی خاک روبرو هستندمواد ضدعفونی کننده دخااز جمله مواد شیمیایی  دسترسی به

  contradictions.html-embody-growstrawberries-unhealthy-healthy-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agricultural abundance is a pillar of the California dream. In 2016 the state turned out more than US$45 billion worth of 

meat, milk and crops. Long before nutritionists agreed that fresh fruits and vegetables should be the center of American 

diets, California farmers had planted much of their land in these products, and today they produce half of the nation's fruits, 

vegetables and nuts. But although fruits and vegetables are vaunted as healthy foods, their impact as crops is quite different. 

On many California produce farms wages are low, working conditions are poor, and farmers use enormous quantities of 

pesticides and precious water. This is the central contradiction of California agriculture. 

For the past five years I have been studying California's strawberry industry, which currently is the state's sixth most 

important commodity in terms of the value of crops sold. Strawberries are attractive, reasonably nutritious and occasionally 

tasty fruits and can be grown and eaten within California nearly year-round. But the industry's growth has relied on heavy 

use of toxic chemicals and now growers face heightened restrictions on some of their most favored chemicals: soil 

fumigants.  

 فرنگی توت :موضوع

 phys.org :منبع

 25/11/2118 :تاریخ خبر

 زگشت به فهرستبا

https://phys.org/news/2018-01-healthy-unhealthy-growstrawberries-embody-contradictions.html
https://www.cdfa.ca.gov/statistics/
https://www.cdfa.ca.gov/farm_bill/
https://www.cdfa.ca.gov/farm_bill/
https://www.cdfa.ca.gov/statistics/
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 است ه فسفر به مرحله خطرناکی رسیدههای جهان ب آلودگی خاکیزان م

های  آبحوزه  ناشی از فسفر آلی درمیزان آلودگی جدید،  تحقیقاتاساس نتایج ر ب

که نتایج آن در  جدید هر یک مطالعد. است سطح خطرناکی رسیده شیرین جهان به

است  منتشر شده Water Resources Researchمجله انجمن ژئوفیزیک امریکا بنام 

ی ها سفرهی انسانی وارد ها در اثر فعالیت 7161تا  7117های  که بین سال یمیزان فسفر

 17/6)راگرم ت 42/6این مقدار حدود . اند برآورد کرده راآب زیرزمینی شده است 

 . اعالم شده است ن امپایر استیتمعادل چهار برابر وزن ساختما( میلیون تن

اما، بخش . شود یکی از اجزاء اصلی کودهای معدنی و حیوانی است که سبب افزایش عملکرد محصوالت زراعی میفسفر 

ماند و یا  شود، به مصرف گیاهان نرسیده و در خاک باقی می می های زراعی داده بزرگی از فسفری که بعنوان کود به زمین

 . شود ها و دریاها می ها، دریاچه شسته شده و وارد رودخانه

های  بردن و جذب میزان مازاد فسفر در آی انسان بر پتانسیل زمین برای رقیق کها این تحقیق همچنین اثر فعالیتدر 

مردم درصد از  31دل سکونت های سطح زمین که مساحتی معا آب درصد از 98اند که در  رزیابی شده است و دریافتهشیرین ا

  . جهان است، میزان فسفر باالتر از ظرفیت جذب آن است

  worldwide.html-dangerous-pollution-phosphorus-01-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Man-made phosphorus pollution is reaching dangerously high levels in freshwater basins around the world, according to 

new research. A new study published in Water Resources Research, a journal of the American Geophysical Union, 

estimated the global amount of phosphorus from human activities that entered Earth's freshwater bodies from 2002 to 2010. 

Phosphorus is a common component of mineral and manure fertilizers because it boosts crop yields. However, a large 

portion of phosphorus applied as fertilizer is not taken up by plants, and either builds up in the soil or washes into rivers, 

lakes and coastal seas, according to the study's authors. 

The results of the new study show global human activity emitted 1.47 teragrams (1.62 million U.S. tons) of phosphorus per 

year into the world's major freshwater basins, four times greater than the weight of the Empire State Building. 

The study also assessed whether human activity had surpassed the Earth's ability to dilute and assimilate excess levels of 

phosphorus in fresh water bodies. The authors found phosphorus load exceeded the assimilation capacity of freshwater 

bodies in 38 percent of Earth's land surface, an area housing 90 percent of the global human population. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 25/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

 شودزمینی توسط محققان هلندی منتشر میهای سیببرای اولین بار گزارش ژنوم 

NRGENE Reports First-Ever Food Potato Genomes 

  توسط مرکز بیوتکنولوژی جنوب آسیا و « برنامه راهبردی مدیریت کرم غوزه پنبه»انتشار گزارش جامع درباره

 انجمن اصالح پنبه هند 

SABC and ISCI Release "Cotton Bollworm Management Strategy" for India 

 های سریع برای اصالح ارقام گندم با الهام از تکنولوژی ناساارائه روش 

Space Age Plant Breeding Paves the Way for Future Crops 

 امریکا  .7

  سازمان غذا و داروی امریکا(FDA )یک نوع برنج تراریخته چینی را تایید کرد 

U.S. FDA Approves China's GE Rice 

  تولید هورمون اکسین(auxin )شناسان گیاهیمصنوعی توسط زیست 

Plant Biologists Develop Synthetic Auxin to Understand Plant's Mysteries 

   تحقیقات    .9

 گی تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی نحوه رشد گیاهانچگون 

Study Reveals How Climate Change Alters Plant Growth 

  پروتئینMDY3IP1 شودل شوری میسیب در گیاه آرابیدوپسیس سبب گلدهی زودهنگام و افزایش تحم 

Apple Protein MDY3IP1 Triggers Early-Flowering and Salt-Tolerance in Arabidopsis 

  کشف نقش پروتئینSLJAZ2 فرنگیدر فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی گوجه 

Scientists Reveal the Role of SLJAZ2 in Tomato 
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