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 ثبت رکورد جدید برای برداشت جهانی غالت

باال رفتن . کاهش پیدا کرد 2162شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 

بینی شده میزان برداشت غالت و انتظار افزایش ذخایر بیش از سطح پیش

 . جهانی آن علل اصلی این کاهش بودند

میلیون تن رسید که باالترین سطح  2166بینی تولید غالت فائو به میزان پیش 

عرضه و  خالصه وضعیت»بر اساس آخرین گزارش . تا کنون است ثبت شده

رود میزان ذخیره جهانی غالت نیز تا فائو، همچنین انتظار می« تقاضای غالت

باال برای برداشت بینی بسیار برآوردهای جدید منعکس کننده پیش. به باالترین سطح خود تا کنون برسد 2168پایان سال 

ها افزایش میزان برداشت گندم در روسیه انتظار کاهش برداشت در کانادا و امریکا را جبران بینیبر اساس پیش. گندم است

بینی فائو، برداشت ذرت و جو نیز در برزیل و روسیه افزایش خواهد داشت و تولید جهانی برنج نیز در طبق پیش. خواهد کرد

 . رین سطح خود خواهد رسیدبه باالت 2162سال 

مصرف غالت . دا کندغالت بویژه گندم و ذرت افزایش پی رود میزان مصرفطبق برآوردهای جدید فائو، همچنین انتظار می

درصد افزایش نسبت به آغاز سال،  2با  . درشت برای تولید خوراک دام نیز به باالترین سطح خود تا کنون خواهد رسیددانه

رود تجارت جهانی غالت با انتظار می. میلیون تن رکورد خواهد زد 263انی غالت نیز با رسیدن به سطح میزان ذخیره جه

میلیون تن بیشتر از برآورد قبلی  8بینی فائو آخرین پیش. میلیون تن برسد 419ورد جدید درصد افزایش به رک 2بیش از 

 . طرف چین، برزیل، اتحادیه اروپا و مکزیک استاست که دلیل آن انتظار افزایش تقاضا برای برای واردات از 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1034562/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Global food prices dipped in August, mainly as the prospect of bumper cereal harvests pushed up 

expectations for larger grain inventories. 

The FAO Food Price Index declined 1.3 percent from July, averaging 176.6 points in August. 

FAO raised its forecast for global cereal production to 2 611 million tonnes, an all-time record. 

Worldwide stocks of cereals are also expected to reach an all-time high by the close of seasons in 

2018, according to the latest FAO Cereal Supply and Demand Brief, also released today. 

The new estimates reflect larger anticipated wheat harvests, as improved production prospects in the 

Russian Federation more than offset downward revisions made for Canada and the United States of 

America, as well as higher maize and barley outputs in Brazil and the Russian Federation. Global rice 

production in 2017 is also now forecast to reach a record high, according to FAO.  

http://www.fao.org/news/story/en/item/1034562/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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FAO's new forecast also points to greater food use of cereals, especially wheat and rice, while 

utilization of coarse grains for animal feed is projected to reach an all-time high. 

Even so, world cereal stocks are expected to hit a record high of 719 million tonnes, up 2 percent from 

their already high levels at the opening of the current seasons. Wheat inventories in the Russian 

Federation and maize inventories in Brazil are expected to rise notably. 

World cereal trade is also expected to expand by over 2 percent to reach 403 million tonnes, a new 

record. The FAO's latest forecast is 8 million tonnes higher-than-earlier anticipated on account of 

firmer import demand by China, Brazil, the European Union, the Islamic Republic of Iran and Mexico. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 2162کاهش جزئی شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 

، نسبت 2162واحد در ماه اوت  1/621با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

سطح از ( درصد 1)واحد  61اهش پیدا کرد، اما هنوز ک( درصد 9/6)واحد  9/2به ماه قبل 

کاهش شاخص در ماه اوت منعکس کننده . خود در مقایسه سال به سال بیشتر است

های گیاهی و پایین آمدن قیمت غالت، شکر و گوشت است که افزایش قیمت روغن

 . لبنیات نتوانست آن را جبران کند

واحد  3واحد بود که تقریبا  4/659اوت بطور متوسط  قیمت غالت فائو در ماهشاخص 

بعد از سه ماه افزایش متوالی، قیمت غالت تحت . از ماه گذشته کمتر است( درصد 4/5)

میان انداز تولید در در نتیجه بهبود چشم. تاثیر عرضه فراوان جهانی آن قرار گرفت

 8ایسه ماه به ماه م در مقنطقه دریای سیاه، ارزش گندرهای صادر کننده بویژه در مکشو

های صادرات برای غالت دانه درشت بویژه شاخص ذرت شاخص. درصد کاهش پیدا کرد

تقریبا قیمت جهانی برنج . در امریکای جنوبی نیز بدنبال افزایش صادرات پایین آمد

 . بدون تغییر باقی ماند

، بعد از دو 2162واحد در ماه اوت  4/614های گیاهی فائو با متوسط شاخص قیمت روغن

 افزایش داشت که منعکس( درصد 5/2)واحد  6/4ماه کاهش متوالی در مقایسه ماه به ماه 

بینی شده در کننده باال رفتن شاخص روغن پالم بعلت کاهش تولید آن از میزان پیش
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 . های واردات بیودیزل امریکا افزایش پیدا کردروغن سویا نیز تحت تاثیر سیاستقیمت . جنوب شرقی آسیا است

. از ماه گذشته بیشتر شد( درصد 4/6)واحد  6/9واحد بود که  2/263شاخص محصوالت لبنی فائو در ماه اوت بطور متوسط 

است اما هنوز از باالترین رکورد ( درصد 42)واحد  15اگرچه میزان افزایش این شاخص نسبت به سطح خود در سال گذشته 

بعلت کاهش صادرات در نتیجه افزایش تقاضای داخلی . باشددرصد کمتر می 21است،  2164ثبت شده که مربوط به فوریه 

 . افزایش پیدا کرد( WMP)برای کره در اروپا و امریکای شمالی قیمت کره و پودر کامل شیر 

از رکورد . نسبت به ماه قبل کاهش داشت (درصد2/6)واحد 6/2واحد در ماه اوت،  4/622شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . درصد کمتر شد 2/68 ، 2164درصد بیشتر و از باالترین سطح خود در اوت  5/8ثبت شده مربوط به ماه ژانویه سال قبل 

از . از ماه جوالی کمتر شد( درصد 2/6)واحد  1/9، نزدیک به 2162واحد در ماه اوت  3/219شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

انداز تولید مطلوب در کشورهای از سال تا کنون شاخص قیمت شکر روند کاهشی داشته است که علت اصلی آن چشمآغ

 . اصلی تولید کننده یعنی برزیل، تایلند و هند است

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 176.6 points in August 2017, down 2.3 points (1.3 

percent) from July, but still 10 points (6 percent) above its value a year earlier. The August decline 

reflected generally lower values for cereals, sugar and meat, which more than compensated for 

increases in the Vegetable Oil and Dairy Indices. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 153.4 points in August, down almost 9 points (5.4 percent) 

from July. After rising for three consecutive months, cereal prices in August were pressured by large 

global supplies. Wheat values dropped by over 8 percent month-on-month as a result of improved 

production prospects among exporters, especially in the Black Sea region. Export quotations for major 

coarse grains also fell due to ample export availabilities, especially of maize in South America.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 97/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 ها و سبزیجاتهای از میوهمدارس سوریه با باغچهبازگشایی 

از مزایای برنامه آموزش غذا و  ای آموز سوریهبا شروع آغاز بکار مدارس، هزاران دانش

های مدارس برای آموزش اهمیت در این برنامه از باغچه. مند خواهند شدتغذیه بهره

 . ها و سبزیجات بعنوان بخشی از رژیم غذایی سالم استفاده خواهد شدمصرف میوه

 2در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت سوریه نیاز به حمایت غذایی دارند و حدود 

تغذیه کودکان در برابر سوء. برندمیلیون نفر در وضعیت عدم امنیت غذایی بسر می

 . باشدتواند داشتهالنی و جدی بر رشد آنها میپذیرتر هستند و ادامه این وضعیت اثرات طوآسیب

، نماینده فائو در سوریه درباره این برنامه گفت، بحران موجود در سوریه اثرات بسیار مخربی بر روی (Adam Yao)آدام یائو 

کان مصرف آموزان ضمن داشتن امدر طی این برنامه دانش. باشدتواند داشتهها در سنین مختلف میسالمتی و تغذیه بچه

برای اولین بار در سطح . ها و سبزیجات تازه، مفاهیم کلیدی مرتبط با مواد غذایی و تغذیه را نیز یاد خواهند گرفتمیوه

مدرسه در مناطق بحران زده شامل حلب، حما، حمص، ادلب و  62معلم در  911. شودای اجرا میمدارس سوریه چنین برنامه

تر با سرمایه گذاری این برنامه بخشی از یک پروژه بزرگ. اندبا این برنامه آموزش دیده مناطق روستایی دمشق جهت همکاری

 . شودزده سوریه اجرا میمیلیون دالر و با هدف بهبود امنیت غذایی در مناطق جنگ 5/1اتحادیه اروپا به ارزش 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1032609/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
As schools resume next week in Syria, thousands of school children are benefiting from a food and nutrition 

education programme that is using school gardens to teach students about the importance of fruit and vegetable 

consumption as part of a balanced and healthy diet. 

With around half of the Syrian population in need of food support and some 7 million people food insecure, 

young children are often the most vulnerable to malnutrition, which can have serious and long-lasting effects on 

their growth and future development. “The ongoing crisis in Syria is having a devastating effect on the health 

and nutrition of an entire generation of children,” said Adam Yao, acting FAO Representative in Syria. “But 

through these school gardens, children are now learning about key concepts related to food and nutrition while 

they also have access to nutritious fruit and vegetables.”  “The school gardens are like an outdoor classroom, 

where the children learn by doing,” said Mr Yao, adding that the benefits extend beyond the classroom and 

playground to the children's families and communities. 

 تغذیه: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1032609/icode/
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 ئیباپروژه فائو برای استفاده بهینه از آب باران در امریکای التین و کار

ای مشترک توسط فائو و آژانس همکاری در طی هفته جهانی آب در استکهلم، برنامه

آوری آب باران با هدف در دسترس قرار دادن آب المللی در مورد سیستم جمعتوسعه بین

برای جوامع روستایی برخی از کشورهای امریکای التین و کارائیب که با کمبود آب روبرو 

  . هستند، ارائه شد

-در جمع« Mesoamerica Hunger-free Program»این برنامه ابتکاری تحت عنوان 

کشورهای . های خشکسالی  به این جوامع کمک خواهد کردبیاری در دورهآوری آب باران بعنوان منبع ایمن، قابل شرب و آ

آموزان نفر از جمله دانش 6811بیش از . کلمبیا، کاستاریکا، السالوادور، هندوراس و پاناما تحت پوشش این برنامه خواهند بود

درصد از  88اند که العات اخیر نشان دادهمط. مند خواهند شدآمازون از این برنامه بهره بومیجوامع نفر از اعضا  111و حدود 

کنند، که عامل ابتال بویژه کودکان به آوری و بدون تصفیه اولیه مصرف میها آب باران را در شرایط غیرسالم جمعخانواده

خزن از بتن ذخیره و سپس به م در سیستم جدید معرفی شده در این برنامه آب باران در مخازن ساخته شده. ها استبیماری

اساس کار این سیستم بسیار ساده بوده و توسط افراد . شودشود و پس از عبور از چند فیلتر آماده مصرف میدیگری پمپ می

 . شودمحلی ساخته می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1033254/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
As the international community gathers this week in Stockholm for World Water Week, we profile a 

cooperative effort by FAO and the Mexican Agency for International Development Cooperation to make water 

more accessible to vulnerable and water-scarce rural communities in a number of countries in Latin America 

and the Caribbean.   

The Mesoamerica Hunger-Free programme helps these communities to harvest rainwater and put it to good use 

as a source of safe, drinkable water and for irrigation during times of drought. The initiative is active in 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras and Panama. In Colombia, FAO is working to turn rainwater into 

safe, drinkable water for schoolchildren on San Andres Island – a Colombian island in the Caribbean Sea - and 

for vulnerable indigenous communities in the Amazonas region, in the south of mainland Colombia. More than 

1,800 people, including school children and some 600 indigenous community members in Amazonas will 

benefit. Recent surveys in the Amazonas found that 88 percent of the families were collecting rainwater in 

precarious conditions and drinking it without purifying it first. This has led to many children falling ill. 

 آب :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 39/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1033254/icode/
http://www.worldwaterweek.org/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/
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 آسام هند پروژه جدید بانک جهانی در زمینه کسب و کار کشاورزی در

وری کشاورزی و دسترسی به با حمایت بانک جهانی در ایالت آسام هند به منظور باال بردن بهره

از طریق این پروژه، . اندازی خواهد شدگذاری در کسب و کار کشاورزی راهبازار، تسهیالت سرمایه

  . خواهند کرد پذیرهای انعطافپا محصوالت خود را در برابر سیل و خشکسالیکشاورزان خرده

در آسام هند توسط هیات « کسب و کار کشاورزی و تحول روستایی» میلیون دالری  211پروژه 

گذاری بخش خصوصی در این پروژه به افزایش سرمایه. مدیره اجرایی بانک جهانی تصویب شد

دسترسی کشاورزان به به نه تنها پذیر کمک خواهد کرد و در طی آن های تولید انعطافزنجیره ارزش کشاورزی و ایجاد خوشه

خواهد نیز  های کشت در برابر تغییرات اقلیمیها کمک خواهد کرد بلکه سبب تقویت سیستماولیه و زیرساخت دبازار، موا

 .شد

. خانواده روستایی تحت پوشش مستقیم آن قرار خواهند گرفت 511،111آسام اجرا و بیش از  همنطق 61این پروژه در بیش از 

آنها را زنان بر عهده  هایی که مدیریتهای آن مشارکت داشته و به شرکتدرصد از زنان در فعالیت 91رود حداقل ر میانتظا

 . جه ویژه شوددارند، تو

 households-farming-500000-release/2017/08/31/over-http://www.worldbank.org/en/news/press- :خبرلینک 

 india-assam-in-project-business-agri-new-from-benefit-ectedexp 

 :خالصه خبر 
The World Bank will support the Government of Assam to facilitate agri-business investments, increase 

agriculture productivity and market access, and enable small farm holders produce crops that are resilient to 

recurrent floods or droughts in the Indian state of Assam. 

The $200 million Assam Agribusiness and Rural Transformation Project, approved by the World Bank 

Board of Executive Directors today, will help the state increase private sector investments in agricultural value 

chains, build climate resilient production clusters which will not only give agri-enterprises better access to 

market, raw material and infrastructure, but also strengthen farming systems to cope with variations in climate. 

The project will be implemented over 16 districts of Assam[1]. Over 500,000 farming households will directly 

benefit from the project. At least 30 percent women are expected to participate in project activities. Specific 

focus will be given to women-led enterprises and their participation in the decision-making process of farmer 

producer organizations.    

 کسب و کار کشاورزی: موضوع 

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 31/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/08/31/over-500000-farming-households-expected-benefit-from-new-agri-business-project-in-assam-india
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/08/31/over-500000-farming-households-expected-benefit-from-new-agri-business-project-in-assam-india
http://projects.worldbank.org/P155617?lang=en
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 بیوتیک از طریق تجارت خوراک دامهای مقاوم به آنتیگسترش جهانی ژن

، تا سال (superbugs) ها کارشناسان هشدار دادند که عدم کنترل افزایش اَبَرحشره

های  ژنبر اساس گزارش جدید، . ، ساالنه سبب مرگ ده میلیون نفر خواهند شد2151

ها از طریق خوراک دام در سطح جهانی گسترش پیدا  بیوتیک مقاوم در برابر آنتی

ترین داروهای  توانند منجر به از دست دادن یکی از مهم کنند و در صورت ادامه می می

 . انسان شوند

. شد در انگلستان مشاهده( colistin)ها یعنی کلستین  بیوتیک ، باکتری مقاوم به یکی از آخرین انواع آنتی2165در دسامبر 

بیوتیکی برای سالمت انسان با  تهدید مقاومت آنتی. شد هایی از اروپا، افریقا و چین نیز موارد مشابه دیده سپس در بخش

ها  هایی که به دام بیوتیک های موجود درباره برخی از آنتی دلیل نگرانی به .است ای مقایسه شده تغییرات اقلیمی و جنگ هسته

در تحقیق جدید انجام شده . داران ممنوع اعالم کرد ها توسط دام شوند، اتحادیه اروپا مصرف آنها را تقویت رشد دام می داده

های عامل مقاومت در برابر  ژن: یی یافته اندمنبع دیگری در ارتباط با مشکالت مربوط به مواد غذادر دانشگاه دالیان چین، 

 . ها در غذاهای دریایی، غذاهای حاوی گوشت و استخوان و گوشت مرغ بیوتیک آنتی

ای برای انتقال و انتشار  تواند نقش وسیله ترین ماده غذایی تجاری در جهان می مهمگویند ماهی بعنوان یکی از  محققان می

  . لی باشدالمل ها در سطح بین این نوع ژن

 across-feed-animal-in-spread-genes-ntresista-http://www.independent.co.uk/news/science/antibiotic-:خبرلینک 

a7920016.html-discover-scientists-germs-bacteria-world 

 :خالصه خبر 
Ten million people could die every year by 2050 if the rise of superbugs is not checked, experts have warned 

Antibiotic-resistant genes are being spread around the world in animal feed, according to new research that adds 

to fears humanity could lose one of our most important medicines. 

A Government-commissioned report last year estimated 10 million people a year could die worldwide by 2050 

because of the rise of “superbugs”, prompting the then Prime Minister David Cameron to announce a 

crackdown on over-prescribing by GPs and lead efforts to tackle the problem at the United Nations. 

Bacteria resistant to the “last resort” antibiotic, colistin, was found in the UK in December 2015, following 

similar discoveries in parts of Europe, Africa and China. 

The threat to human health has been compared to climate change and nuclear war. 

 بیوتیکیمقاومت آنتی: موضوع 

 www.independent.co.uk :منبع

 39/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.independent.co.uk/news/science/antibiotic-resistant-genes-spread-in-animal-feed-across-world-bacteria-germs-scientists-discover-a7920016.html
http://www.independent.co.uk/news/science/antibiotic-resistant-genes-spread-in-animal-feed-across-world-bacteria-germs-scientists-discover-a7920016.html
http://www.independent.co.uk/news/science/bacteria-resistant-to-last-resort-antibiotic-discovered-in-uk-a6782331.html
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 های صادراتی استرالیا در شش ماه گذشتهافزایش تلفات دام

گاو  511راس گوسفند و بیش از  4111حدود ، 2162در شش ماه اول سال 

بر اساس یک گزارش . اند صادرات از استرالیا تلف شده برایدر طی حمل 

به مجلس فدرال استرالیا و بنا بر اعالم وزارت کشاورزی و سازمان 

بار حمل و انتقال دام به خارج از  فقط در یک آن کشورایمنی دریایی 

 . اند روز جان داده 8راس دام در طی  611کشور حدود 

گاو در فاصله زمانی بین دسامبر گذشته تا ژوئن  445،111گوسفند و  222،111طبق آمار منتشر شده در این گزارش حدود 

 522)درصد از گاوها  62/1و ( راس 9398)درصد از گوسفندها  5/1حدود . اند سال جاری برای صادرات از استرالیا خارج شده

روزه از بندر داروین  8راس گاو در طی مسیر  6291راس از  611در ماه آوریل حدود . اند وق تلف شدهدر فاصله زمانی ف( راس

 .است راس از آنها لغزش در کشتی بوده 31علت مرگ . اند به مالزی و برونئی از بین رفته

ان گرفتن تاییدیه مجدد حق حمل است که اعتبار آن لغو و تا زم شده بار بدین منظور استفاده می حامل آنها برای اولینکشتی 

 . دام نخواهد داشت

  says-report-months-six-over-trade-export-in-die-livestock-4000-than-https://www.theguardian.com/world/2017/sep/01/more:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Nearly 4,000 sheep and more than 500 cattle died while being shipped overseas in the first half of 2017, a report 

tabled to federal parliament has said. 

One particularly deadly voyage, where almost 100 cattle died on an eight-day trip, is under investigation by the 

Department of Agriculture and the Australian Maritime Safety Authority. 

According to the report, tabled on Thursday, almost 777,000 sheep were loaded in Australia for export between 

last December and June this year, and almost 445,000 cattle. About 0.5% of the sheep (3,839) were lost, and 

0.12% (522) of cattle. 

In April, almost 100 out of 1,236 cattle died on an eight-day trip from Darwin to Malaysia and Brunei. 90 were 

euthanised as a result of slipping. It was the first voyage of a new livestock vessel, which has now had its 

Australian certificate revoked. The ship cannot be used for export again until it obtains a valid certificate. 

 تجارت دام: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 91/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/01/more-than-4000-livestock-die-in-export-trade-over-six-months-report-says
https://www.theguardian.com/science/agriculture
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 های خاکاسپکتروسکوپی، روشی آسان برای تعیین نوع بافت نمونه

میزان نیاز گیاهان . داران نقش مهمی دراد نوع بافت خاک در موفقیت کشاورزان و باغ

بافت مناسب خاک، جذب . مختلف به آب، مواد مغذی و هوا با یکدیگر متفاوت است

ها را برای گیاهان تسهیل کرده و سبب رشد  کش مقدار مناسب از آب، کود یا آفت

 . شود بهتر آنها می

محققان دانمارکی . بر است ع بافت سرعت پایینی داشته و زمانروش سنتی تعیین نو

صرفه و قابل حمل  های قبلی سریع، مقرون به اند که در مقایسه با روش ها ارائه کرده روش جدیدی با استفاده آخرین فناوری

 . آسانی تشخیص داد توان نوع بافت خاک یک منطقه خاص و یا حتی منطقه وسیعی از جهان را به به کمک این روش می. است

بافت خاک در سرعت زهکشی و یا زمان . کنند نسبت ذرات رس،سیلت و ماسه موجود در خاک نوع بافت آن را تعیین می

های نزدیک مادون قرمز و یا به اختصار  سنجی بازتابی با اشعه در این روش جدید از طیف.  نگهداری آب در خاک تاثیر دارد

vis-NIRS شده است نسبت ذرات مختلف بر اساس میزان پراکنش نور توسط آنها استفاده گیری برای اندازه. 

 . است منتشر شده Soil Science Society of Americaجزئیات این روش در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170830094236.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Farmers and gardeners know their soil texture can make a big difference in their success. Different plants have 

different needs for water, nutrients, and air. When they grow in soil that has the right texture, it is easier to 

deliver the right amount of water, fertilizer, or pesticide to the plants. Then they grow better. 

Traditional ways of analyzing soil texture are slow. Danish researchers have shown a new, high-tech method 

that is fast, cost-effective, and portable. This technique could make it much easier to understand the soil texture 

of a particular area -- or even large areas across the globe. 

Soil texture is one of the most basic soil properties we can measure. Soil is made up of a combination of very 

small pieces, or particles, of minerals. It can also contain particles of organic matter from plants and animals. 

Mineral particles are grouped into three categories according to their size: The smallest particles are classified as 

clay. These microscopically tiny particles look like fine powder. They have a reactive surface area that can hold 

water, nutrients, and salts. The particles in the next group, called silt, are not quite as small. They still look like 

powder but are not nearly as reactive as clay. The largest particles are sand. You can see individual sand 

particles with the naked eye. Sand has no reactive surface area, so it absorbs no water or nutrients. 

 خاک: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 39/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170830094236.htm
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 سابقه سطح نیتروژنمحیط زیست در معرض تهدید افزایش بی

بنابر نتایج یک تحقیق جدید در دانشگاه کارولینای شمالی و دانشگاه دوک، امریکا، 

ها، کودهایی هستند  های تثبیت شده در زمین و اقیانوس منشاء حدود نیمی از نیتروژن

 . شوند که به محصوالت کشاورزی داده می

سال  11با گویند میزان نیتروژن تثبیت شده توسط انسان در مقایسه  محققان می

خطر این افزایش برای محیط زیست برابر با خطر . برابر افزایش یافته است 5گذشته 

گویند توجه جهان بیشتر به کربن حاصل از تغییرات  آنها می. اکسیدکربن اتمسفر در اثر گرمایش زمین است افزایش دی

نیتروژن با خطراتی برای سالمتی انسان،  که افزایش در صورتی. شود  اقلیمی است و مشکل نیتروژن اغلب نادیده گرفته می

 . است زیستی و تشدید گرمایش زمین همراه کاهش تنوع

ای قوی شناخته شده و در گرمایش زمین نیز  اکسید نیتروژن است که بعنوان یک گاز گلخانهیک از ترکیبات نیتروژن، گاز 

تواند سبب ایجاد الیه  افزایش نسبت این گاز در اتمسفر همچنین سبب تخریب الیه ازن شده و اکسید نیتریک می. نقش دارد

 . حطرناک ازن در سطح زمین شود

  environment.html-earth-pose-nitrogen-unprecedented-09-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Human production of fixed nitrogen, used mostly to fertilize crops, now accounts for about half of the total 

fixed nitrogen added to the Earth both on land and in the oceans, according to a new study by researchers at 

North Carolina State University and Duke University. 

Human production of this nitrogen is now five times higher than it was 60 years ago. This increase could pose 

as much of a danger to Earth's environment as the rapid increase in climate-warming atmospheric carbon 

dioxide, the scientists say. 

"Earth has never seen this much fixed nitrogen," says William H. Schlesinger, James B. Duke Emeritus 

Professor of Biogeochemistry at Duke's Nicholas School of the Environment. 

"It's a tremendous increase in the last half century, which is not what we were expecting to find," says William 

Battye, an air quality researcher at NC State who led the study 

"While carbon has captured the attention of the world through climate change, we cannot ignore this issue," 

adds Viney Aneja, professor of marine, earth and atmospheric science at NC State. "Too much nitrogen can 

affect human health, reduce biodiversity and amplify global warming." 

 زیستمحیط: موضوع

 phys.org :منبع

 96/19/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-unprecedented-nitrogen-pose-earth-environment.html
https://phys.org/tags/nitrogen/
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 تقویت تولید سبزیجات با استفاده از روش کشت مخلوط

بر اساس یک مقاله جدید منتشر شده توسط بخش ترویج کشاورزی دانشگاه 

A&M AgriLife  تگزاس، روش قدیمی برای افزایش تولید سبزیجات در

 .توانند مفید باشند مقیاس کوچک می

نوع برای افزایش  کشت مخلوط، روش کشت همزمان دو یا چند محصول غیر هم

شامل « سه خواهران»سیستم کشت مخلوطی بنام . تولید در یک باغ است

است و مثال خوبی برای یک  شده می های بومی بکار برده ها پیش توسط امریکای لوبیا و ذرت از قرنکشت کدو، 

 . اگرواکوسیستم چند الیه است

محصوالت مختلف . ایجاد یک اکوسیستم با سودمندی متقابل بین انواع مختلف گیاهان است از کشت مرکب یا مخلوط هدف 

در . ها هم کمک کنند های نهاده توانند ضمن افزایش تولید به کاهش هزینه های متنوع می عملکردهای مختلفی دارند و کشت

 .  دوانه، بامیه و فلفل تند بررسی و مطالعه شده استاین تحقیق بر روی کشت مخلوط شامل بادام زمینی، هن

  production.html-vegetable-boosts-intercropping-09-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The old ways could be the best ways when it comes to small-acreage vegetable production, according to a newly 

published article available through the Texas A&M AgriLife Extension Service. 

Dr. Jose Franco, a U.S. Department of Agriculture Agriculture Research Service agroecologist, Mandan, North 

Dakota, conducted the two-year study of intercropping at the Texas A&M University Horticulture Farm in 

Bryan for his doctoral dissertation under the guidance of Dr. Astrid Volder, former Texas A&M University 

faculty and current University of California at Davis plant physiologist; Dr. Stephen King, a former professor 

and vegetable breeder with Texas A&M department of horticultural sciences, College Station; and Dr. Joe 

Masabni, AgriLife Extension small acreage horticulturist, Overton. 

Intercropping is a form of companion cropping where two or more vegetable or non-vegetable crops are grown 

together to increase production from the garden, said Franco. The "three sisters" intercropping system of squash, 

beans and corn was practiced by Native Americans for centuries and is a well-documented example of a multi-

layered agroecosystem. 

 کشت مخلوط: موضوع

 phys.org :منبع

 96/19/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2017-09-intercropping-boosts-vegetable-production.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2017/intercroppin.jpg
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 مشاهده خشکسالی ایتالیا از فضا

بطور  های منطقه مرکزی ایتالیا  های خوب اخیر،رطوبت خاک بارندگیبا وجود 

های  برای پایش خشکسالی اخیر، محققان ایتالیایی از داده. غیرعادی پایین است

 . کنند ای استفاده می ماهواره

ها و کمبود  سوزی خسارات چند میلیاردی وارده به کشاورزی ایتالیا در اثر آتش

ایی از پیامدهای خشکسالی تابستان سال جاری در این کشور ه آب فقط نمونه

 2161از دسامبر ( Tuscuny)های جنوب توسکانی  دهند که خاک خاک نشان میای مربوط به رطوبت  های ماهواره داده. است

افتند،  های زمانی منظم اتفاق می اگرچه شرایط خشکسالی غیرطبیعی در دوره. اند تا کنون وضعیت رطوبتی غیرعادی داشته

 . است 2162و  2112های  تر شده و مشابه خشکسالی سال ای شدیدتر و طوالنی سابقه اما وضعیت فعلی بطور بی

همزمان با کاهش . است حدود نصف میزان میانگین آن بودهگی در قسمت مرکزی ایتالیا ، میزان بارند2162ماه اول سال  1در 

های از دست رفته، در  آمده و آب برای جبران شرایط پیش. است بارندگی، دمای باالی هوا نیز خشکسالی را تشدید کرده

 . های زیادی موردنیاز است های آتی تا پایان سال بارندگی ماه

  space.html-drought-italy-09-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Despite the welcome showers at the weekend, abnormally low soil-moisture conditions persist in central Italy. 

Scientists are using satellite data to monitor the drought that has gripped the country. 

Wildfires, water scarcity and billions of euros worth of damage to agriculture are just some of the effects of this 

summer's drought in Italy – not to mention the relentless heat. News of potential water rationing in the capital 

have even made headlines worldwide. 

As local authorities work to mitigate the drought, scientists are turning their eyes to the sky for answers. 

Satellite data on soil moisture show that soils in southern Tuscany have been drier than normal since December 

2016. Even though drier than normal conditions occur regularly, the current situation is uniquely intense and 

persistent, similar to the droughts in 2007 and 2012. 

"In the first six months of 2017, we saw less than half of average rainfall in central Italy," said Luca Brocca 

from Italy's Research Institute for Geo-Hydrological Protection, of the National Research Council (IRPI-CNR). 

 خشکسالی: موضوع

 phys.org :منبع

 95/19/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-italy-drought-space.html
https://phys.org/tags/water+scarcity/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/italysdrough.jpg
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 گسترش آفات تهاجمی در افریقا

، همانند گسترش (fall armyworms)خوار پاییزه  های برگ تهاجم کرم

برای اولین بار در اوایل سال . سوزی در سراسر افریقا همچنان ادامه دارد آتش

کشور افریقایی شامل سودان  21مشاهده این آفت مهاجم در بیش از  2161

جنوبی و افریقای جنوبی گزارش شد، که سبب وارد آمن خسارات بسیار زیادی 

یزان خسارت وارده به ذرت به م. به محصوالت عمده آنها مثل ذرت گردید

 . است میلیارد دالر برآورد شده 9تنهایی برای سال آینده حدود 

المللی تحقیقات کشاورزی و علوم زیستی، میزان کاهش محصول در کشورهای افریقایی بدنبال  بر اساس اعالم مرکز بین

تواند  ان برای برخی از محصوالت بیشتر هم میاین میز. است شده درصد کل عملکرد ساالنه تخمین زده 41هجوم آفات حدود 

ترین آفت و  تعیین مهم. کند رود پیامدهای تغییرات اقلیمی، خسارات حاصل از هجوم آفات را تشدید  انتظار می. باشد

غالتی مثل ذرت، . های توسعه کمک خواهد کرد محصول مورد هجوم آن به تمرکز تالش محققان، مسئولین دولتی و آژانس

ذرت بعنوان محصولی که بیشترین سطح زیر کشت در . ترین محصوالت کشاورزی افریقا هستند گندم و سورگوم مهم برنج،

، (stemborers)خوار  های ساقه کرم: ترین این آفات عبارتند از مهم. است این قاره، شدیدا مورد تهاجم آفات قرار گرفته

Busseola fusca  وChilo partellus Swinhoe 

  agriculture.html-bugs-insects-notorious-africa-09-https://phys.org/news/2017:رخبلینک 

 :خالصه خبر 
The dreaded crop-eating fall armyworm continues to spread across Africa like wildfire. This invasive insect 

pest, first reported in Africa in early 2016, is in more than 20 African countries including South Sudan and 

South Africa. It has destroyed many staple crops like maize. Damage to maize alone by this pest could 

total USD$3 billion in the next 12 months. 

Crop losses in African countries due to insect pests are estimated at 49% of the expected total crop yield each 

year, according to the Centre for Agriculture and Biosciences International. But some crop losses can be 

even worse, and the effects of the changing climate are expected to increase the damage done by insects. 

Which are Africa's top insect pests? The ones named here are just a few of the wide range of insect pests that 

affect crop production in Africa. But describing the top ones – and the crops they attack – can help focus the 

minds of researchers, governments and development agencies. 

 آفات: موضوع

 phys.org :منبع

 95/19/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-africa-notorious-insects-bugs-agriculture.html
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/16/armyworms-the-hungry-caterpillar-threatening-a-global-food-crisis
https://learningenglish.voanews.com/a/armyworm-africa/3952664.html
http://www.cabi.org/isc/datasheet/29810
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/stories/stories-detail/en/c/1024992/
http://mfkp.org/INRMM/tag/spatial-spread
http://mfkp.org/INRMM/tag/spatial-spread
https://phys.org/tags/insect+pests/
http://www.cabi.org/projects/food-security/tackling-pests-diseases/
https://phys.org/tags/crop+losses/
http://www.nature.com/news/crop-pests-advancing-with-global-warming-1.13644
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/africasmostn.jpg
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 ای درهندکاهش انتشار گازهای گلخانههای جدید برای فرصت

 622ممکن است بیش از  2191در اثر گرمایش زمین ناشی از تغییرات اقلیمی تا سال 

در نتیجه افزایش جمعیت و . میلیون نفر بویژه در افریقا و آسیا دچار فقر شدید شوند

در افریقا و تغییر ذائقه مردم و تمایل بیشتر به مصرف مواد غذایی مثل گوشت و لبنیات 

درصد  91ای در سه دهه آینده تا  ها میزان انتشار گازهای گلخانه بینی آسیا، طبق پیش

 . افزایش پیدا خواهد کرد و کشاورزی یکی از مهمترین عوامل گرمایش زمین است

در این کشور بعد از الکتریسیته، کشاورزی دومین . ای، هند در رتبه سوم جهانی قرار دارد از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه

های  میلیارد نفر که در حال افزایش نیز است، در موفقیت برنامه 9/6با جمعیتی بیش از . است  ای عامل انتشار گازهای گلخانه

در مطالعه . برقرای امنیت غذایی در این کشور، توسعه پایدار کشاورزی بسیار حائز اهمیت است و برای 2191اقلیمی تا سال 

درصد از  41که نیاز غذایی بیش از  Indo-Gangeticهای کشاورزی دشت  ، فعالیتCIMMYTاخیر انجام شده توسط 

های مختلف بر روی میزان انتشار  ههای مدیریت محصوالت کشاورزی و اثرات شیو کند، از جنبه جمعیت هند را تامین می

های دولتی  مله کودهای ازته ، فاکتورهای فرهنگی و اقتصادی و برنامهی و مهمترین عوامل تاثیرگذار از جا گازهای گلخانه

  . است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 in-emissions-gas-greenhouse-cut-to-opportunities-new-reveals-http://www.cimmyt.org/study-:خبرلینک 

india/ 

 :خالصه خبر 
More than 122 million people could be thrown into extreme poverty by 2030 from climate change induced by 

global warming, mostly in Africa and Asia. 

Agriculture is one of the largest contributors to global warming, with greenhouse gas emissions predicted to 

rise 30 percent over the next three decades due to rising populations and changing consumer preferences to 

high-emission foods like dairy and meat in these two regions. 

India alone is the third largest emitter of greenhouse gasses in the world, with agriculture contributing the most 

greenhouse gas emissions in the country after electricity. With a population of more than 1.3 billion and 

increasing, ensuring sustainable agricultural development is critical to achieve the country’s 2015 climate plan 

to reduce emissions intensity 35 percent by 2030 and food security for the region. In a recent study, we analyzed 

how cereal farmers in India’s Indo-Gangetic Plain – an area that feeds 40 percent of the country’s population – 

manage their crops and the impact different practices have on yield and emissions. 

 ایگازهای گلخانه: موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 94/90/2917: تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://www.cimmyt.org/study-reveals-new-opportunities-to-cut-greenhouse-gas-emissions-in-india/
http://www.cimmyt.org/study-reveals-new-opportunities-to-cut-greenhouse-gas-emissions-in-india/
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf
http://www.fao.org/docrep/019/i3671e/i3671e.pdf
https://wri.org/blog/2014/11/6-graphs-explain-world%E2%80%99s-top-10-emitters
http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/Report_INCCA.pdf
http://www.moef.nic.in/downloads/public-information/Report_INCCA.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/India/1/INDIA%20INDC%20TO%20UNFCCC.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11027-017-9752-1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429010000055?via%3Dihub
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 تغذیهها در کاهش سوءاثرات مثبت جنگل

ها  دهد که در مناطق واقع در نزدیکی جنگل جدید نشان می نتایج یک تحقیق

که مردم از غذاهای جنگلی استفاده نکنند و یا منبع درآمد آنها  حتی در صورتی

 . جنگل نیست، تنوع غذایی بیشتر است

مورد مصرف و در نتیجه دریافت تنوع غذایی منعکس کننده تنوع مواد غذایی 

غذایی یکی از فاکتورهای کلیدی برای مقابله   افزایش تنوع. عناصر مغذی است

های خانگی برای پرورش انواع مختلف  کنند، معموال دارای باغچه ها زندگی می مردمی که در نزدیکی جنگل. با سوءتغذیه است

در سراسر جهان . شود چرند در این باغچه ها استفاده می ر جنگل میهایی که د محصوالت غذایی هستند که کود حیوانی دام

حتی در مناطقی که امکان دسترسی . شوند های کشاورزی قطع می بویژه مناطق استوایی، درختان جنگلی برای ایجاد زمین

به این دلیل که تغذیه آنها برند،  ها و مواد معدنی رنج می مواد غذایی به اندازه کافی وجود دارد، کودکان از کمبود ویتامین

 . شود نامیده می« گرسنگی پنهان»این پدیده . شود غالت فاقد عناصر مغذی تشکیل می زا و اغلب شامل مواد غذایی کالری

ها در تنوع  مشارکت غیرمستقیم جنگل»انجام و تحت عنوان ( CIFOR)المللی جنگل  این تحقیق توسط مرکز تحقیقات بین

 . منتشر شده است« پیغذایی در جنوب اتیو

  malnutrition/-reduce-help-forests-shows-evidence-http://www.cimmyt.org/new:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
A new study shows that dietary diversity is highest in areas close to forests, even when people don’t collect 

forest food and don’t generate income from forest products. 

Dietary diversity reflects the variety of foods you eat and is strongly associated with adequate nutrition you 

receive. Increasing dietary diversity is a key element in combatting malnutrition. In areas near forests, people 

typically have high-producing home gardens, fed by manure from the livestock they let graze in the woods. 

Throughout the world, and particularly in the tropics, remaining forests are cut down to make way for farmland 

in order to feed a growing global population. However, even in areas of high food availability, children may 

struggle to get enough vitamins and minerals if they only eat calorically dense, nutrient sparse cereal crops, a 

phenomenon called hidden hunger. Read the full study “Indirect contributions of forests to dietary diversity in 

Southern Ethiopia” and check out the blog published by the Center for International Forestry Research 

(CIFOR). 

 جنگل: موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 94/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.cimmyt.org/new-evidence-shows-forests-help-reduce-malnutrition/
http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf
http://www.cimmyt.org/combatting-hidden-hunger-is-key-to-boosting-good-nutrition/
https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss2/art28/#introduction5
https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss2/art28/#introduction5
https://forestsnews.cifor.org/51201/forests-farming-and-food?fnl=en
https://forestsnews.cifor.org/51201/forests-farming-and-food?fnl=en
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 سیستمی جدید برای محافظت از مرکبات در برابر آفت عامل بیماری لکه سبز

ساس اعالم محققان دانشگاه فلوریدا صنعت چند میلیارد ا بر

دالری مرکبات این ایالت در معرض تهدید بیماری لکه سبز 

(greening )مرکبات است . 

با الهام از دور نگهداشتن حشرات  CUPSسیستم جدید 

حدود )اکر  51سه تولید کننده مرکبات در این ایالت . است های توری توسط محققان دانشگاه فلوریدا ارائه شده توسط پارچه

آماده  2168دیگر نیز برای کاشت در سال  (هکتار 43)اکر  621. کنند های خود را با این سیستم محافظت می از باغ( هکتار 21

 . دنشو استفاده از این سیستم می

به درختان مرکبات شده و از ابتال آنها به ( Asian citrus psyllid)مانع رسیدن آفت پسیل آسیایی مرکبات  CUPSسیستم 

ساختار و تور استفاده شده در این سیستم برای هر . کند جلوگیری می Huanglongbing(HLB)بیماری لکه سبز یا 

اند که  بر اساس داده های موجود محققان محاسبه کرده. ای معادل یک دالر دارد هزینه( مربعمتر 13/1)مربع  فوت

بنابراین در تالش . دالر برای هر جعبه از مرکبات تا پایان سال نیز برای تولیدکنندگان سنگین است 65/24گذاری  سرمایه

 . مربع هستند سنت در هر فوت 51برای کاهش آن از یک دالر به 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170824093810.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Citrus greening threatens to destroy the state's multibillion-a-year citrus industry, according to UF/IFAS 

researchers. Three Florida growers are operating 50 acres of commercial CUPS, said Arnold Schumann, a 

UF/IFAS soil and water sciences professor at the UF/IFAS Citrus Research and Education Center, which 

celebrates its 100
th
 anniversary this year. Another 120 acres of CUPS citrus production are under construction 

for planting in 2018, Schumann said. 

CUPS prevent the Asian citrus psyllid from reaching citrus trees and infecting them with greening, or 

Huanglongbing (HLB), Schumann said. He co-authored a recently published Extension document that 

summarizes UF/IFAS research into CUPS and explains the economics of the system. The structure and mesh 

account for most of the $1 per square foot cost of the CUPS system, said Ariel Singerman, a UF/IFAS assistant 

professor of food and resource economics at CREC and a co-author of the document. Using preliminary data 

available from Schumann's pilot CUPS program, UF/IFAS researchers made projections for the remaining years 

of the investment and found that a price of $24.15 per box of fruit results in a grower breaking even. 

 مرکبات: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 24/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170824093810.htm
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 های بیابانی در نتیجه تغییرات اقلیمیتغییر در مناطق ظهور ملخ

ملخ بیابانی یک گونه تهاجمی است که با توجه به میزان آسیب باالیی که 

برای . است تواند به تولیدات کشاورزی وارد کند، بسیار شناخته شده می

بر اساس . های شیوع و هجوم آن تحت نظارت ویژه قرار دارد جلوگیری ار ریسک

محققان توسط  Global Change Biologyنتایج تحقیق جدیدی که در مجله 

CIRAD  وINRA توانند مناطق توزیع  می یاست، تغییرات اقلیم منتشر شده

 . این آفت را تغییر دهند که به معنی تهدیدی جدید برای کشاورزی است 

در  عمیلیون کیلومترمرب 91ایی به وسعت تقریبا  ملخ بیابانی یکی از آفات عمده بسیاری از محصوالت و گیاهان مرتعی منطقه

های ملخ، ملخ بیابانی نیز  همانند سایر گونه. جزیره هند است جزیره عربستان و شبه در شمال استوا، خاور نزدیک، شبه افریقا

تغییر یافته و محصوالت جمعیت کم در دوره رکود به فاز انبوه با تراکم جمعیتی باال در زمان هجوم  تواند از فاز انفرادی با می

برای پیشگیری از طریق مراکز مختلف  یراهبردبرنامه توجه اهمیت این آفت، داشتن یک  با. برندمی بین  را از کشاورزی

در سطح جهانی، این مراکز تحت هماهنگی فائو مستقر در رم اداره .  دیده ضروری است نظارت و کنترل در کشورهای آسیب

بینی شیوه و تهاجم آفات  و پیش  رسانی برای نظارت بر وضعیت مناطق توزیع فائو دارای یک سرویس اطالع. شوند می

آمیز  باشد که کاربرد این سیستم هشدار زودهنگام در کاهش وسعت و میزان تهاجم در اکثر مناطق کشاورزی موفقیت می

 . است بوده

  climate.html-locustsnew-09-https://phys.org/news/2017 :خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The desert locust is an invasive species that is both well known and feared because of the large-scale 

agricultural damage it can cause. It is particularly closely monitored to prevent the risks of outbreaks and 

invasions. Climate change could modify its distribution area, meaning a new threat to agriculture, according to a 

study published in the journal Global Change Biology by researchers from CIRAD and INRA. Desert locusts 

are a major pest on numerous crops and pastures throughout a vast area of almost 30 million km2 covering 

Africa north of the equator, the Near East, the Arabian Peninsula and the Indian subcontinent. Like other 

locusts, desert locusts can switch from a solitary phase with low population densities during recessions 

(periods of calm), to a gregarious phase with high population densities during invasions, when hopper bands and 

swarms can devastate agriculture. 

 آفات: موضوع

 phys.org :منبع

 11/90/2917: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-09-locustsnew-climate.html
https://phys.org/tags/desert+locusts/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

  شورای بیوتکنولوژی کشاورزی استرالیا(ABCA ) کتاب راهنمای مرجع رسمی بیوتکنولوژی کشاورزی و

     محصوالت کشاورزی تراریخته را منتشر کرد

ABCA Releases Updated Agricultural Biotechnology Guide 

 اقیانوسیه-گزاری سازمان همکاری اقتصادی آسیابرگزاری نشست ساالنه سیاست  

APEC: Biotechnology Powerful Tool for Sustainable Agriculture 

 اروپا  .2

 ها در تنظیم رشد ریشههای موجود بین ریشه و هورمونکشف نقش تعامل 

Study Finds Hormonal Interactions Regulate Growth of Plant Roots 

 بهبود عملکرد زراعیها در اثرات مفید جلبک 

GE Plants with Algae Genes Could Improve Crop Yields 

  مریکاا .9

  شوندگرما میشناسایی صفاتی که در نخود سبب افزایش تحمل در برابر 

Genetic Map Reveals Heat Tolerance Traits in Peas 

  قادر به دفاع از خود در برابر آفات هستند« بو»گیاهان توسط مکانیسم تشخیص 

Plant 'Smells' Insect Foe, Defends Self 

 تحقیقات .4

 های پرش کننده ذرت شدندمحققان موفق به تهیه نقشه ژن 

International Research Team Maps Jumping Genes of Maize 
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