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 ر گزارش خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت انتشا

با کمی  2018بینی فائو، تولید جهانی غالت در سال بر اساس آخرین پیش

میلیون تن خواهد رسید که  2587بینی ماه قبل به افزایش نسبت به پیش

درصد از رکورد سال  4/2ترین رقم ثبت شده در سه سال گذشته و پایین

 قبل کمتر است.

است بینی شدهخالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت فائو، پیش طبق

میلیون تن کاهش خواهد داشت.  14میزان تولید جهانی گندم در سال آینده 

. در سراسر اروپا، هوای تا کنون است 2013ترین سطح از سال میلیون تن یعنی در پایین 722درحال حاضر تولید گندم حدود 

 است. عملکرد شدهگرم و خشک سبب کاهش 

است. علت آن بهبود میلیون تن افزایش داشته 15از طرف دیگر، برآورد تولید جهانی غالت دانه درشت نسبت به ماه جوالی 

رود کاهش تولید در اروپا و روسیه را جبران کند. فائو انداز تولید ذرت در چین، اوکراین و امریکا است که انتظار میچشم

 2017درصد از سطح  6/2میلیون تن برسد که  1354به حدود  2018که تولید غالت دانه درشت در سال  استبینی کردهپیش

 میلیون تن برسد 512سال قبل به  درصد افزایش نسبت به 3/1رود تولید جهانی برنج در سال جاری با انتظار می ت. تر اسپایین

نگالدش و ویتنام و افزایش سطح کشت در سریالنکا و امریکا است. که رکورد جدیدی است. علت این افزایش، عملکرد باال در ب

رای خوراک میلیون تن افزایش پیدا خواهد. افزایش استفاده از ذرت ب 2648بینی فائو میزان مصرف جهانی غالت به طبق پیش

 بود برداشت برنج از دالیل اصلی باال رفتن این شاخص است. دام و مصارف صنعتی و به

ود رغالت در چین، اتحادیه اروپا و روسیه کاهش پیدا خواهد کرد. نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت انتظار میه  میزان ذخیر

بینی می شود تجارت جهانی غالت در سال زراعی پیش برسد. سال گذشته  5ترین سطح خود در درصد به پایین 3/27با 

 درصد از رکورد سال قبل کمتر است.  5/1د که میلیون تن برس 414افزایش یافته و به حدود  2019/2018

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1151662/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
FAO now forecasts global cereal production in 2018 to reach 2 587 million tonnes, a small upward 

revision from July but a three-year low and 2.4 percent below last year's record high level. 

The latest Cereal Supply and Demand Brief, also released today, cut by a notable 14 million tonnes the 

world wheat production forecast for this year, which now stands at almost 722 million tonnes, the 

smallest crop since 2013. Dry and hot weather intensified yield reductions around Europe. 

On the other hand, worldwide production of coarse grains was revised up by 15 million tonnes since 

July, with improved outlooks for maize in China, Ukraine and the United States of America, more than 

http://awnrc.com/
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offsetting expected output reductions in the European Union and the Russian Federation. FAO now 

expects 2018 coarse grain output to be nearly 1 354 million tonnes, some 2.6 percent below the level of 

2017. 

 اقتصادموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 06/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 2018تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 

واحد تقریبا از  6/176با متوسط  2018شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 

درصد(  4/5واحد ) 6/9ه جوالی تغییری پیدا نکرد ولی تخمین بازنگری شده برای ما

از ماه مشابه در سال قبل کمتر بود. قیمت غالت و به میزان کمتری گوشت در ماه اوت 

های گیاهی و محصوالت ها یعنی شکر، روغنافزایش داشتند. ارزش بقیه زیرشاخص

 لبنی کاهش داشت. 

واحد بود که نسبت به ماه  4/168 شاخص قیمت غالت فائو در ماه اوت بطور متوسط

درصد( از ماه اوت گذشته افزایش داشت.  10واحد ) 15درصد( و  4واحد ) 5/6گذشته 

درصد افزایش در مقایسه ماه به ماه ، عمدتا بدلیل کاهش عرضه صادراتی  8با بیش از 

م دویژه در اتحادیه اروپا و روسیه قیمت گنهاندازهای نامطلوب تولید بعلت چشمهب

المللی ذرت نیز بعلت کاهش فروش از طرف شاخص بینبیشترین افزایش را داشت. 

درصد نسبت به ماه جوالی  3آرژانتین و برزیل و همچنین افزایش قیمت گندم، بیش از 

المللی برنج در نتیجه تالش برای جذب خریداران بیشتر افزایش داشت. اما قیمت بین

 د کاهش داشت. و ایجاد فضا برای ورود محصول جدی

واحد بود  2/138بطور متوسط  2018های گیاهی فائو در ماه اوت شاخص قیمت روغن

 35ترین سطح خود در درصد( کمتر شد و به پایین 6/2واحد ) 7/3که از ماه گذشته 

کاهش این شاخص در ماه اوت عمدتا بدلیل کاهش ارزش روغن پالم، ماه گذشته رسید. 

المللی روغن پالم بعلت تداوم کاهش تقاضا و افزایش قیمت بین سویا و آفتابگردان بود.

 ذخیره در کشورهای اصلی تولید کننده آن، برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرد. 

http://awnrc.com/
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درصد( کمتر شد و  برای  5/1واحد ) 3از ماه گذشته  2018واحد در ماه اوت  2/196شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

( WMP( و پودر شیر کامل )SMPهای قیمت کره، پودر شیر خامه گرفته شده )متوالی کاهش پیدا کرد. شاخصسومین ماه 

برای دومین ماه متوالی کاهش داشتند. شاخص قیمت پنیر در مقایسه با افت شدیدی که در ماه جوالی پیدا کرده بود در ماه 

موقع  این های محدود تجاری آن است که براینعکس کننده فعالیتها محصوالت لبنی ماوت افزایش پیدا کرد. روند اخیر قیمت

 های صادراتی نیز از عوامل مؤثر بر آن است. از سال غیرمعمول نیست و همچنین عدم اطمینان از فعالیت

ولی  واحد بود که در مقایسه با ماه قبل تغییر چندانی نداشت 3/166بطور متوسط  2018شاخص قیمت گوشت فائو در ماه اوت 

های ژوئن و جوالی با کاهش قیمت گوشت گاو صادراتی برزیل شاخص در ماهاین درصد کمتر بود.  6/4از ماه مشابه در سال قبل 

 تعدیل شد. در ماه اوت افزایش قیمت گوشت خوک و گوسفند با کاهش جزئی قیمت گوشت گاو و مرغ جبران شد. 

درصد( کاهش داشت و به پایین  4/5واحد ) 9/8ه اوت نسبت به ماه قبل واحد در ما 3/157شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

سطح خود در دهه اخیر رسید. کاهش قیمت شکر در ماه اوت عمدتا ناشی از تداوم کاهش ارزش پول برزیل و هند در برابر دالر 

 امریکا بود. 

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

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 167.6 points in August 2018, virtually unchanged from 

its revised estimate for July but down 9.6 points (5.4 percent) from its level in the corresponding period 

last year. While cereals and, to a lesser extent, meat values were firmer in August, the values of the other 

sub-indices, namely sugar, vegetable oils and dairy products, dropped. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 168.4 points in August, representing a rebound of 6.5 points 

(4.0 percent) over July and of 15 points (10 percent) from August 2017. Wheat prices rose the most, by 

over 8 percent month-on-month, largely on tighter export availabilities in view of deteriorating crop 

prospects, especially in the EU and the Russian Federation. International maize quotations also firmed, 

up by more than 3 percent from July, influenced by a slower pace in sales by Argentina and Brazil as 

well as the spill over from rising wheat values. By contrast, international rice prices eased, amid efforts 

to attract buyers and free space for new crop arrivals. 

 اقتصادموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 06/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 گزارش جدید سازمان ملل متحد از روند افزایشی گرسنگی در جهان

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده درباره وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه در سال 

راد گرسنه در جهان همچنان روند افزایشی دارد. در حال حاضر تعداد ، جمعیت اف2018

نفر و تعداد کودکانی که با اختالل  9میلیون نفر یعنی یک نفر از هر  821گرسنگان در جهان به 

رسد. در روند مبارزه با انواع مختلف میلیون نفر می 150رشد مواجه هستند به بیش از 

اکنون بطوریکه هم ،استهای محدودی بدست آمدهدر کودکان تا چاقی بزرگساالن پیشرفتتغذیه اعم از اختالل رشد سوء

 سالمت صدها میلیون نفر در معرض خطر است. 

است. این روند معکوس هشداری واضح در سه سال گذشته میزان گرسنگی افزایش پیدا کرده و به سطح یک دهه پیش برگشته

وضعیت در امریکای . 2030از اهداف توسه پایدار تا سال « گرسنگی صفر»سیدن به هدف است بر ضرورت اقدامات بیشتر برای ر

جنوبی و افریقا بدتر شده و سرعت روند کاهشی کمبود تغذیه در آسیا کاهش یافته است. بر اساس این گزارش ساالنه سازمان 

و هوایی نامساعد مثل خشکسالی و رایط آب های کشاورزی و شبارندگی و فصلملل متحد، تغییرات اقلیمی مؤثر بر الگوهای 

 هستند. از دیگر عوامل کلیدی در افزایش گرسنگی  و کاهش قدرت اقتصادیها سیل و همچنین جنگ

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1152031/icode:لینک خبر

 الصه خبر :خ
New evidence continues to signal that the number of hungry people in the world is growing, reaching 821 

million in 2017 or one in every nine people, according to The State of Food Security and Nutrition in the World 

2018 released today. Limited progress is also being made in addressing the multiple forms of malnutrition, 

ranging from child stunting to adult obesity, putting the health of hundreds of millions of people at risk. 

Hunger has been on the rise over the past three years, returning to levels from a decade ago. This reversal in 

progress sends a clear warning that more must be done and urgently if the Sustainable Development Goal of 

Zero Hunger is to be achieved by 2030. 

The situation is worsening in South America and most regions of Africa, while the decreasing trend in 

undernourishment that characterized Asia seems to be slowing down significantly. 

The annual UN report found that climate variability affecting rainfall patterns and agricultural seasons, and 

climate extremes such as droughts and floods, are among the key drivers behind the rise in hunger, together with 

conflict and economic slowdowns.  

 گرسنگیموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 11/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 کن کردن طاعون نشخوارکنندگان کوچکگذاری برای ریشهکنفرانس جهانی مشارکت و سرمایه

کن کردن بیماری طاعون کشور تعهد خود نسبت به ریشه 45بیش از 

بیماری مسری و ویرانگری  PPRرا تمدید کردند.  (PPRوچک )ان کدگنشخوارکنن

 شود. اینها گوسفند و بز در جهان میاست که ساالنه سبب از بین رفتن میلیون

کشورها از شرکای مالی و مجامع توسعه خواستار مشارکت در تامین کمبود هزینه 

 ند. کن کردن این بیماری شدمیلیون دالری برنامه جهانی ریشه 340

انس جهانی به مبارزه با این بیماری در کنفر به پیوستن المللی و  تشویق سایر منابعتصمیم به تایید این مشارکت سیاسی و بین

گرفته شد. این کنفرانس توسط فائو و با همکاری سازمان جهانی « PPRگذاری برای دنیایی عاری از مشارکت و سرمایه»

 اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شد.  ( و کمیسیونOIEبهداشت حیوانات )

کند و بطور مستقیم معیشت فقیرترین افراد را تهدید می PPRاست که در بیانیه این کنفرانس در سطح وزیران تاکید شده

ی میلیارد دالر زیان اقتصاد 1/2کند. این بیماری ساالنه باعث بیش از ای به اقتصادهای محلی وارد میمالحظهخسارات قابل

 شود. می

  em/1151798/icode/thttp://www.fao.org/news/story/en/i:لینک خبر

 خالصه خبر :
Over 45 countries today renewed their commitment to globally eradicate by 2030, Peste des petits 

ruminants (PPR), a highly contagious and devastating disease responsible for the death of millions of 

sheep and goats each year. At the same time, countries urged resource partners and the development 

community to contribute in bridging the PPR Global Eradication Programme's $340 million funding 

gap. 

The decision to reaffirm this international political engagement and encourage resource partners to join 

the fight against the disease came at the global conference: Partnering and investing for a PPR-free 

world, organized by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World 

Organisation for Animal Health (OIE), and hosted by the European Commission in Brussels. 

In a Ministerial Declaration, participants stressed that PPR "directly threatens the livelihoods of the 

poorest people of our countries with significant losses in our local economies," noting that the disease 

causes more than $2.1 billion in economic losses per year. 

 های دامیبیماریموضوع: 

 (FAOفائو ) :منبع

 07/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 جویی در آب و حفظ سالمتی رژیم غذایی خود را تغییر دهیدبرای صرفه

سظ مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا بر اساس تحقیق جدیدی که تو

(JRC انجام و نتایح آن در مجله )Nature Sustainability   منتشر

های غذایی سالم نه تنها برای سالمتی ما مفید هستند، بلکه است، رژیمشده

 کنند. جویی در آب شرب نیز کمک میبه صرفه

های د غذایی در رژیمهای غذایی معمولی، برای تولید موادر مقایسه با رژیم

های غذایی سالم بدون درصد، در رژیم 35و  11غذایی سالم حاوی گوشت بین 

 55تا  35خواری بین های غذایی سالم مبتنی بر گیاهدرصد و در رژیم 55و  33گوشت اما حاوی ماهی و غذاهای دریایی بین 

 درصد آب کمتری موردنیاز است. 

 43های موجود در بیش از های غذایی با استفاده از دادههای ملی رژیماساس دستورالعمل محققان سه رژیم غذایی فوق را بر

اند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج، آنها مواد غذایی مصرفی رایج مقایسه کردههزار منطقه واقع در فرانسه، انگلستان و آلمان با 

 های غذایی شود. ( آب رژیمfootprintتوجهی سبب کاهش ردپای )تواند به میزان قابلتر میدریافتند که خوردن غذاهای سالم

  health-your-and-water-both-save-diet-your-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/change:لینک خبر

 : خالصه خبر
Researchers compared these three diet patterns, defined by respective national dietary guidelines, to the 

current actual food consumption, using available data from more than 43 thousand areas in France, the 

UK and Germany. Compared to existing diets, the water required to produce our food could be reduced 

by between 11% and 35% for healthy diets containing meat, 33% and 55% for healthy pescetarian diets 

and 35% and 55% for healthy vegetarian diets. 

They found that eating more healthily could substantially reduce the water footprint of people's diets, 

consistent across all the geographical entities analysed in the study. 

Across London, they show a strong correlation between the water footprint of wine consumption and 

the percentage of the population of each area with a high education level. 

 تغذیهموضوع: 

 (JRCمرکز تحقیقات مشترک اروپا ) :منبع

 10/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/change-your-diet-save-both-water-and-your-health
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_65151494.jpeg?itok=zz_m9t-q
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 تشخیص عالئم بیماری زنگ گندم در آزمایشگاهی به بزرگی یک چمدان

با شناخت  های خانم مارپل،تانشخصیت ادبی ساده و بدون ادعای داس

کند، اما کلمه معماهای جنایی را حل می ،توجه به جزئیاتبا عمیق و 

است. این کلمه  ( معنی دیگری نیز پیدا کردهMARPLEمعادل مارپل )

( تشکیل Mobile And Real-time Plant disEaseکه از حروف اول )

واند به تشخیص تحمل است که میشود، نام یک آزمایشگاه قابلمی

 بیماری مخرب زنگ گندم در افریقا کمک کند. 

. نگ استزیکی از تهدیدات بزرگ تولید گندم در سطح جهانی، بیماری 

اند. محققان و کشاورزان با های باال سازگاری دارند، ظهور کردهحرارتتر این قارچ که با درجهدر دهه گذشته، انواع تهاجمی

 قادر به اقدام مناسب علیه آن خواهند بود.  ری زنگ قبل از اینکه دیر بشود،تشخیص سریع نوع سویه بیما

اند. محققان این مرکز با همکاری را ساخته MARPLEدر مرکز تحقیقات جان اینز کیت آزمایشگاهی  Saundersآزمایشگاه 

در حال آزمایش این کیت  (CIMMYTالمللی اصالح ذرت و گندم )( و مرکز بینEIARمؤسسه تحقیقات کشاورزی اتیوپی )

  آزمایشگاهی قابل حمل در منطقه هولتا در بخش مرکزی اتیوپی هستند. 

  is/diagnos-rust-wheat-up-speeds-lab-sized-https://www.cimmyt.org/suitcase:لینک خبر

 خالصه خبر :
Despite her unassuming nature, the literary character Miss Marple solves murder mysteries with her keen sense 

of perception and attention to detail. But there’s another sleuth that goes by the same name. MARPLE (Mobile 

And Real-time PLant disEase) is a portable testing lab which could help speed-up the identification of devastating 

wheat rust diseases in Africa. 

Rust diseases are one of the greatest threats to wheat production around the world. Over the last decade, more 

aggressive variants that are adapted to warmer temperatures have emerged. By quickly being able to identify the 

strain of rust disease, researchers and farmers can figure out the best course of action before it is too late. The 

Saunders lab of the John Innes Centre created MARPLE. In collaboration with the Ethiopian Institute of 

Agricultural Research (EIAR) and the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), 

researchers are testing the mobile diagnostic kit in Holeta, central Ethiopia. 

 گندمموضوع: 

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 10/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/suitcase-sized-lab-speeds-up-wheat-rust-diagnosis/
https://acaciaafrica.org/marple-diagnostics-a-pioneering-step-in-ethiopian-wheat-rust-management/
https://www.jic.ac.uk/
http://www.eiar.gov.et/
http://www.eiar.gov.et/
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 اعالم برنده جایزه بورالگ در زمینه تحقیقات میدانی و کاربردی

( وابسته به وزارت کشاورزی ARSمحقق مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا )

بعنوان برنده جایزه نورمن بورالگ سال   Matthew Rouse( بنام USDAامریکا )

های این محقق در . تالشدر زمینه تحقیقات میدانی و کاربردی  معرفی شد 2018

از  Ug99رابطه با کاهش اثرات گونه مخرب جدیدی از پاتوژن زنگ ساقه بنام 

دالیل انتخاب وی است. این گونه جدید برای محصوالت گندم و امنیت غذایی 

 ان تهدیدی جدی شناخته شده است. بعنو

ای بر روی جایزه نورمن بورالگ در زمینه تحقیقات میدانی و کاربردی ساالنه به یک مروج، محقق و یا فردی که بطور حرفه

 شود. کند و بهترین کار، پشتکار و نوآوری را ارائه داده باشد، اهدا میتوسعه کار می

Matthew Rouse  برنامه اصالح  20است. در بیش از های گندم همکاری داشتههای مهم در ارتباط بیماریبا بسیاری از پروژه

وی همچنین هماهنگ مشارکت داشته است.  CIMMYTهای از جمله برنامهبرنامه جهانی ژنتیک گندم  15گندم در امریکا و 

را معرفی  Ug99بوده و ژن مقاوم به گونه  کننده پروژه پرورش گندم بهاره مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در اتیوپی و کنیا

 است. کرده

  application/-and-research-ldfie-for-award-borlaug-norman-wins-collaborator-https://www.cimmyt.org/cimmyt:لینک خبر

 خالصه خبر :
Matthew Rouse, a researcher with the United States Department of Agriculture (USDA) Agricultural 

Research Service (ARS), has been named the winner of the 2018 Norman Borlaug Award for Field 

Research and Application. Rouse is recognized for his essential leadership efforts to contain and reduce 

the impact of Ug99, a devastating new race of the stem rust pathogen that poses a serious threat to the 

world’s wheat crops and food security. 

The Norman Borlaug Award for Field Research and Application is presented annually to a young 

extension worker, research scientist or development professional who best emulates the dedication, 

perseverance, and innovation demonstrated by Norman Borlaug while working in the field with Mexican 

farmers in the 1940s and ’50s. 

 گندمموضوع: 

  CIMMYTسیمیت ) :منبع

 04/09/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/cimmyt-collaborator-wins-norman-borlaug-award-for-field-research-and-application/
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=94452&audienceID=1
http://borlaug100.org/
http://www.cimmyt.org/cimmyt-collaborator-wins-norman-borlaug-award-for-field-research-and-application/5868058244_2e1b69cac2_b/
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 های زیرزمینیهای کالیفرنیا در معرض تهدید خشکسالی و از دست دادن آبزمین

 San Joaquinبنا به نتایج مطالعه جدیدی که در دانشگاه کرنل انجام شده، دره 

د بسیاری از مناطق غرب امریکا در معرض خشکسالی ندر کالیفرنیای مرکزی مان

تر از آن است که های زیرزمینی در آنجا سریعه و میزان استخراج آبقرار داشت

در حال فرونشست است. جزئیات  قابل جبران باشد. در نتیجه این وضعیت زمین

 است. منتشر شده Science Advancesاین مطالعه در مجله 

جوامع بزرگ کشاورزی و شهری خشکسالی در تداوم بیشتر از حد متوسط بود،  2017با وجود اینکه میزان بارش در اوایل سال 

های زیرزمینی هستند برای مدت کوتاهی متوقف شد. بنا به گفته محققان، با توقف باران، شرایط خشکسالی که وابسته به آب

 است. ها ادامه پیدا کردهزمین یهادوباره برقرارشده و فرونشست

 کعبهای زیرزمینی ساالنه حداقل نیم مایل ممیزان تخلیه آب 2011و  1962های دهند که بین سالمطالعات قبلی نشان می

های ، حجم تخلیه آب2016و  2012های دهند که بین سالای نشان میهای ماهوارهگیریاست. اندازهمترمکعب( بوده 800)حدود 

 است.  مایل مکعب برآورد شده 10حدود  Tulareزیرزمینی حوضه 

  alarming.html-california-loss-groundwater-drought-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
The San Joaquin Valley in central California, like many other regions in the western United States, faces 

drought and ongoing groundwater extraction, happening faster than it can be replenished. And the land 

is sinking as a result—by up to a half-meter annually according to a new Cornell University study 

in Science Advances. 

Despite much higher-than-normal amounts of rain in early 2017, the large agricultural and metropolitan 

communities that rely on groundwater in central California experienced only a short respite from an 

ongoing drought. When the rain stopped, drought conditions returned and the ground has continued to 

sink, according to researchers. 

Between 1962 and 2011, previous studies had found that the average volume of groundwater depletion 

each year was at least a half cubic-mile. Using satellite-based measurements between 2012 and 2016, 

depletion of the Tulare Basin groundwater volume was estimated at 10 miles cubed. 

 خشکسالیموضوع: 

 phys.org :منبع

 29/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-08-drought-groundwater-loss-california-alarming.html
https://phys.org/tags/groundwater/
https://phys.org/tags/drought+conditions/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/1-california.jpg
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 کش به تنهایی برای تعیین خطرات ناشی از آن کافی نیستکمّی آفتگیری اندازه

محیطی برای کاهش های مربوط به کشاورزی و زیستدر سطح جهانی سیاست امروزه

زیست از اهمیت بسیار باالیی ها برای انسان و محیطکشستفاده از آفتخطرات ا

 دنبال ایجادبرخوردار است. در حال حاضر در سوئیس دو برنامه ابتکاری پرطرفدار به

، شورای فدرال 2017ها هستند. در سال کشهای شدید در استفاده از آفتمحدودیت

ونه اینگ اماها را تصویب کرد. کشآفت این کشور برنامه اقدام ملی برای کاهش خطرات

یک شاخص معنادار باشند. ریزی شدهگیری و معنادار برنامهاندازههای قابلها زمانی مؤثر خواهند بود که بر پایه شاخصاقدام

های امبندی اقدهکند. تنها پس از این دستپذیر میها را بر اساس میزان خطر آنها امکانکشهای کاربردی آفتبندی برنامهدسته

خواهند شد. اما  شده و مؤثر های تشویقی تعیینهای کشت خاص و یا مالیاتمناسب مانند محدودیت در مصرف، ترویج شیوه

 های کّمی مثل کیلوگرم بر هکتارهستند. های اجتماعی و سیاسی غالبا مبتنی بر شاخصفعالیت

هایی کشکنند. برای مثال، آفتخطرات را آشکار نمیحتی در برخی موارد خطرات را نادیده گرفته و یا  اعلب هااینگونه شاخص

اد های گیاهی در مقادیر بسیار زیاز اسپری روغن و یا توانند بسیار سمی باشندکه با دوز کم قادر به کنترل حشرات هستند، می

 میزان سمیت آنها کم است.   ولیشود نیز استفاده می

  quantity.html-pesticide-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر 

 خالصه خبر :
Reducing the risks to humans and the environment from pesticide use is crucial to agricultural and environmental 

policy worldwide. In Switzerland, two popular initiatives are currently seeking drastic restrictions on the use of 

pesticides, and in 2017 the Federal Council adopted a national action plan to reduce risks. However, policy 

measures are only effective if based on measurable and meaningful indicators. 

A meaningful indicator makes it possible to classify pesticide applications according to risk. Only then can we 

identify appropriate measures such as restrictions on application, promotion of certain cultivation practices, or 

incentive taxes. But the social and political debate is dominated by quantity-based indicators such as kilograms 

per hectare. Such indicators are counterproductive because they overlook risks and may even obscure them. For 

example, pests are controlled with insecticides, which are applied in low doses but can be highly toxic. Vegetable 

oils are also used, which are only slightly toxic but sprayed in large quantities. 

 هاکشآفتموضوع: 

 phys.org :منبع

 31/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-08-pesticide-quantity.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/measuringpes.jpg
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 تاثیر خشکسالیبخش دامداری اروپا تحت

های کم سازگار هاست که شیوه کشاورزی خود را با بارانای مدتکشورهای مدیترانه

د تواناست که میای روبرو شدهخشکسالی گسترده اند، اما سال جاری شمال اروپا باکرده

 ها کند. کشتارگاهبه ها دلیل کمبود خوراک دام مجبور به تحویل دامکشاورزان را به

 سوزیسابقه در تابستان امسال  دچار آتشهای از سرزمین سوئد بعلت گرمای بیبخش

تر شدن هوا به کشاورزان کند و مشخص نیست که خنک درصد کاهش پیدا 30رود تولید محصول غالت تا شدند. انتظار می

 اجازه کشت یونجه بیشتر را خواهد داد یا نه؟

دهد که زمستان جاری کمبود خوراک دام احساس هارالد سونسون، اقتصاددان برجسته شورای کشاورزی سوئد چنین توضح می

 های زمستانی خود هستند. خیرهی از کشاورزان بعلت خشکسالی در تابستان به امید ذبسیارخواهد شد. 

مزرعه فعالیت تجاری خود رامتوقف کنند و انتظار  25بنا به گفته یکی از مسئولین امکان دارد آلمان نیز وضعیتی مشابه دارد. 

 درصد کمتر از حد معمول شود.  40که از مناطق کلیدی تولید علوفه است، میزان برداشت تا  Lower Saxonyرود که در می

 شود. درصد تخمین زده می 20درصد و کمبود غاله تا  60تا  40نجمن کشاورزی هلند، میزان کسری برای علوفه فته ابه گ

  stricken.html-ectors-livestock-europe-grass-08-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Mediterranean countries long ago adapted their farming practices to little rain, but this year it is the north of 

Europe confronting a widespread drought that could see farmers having to send much of their herds to slaughter 

due to a lack of feed. 

In Sweden, where swathes of territory were burned by wildfires this summer as the country baked under century-

high temperatures, the grain harvest is expected to be down around 30 percent and it is unclear whether recent 

cooler temperatures will allow farmers to take in more hay. 

"The feed shortage will be felt this coming winter," Harald Svensson, chief economist for the Swedish Board of 

Agriculture, told AFP, explaining that "most farmers have relied on their winter feed reserves during the drought 

this summer." 

The situation is similar in Germany, where officials say one in 25 farms is at risk of going out of business. In 

Lower Saxony, a key region for growing fodder crops, the harvest is expected to be more than 40 percent down 

from normal years. 

 خشکسالیموضوع: 

 phys.org :منبع

 26/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-08-grass-europe-livestock-sector-stricken.html
https://phys.org/tags/drought/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/cowsandtheir.jpg
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 اقلیمی تجارت جهانی کشاورزی را تغییر خواهد دادتغییرات 

کی از آرزوهای جامعه مدرن امروزی است. تامین پایان دادن به گرسنگی در جهان ی

های کشاورزی و تشدید نیازهای غذایی جمعیت فزاینده جهان با توجه به گسترش زمین

 تولیدات کشاورزی، به تجارت جهانی کشاورزی وابسته است. 

های انسانی وجود اما در مسیر رسیدن به این آرزو، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت

 تاثیر این موضوع قرار دارند. ام مناطق تولید محصوالت و در نتیجه عرضه مواد غذایی به بازارهای جهانی تحتتمدارد. 

 منتشر شده Nature Palgraveای که به تازگی در مجله چگونگی تاثیر تغییرات اقلیمی بر الگوهای تجارت کشاورزی در مقاله

  است. توضیح داده شده

ت قادر به مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی نباشند، در نتیجه تولید کاالهای کلیدی در این مناطق برخی از مناطق ممکن اس

گیران با آنها مواجه هستند، های بزرگی که کشاورزان و تصمیمز نگرانیاکاهش یافته و یا به جاهای دیگر منتقل خواهد شد. 

ا شود. حتی دولت امریکها به اشتراک گذارده میزافزون توسط دولتها بطور رویاثرات منفی تغییرات اقلیمی است. این نگران

غییرات اقلیمی از تهدیدات ظرفیت تولید این سال گذشته پذیرفت که ت G7نامه پاریس خارج شد، در اجالس از موافقتکه 

 کشور برای تامین مواد غذایی موردنیاز مردم است.  

  agricultural.html-world-reshape-climate-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Ending world hunger is a central aspiration of modern society. To address this challenge – along with expanding 

agricultural land and intensifying crop yields – we rely on global agricultural trade to meet the nutritional demands 

of a growing world population. 

But standing in the way of this aspiration is human-induced climate change. It will continue to affect the issue of 

where in the world crops can be grown and, therefore, food supply and global markets. 

In a paper published today in Nature Palgrave, we show that climate change will affect global markets by 

reshaping agricultural trading patterns. Some regions may not be able to battle climate impacts on agriculture, in 

which case production of key commodities will decline or shift to new regions. 

The negative impacts of climate change on agricultural production are of great concern to farmers and decision-

makers. The concern is increasingly shared by governments including those most hostile to the advancement 

of climate change mitigation. 

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 phys.org :منبع

 0614/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-09-climate-reshape-world-agricultural.html
https://phys.org/tags/climate/
https://www.nature.com/articles/s41599-018-0164-y
https://phys.org/tags/climate+impacts/
https://phys.org/tags/agricultural+production/
https://phys.org/tags/climate+change+mitigation/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/87-climatechang.jpg
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 بزرگ خورشیدی و بادی پوشش گیاهی را به صحرای بزرگ افریقا باز خواهند گرداندمزارع 

های مهم و های تجدیدپذیر از گامهای فسیلی به انرژیانتقال از سوخت

ه هایی کضروری برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. با این وجود در تالش

گیرد باید سایر پیامدها شامل موارد سبز صورت می برای رسیدن به دنیایی

های تجدیدپذیر بر عمدی و غیرعمدی و از جمله اینکه استفاده از فناوری

 محیط اطراف خود چه اثراتی خواهند داشت، باید در نظر گرفته شوند. 

و بادی شود، چه اتفاقی خواهد یدی بسیار بزرگ مجهز به تاسیسات خورش بطور مثال اگر صحرای بزرگ افریقا به یک مزرعه 

منتشر شده است.   Scienceهای آنها در مجله افتاد؟ این موضوع توسط یان لی و همکارانش مورد تحقیق قرار گرفته و یافته

تر خواهند کرد و تر و بارانیهای خورشیدی مفروض، محیط اطراف خود را گرمهای بادی و پانلاین توربینآنها دریافتند که 

 سال بخشی از صحرا سبز خواهد شد.  4500اولین بار در حداقل  برای

تواند در صحرا و در منطقه مرزی جنوب آن یعنی ساحل افریقا تولید شود را محققان حداکثر انرژی خورشیدی و بادی که می

د دار انرژی تجدیدپذیر بومورد بررسی قرار دادند. علت انتخاب این دو منطقه، قابل قبول بودن نسبی آنها برای تولید این مق

ی ای برای تولید انرژمنابع بالقوه توجهی از اروپا و آسیا است و اینکه هر دو سایت دارایتقاضای بخش قابل معادلکه تقریبا 

 خورشیدی و بادی هستند. 

  sahara.html-vegetation-farms-solar-massive-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر 

 خالصه خبر :
Switching from fossil fuels to renewable energy is an important and necessary step towards averting 

climate change. However, in our efforts to go green, we also need to be mindful of other consequences, 

both intended and unintended – and that includes how a mass deployment of renewable technology might 

affect its surrounding climate. 

What if the Sahara desert was turned into a giant solar and wind farm, for instance? This is the topic of 

new research published in Science by Yan Li and colleagues. They found that all those hypothetical 

wind turbines and solar panels would make their immediate surroundings both warmer and rainier, and 

could turn parts of the Sahara green for the first time in at least 4,500 years. 

 های خورشیدی و بادیانرژیموضوع: 

 phys.org :منبع

 07/09/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-09-massive-solar-farms-vegetation-sahara.html
http://dx.doi.org/10.1126/science.aar5629
https://phys.org/tags/solar+panels/
https://www.smithsonianmag.com/science-nature/what-really-turned-sahara-desert-green-oasis-wasteland-180962668/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/massivesolar.jpg
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 ای از شالیزادهای برنج میزان باالی انتشار گازهای گلخانه

در آنها بطور هان که های مدیریت شالیزارها در جشیوه بنا به نظر محققان

توانند میزان انتشار گازهای می شوند،متناوب مزارع غرقاب و سپس خشک می

 شد، دو برابر کند. ای را برخالف آنچه قبال تصور میآلوده گلخانه

همین دهد، بهمیلیارد نفر را در جهان تشکیل می 7ذای اصلی حداقل برنج غ

گزارش کاملی درباره . ایش زمین دارددلیل نحوه مدیریت آن اثرات مهمی بر گرم

 منتشر شده است.   Proceedings of the National Academy of Sciencesاین موضوع در مجله 

اند. نگاه دقیقی به نحوه انتشار اکسید نیتروژن داشته Environmental Defenseدر این پروژه، محققان بنیاد غیرانتفاعی 

، که شالیزارها خشک می شونداکسیدکربن است. زمانیدر اتمسفر پایدارتر از گاز متان و دی آلودگی ناشی از اکسید نیتروژن

شود، کند. این فرایند که دوره غرقابی متناوب نامیده میافزایش پیدا می N2Oگاز  انتشار قبل از آبیاری مجدد آنها، میزان

 . شودسطح خاک می تر ازافتد که سطح آب چندین بار در سال پایینزمانی اتفاق می

ها و در شود، محیط ایده آلی برای میکربها بطور مرتب و برای چندین بار تکرار میکه خیس و خشک شدن خاک هنگامی 

 شود. نتیجه تولید اکسید نیتروژن ایجاد می

  farms.html-rice-emissions-oxide-nitrous-09-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
The way some irrigated rice paddies are managed worldwide, with cycles of flooding followed by dry 

periods, may lead to twice the planet-warming greenhouse gas pollution as previously thought, 

researchers said Monday. 

Since rice is a major staple for at least half the world's seven billion people, the way it is managed has 

significant effects on the Earth's warming climate, said the report in the Proceedings of the National 

Academy of Sciences, a peer-reviewed US journal. 

For the study, researchers at the non-profit Environmental Defense Fund took a closer look at emissions 

of nitrous oxide, a long-lasting atmospheric pollutant that is more potent than methane or carbon dioxide. 

N2O rises when rice fields are allowed to dry before being wetted again. This process, called intermittent 

flooding, happens when water falls below the soil level several times per year. 

 ایگازهای گلخانهموضوع: 

 phys.org :منبع

 10/09/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-09-nitrous-oxide-emissions-rice-farms.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/farmersprepa.jpg
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 کیفیت خاک به کاهش گرمایش جهانی کمک خواهد کردبهبود 

تواند به منجر به افزایش ترسیب کربن شده و در مدیریت زمین می هایبهبود شیوه

 نیجه به کاهش گرمایش زمین کمک کند. 

الیفرنیا، برکلی، بهبود کیفیت خاک بر اساس تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه ک

توجهی کربن تواند مقدار قابلهای ساده میدر مزارع و مراتع جهان به کمک فناوری

 را از اتمسفر خارج کرده و سرعت تغییرات اقلیمی را کاهش دهد. 

سازی چرا و ینه(، بهcover cropsهای مناسب مدیریت کشاورزی مثل کاشت گیاهان پوششی )محققان دریافتند که شیوه

توجه در روند گرمایش تواند به جذب کربن از اتمسفر و ذخیره آن در خاک و همچنین به کاهش قابلها در مراتع میکاشت لگوم

 زمین کمک کند.  

 درجه سانتیگراد کاهش 1/0تواند افزایش دمای جهانی را تا است که آیا چنین عملیاتی میهدف اولیه از این تحقیق این بوده

المللی است که دهد؟ این رقم یک دهم از مقدار کاهش دمای تعیین شده برای محدود کردن گرمایش زمین طبق توافق بین

درجه سانتیگراد نسبت به دوره  2درجه سانتیگراد و یا  1باید  2100طبق آن میانگین افزایش دمای جهانی بین اکنون و سال 

 انقالب صنعتی محدود شود. 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180829143834.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Low-tech ways of improving soil quality on farms and rangelands worldwide could pull significant amounts of 

carbon out of the atmosphere and slow the pace of climate change, according to a new University of California, 

Berkeley, study. 

The researchers found that well-established agricultural management practices such as planting cover crops, 

optimizing grazing and sowing legumes on rangelands, if instituted globally, could capture enough carbon from 

the atmosphere and store it in the soil to make a significant contribution to international global warming targets. 

Their initial aim was to determine if such practices could reduce global temperatures at least 0.1 degree Celsius 

(0.18 degrees Fahrenheit). This is one-tenth of the Intergovernmental Panel on Climate Change's goal of limiting 

the average global temperature increase between now and the year 2100 to 1 degree Celsius (1.8ºF), or 2" degrees 

Celsius (3.6ºF)" above temperatures before the industrial revolution. 

 خاکموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 30/80/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180829143834.htm
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 های مضر در اثر تغییرات اقلیمیع انگلهشدار محققان در مورد افزایش شیو

ه آلود گاوها و گوسفندان زمان چرا در مراتع آلوده به انگل ممکن است به کرم کبد

شود. طبق برآوردهای ( میfascioliasisشوند که منجر به بیماری فاسیولوزیس )

در  وری مزارعمیلیون پوند به بهره 300( ساالنه حدود flukeانجام شده، کرم کبد )

 کند. میلیارد دالر در سطح جهانی خسارت وارد می 3و حدود  انگلستان

تا کنون، ریسک مربوط به این آلودگی بر اساس میزان بارندگی و درجه حرارت بدون 

 شد. این فاکتورها همراه با تغییراتبینی میدرنظر گرفتن چرخه حیات انگل و چگونگی کنترل آن با میزان رطوبت خاک پیش

 افزوده است.  ط دارند، بر چالش کنترل کرم کبدبا تغییرات اقلیمی ارتباط به زمان و توزیع بیماری که مربو

اند. این مدل در ارتباط ها به این انگل مدل جدیدی را توسعه دادهتیم تحقیقاتی از بریستول با هدف کاهش خطر ابتال دام

تع در مرا هاگیری و توقف چرا دامو به کشاورزان در مورد زمان تصمیمکند مستقیم با عوامل محیطی بویژه رطوبت خاک کار می

کند. از این مدل همچنین برای ارزیابی اثرات بالقوه شرایط اقلیمی در آینده بر روی امکان شیوع بیماری و انجام آلوده کمک می

 توان استفاده نمود. اقدامات الزم برای پیشگیری می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180830084815.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Cattle or sheep grazing on pastures where the parasite is present can become infected with liver fluke, which 

develops in the liver of infected animals, leading to a disease called fascioliasis. Current estimates suggest liver 

fluke contributes to around £300 million annually in lost productivity across UK farms and $3 billion globally. 

Until now, risk predictions have been based on rainfall estimates and temperature, without considering the life-

cycle of the parasite and how it is controlled by levels of soil moisture. This, combined with shifts in disease 

timing and distribution attributed to climate change, has made liver fluke control increasingly challenging. 

A new tool for farmers has now been developed by the Bristol team to help them mitigate the risk to their livestock. 

The model, which works by explicitly linking liver fluke prevalence with key environmental drivers, especially 

soil moisture, will help farmers decide whether they avoid grazing livestock on certain pastures where liver fluke 

is more prevalent, or treat animals based on when risk of infection will be at its peak. Importantly, the model can 

be used to assess the impact of potential future climate conditions on infection levels and guide interventions to 

reduce future disease risk. 

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 30/80/2018 :تاریخ خبر

 ه فهرستبازگشت ب

http://awnrc.com/
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 پروری دریایی و نیاز به حفاظت از امنیت جهانی غذاآبزی

با توجه به ادامه رشد سریع بخش مواد غذایی، تعداد کشاورزانی که در 

پروری مشغول خواهند شد به احتمال زیاد ها به آبزیآینده در اقیانوس

دهد که آماده افزایش خواهد یافت. نتیجه یک تحقیق جدید نشان می

 کشاورزان آینده در برابر تغییرات اقلیمی ضرورت دارد.  کردن

در ( NCEASمحققان مرکز ملی تجزیه و تحلیل و سنتز اکولوژیکی )

باربارا اولین تجزیه و تحلیل جامع از چگونگی  ادانشگاه کالیفرنیا، سانت

 دارویژه ماهی بالهپروری بهاثرات تغییرات اقلیمی بر تولیدات آبزی

(finfishو ص )های دو کفهدف( ایbivalvesرا انجام داده ) اثرات تغییرات »اند. نتایج بدست آمده این تحقیق تحت عنوان

دهند که تغییرات اقلیمی نه تنها تهدیدی برای تولید جهانی در آینده نشان می« پروریاقلیمی بر ظرفیت جهانی تولید آبزی

 گذارند. هستند بلکه بر تولیدکنندگان امروزی نیز تاثیر می

 منتشر شده است.  Nature Ecology and Evolution جزئیات این تحقیق در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910142521.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
Many of the world's future farmers will likely be farming oceans, as aquaculture -- the cultivation of fish 

and other aquatic species -- continues its expansion as the fastest growing food sector. New research 

shows that in order for this next generation of farmers to thrive, there is an urgent need to prepare them 

for climate change. 

Researchers from the National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) at UC Santa 

Barbara have published the first comprehensive analysis of how climate change could affect marine 

aquaculture production, specifically of finfish and bivalves (e.g., oysters), around the world. Published 

in the journal Nature Ecology and Evolution, their study, "Global change in marine aquaculture 

production potential under climate change," reveals that climate change is not only a threat to global 

production in the future, but also is affecting producers today. 

 تغییرات اقلیمیموضوع: 

 phys.org  :منبع

 10/90/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180910142521.htm
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .1

 شودمحققان موفق به شناسایی ملکولی شدند که سبب تقویت رشد گیاه با نیتروژن کمتر می 

Scientists Find Molecule for Boosting Plant Growth with Less Nitrogen 

 کنندهای گیاه به تغییر شرایط نوری را تعیین میشناسایی دو پروتئین که واکنش 

Researchers Discover Proteins Allow Plants to Rest Photosynthetic Activity at Night 

 ایجاد مقاومت در برابر بیماری زنگ نواری گندم شدند های اصلیمحققان موفق به جداسازی ژن 

Scientists Isolate First Major Resistance Genes Against Wheat Stripe Rust Disease 

 پنبه شدند یاقهوه افیال یکیژنت هیمحققان موفق به کشف پا 

Scientists Find the Genetic Basis of Brown Fiber Cotton 

 افریقا .2

 یریگرمس یکشاورز یالمللنیمؤسسه ب (IITAبرنده جا )شد ییقایغذا آفر زهی   

IITA Wins 2018 Africa Food Prize 

 مریکاا  .3

 های جدید عامل مقاومت در برابر شته در سویاکشف ژن 

Researchers Find New Genes in Soybean Linked to Aphid Resistance 

 های هرز سورگوم به برنجانتقال توانایی از بین بردن علف 

Sorghum's Weed-Killing Power Transferred to Rice 

 کرد دییرا تا یو شور یمقاوم به خشک ایسو ختهیرقم ترار نیآرژانت  

Argentina to Release Drought and Salt Tolerant Soybean 

 کند یکمک م یبرگ هیتهو ستمیشدند که به س یمحققان موفق به کشف هورمون  

Researchers Discover Hormone Helps Plants Build Ventilation System in Leaves 

 

 بازگشت به فهرست
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