
 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه اول مهر 

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

1 

 

 در جهان کشاورزی و آب اخبار و رویدادهای جهانی

 آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت .1

 2019تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر   .2

 به مناسبت روز جهانی پنبه .3

  های موزهای مشترک فائو برای مقابله با بیماریتقویت تالش .4

 های تجدیدپذیرژیها به تولید انردرصد از زمین 1تامین مصرف برق اروپا تنها با تبدیل   .5

  گیری کربن آلی خاکهزینه و قابل اعتماد برای اندازهارائه یک سیستم جدید کم .6

  کنندهای کشاورزی که به حفظ آب در خاک کمک میشناسایی شیوه .7

 های آمازون باید بدانیمسوزیآنچه درباره آتش  .8

 سال سیاه برای زنبورداران اروپایی  .9

 های شالیزار شدنددر خاک محققان موفق به افزایش میزان فسفر .10

 هاسازی گیاهان در برابر بیماریهای خاک در مقاومنقش میکرب  .11

 (ASRگامی به جلو در کنترل بیماری زنگ آسیایی سویا )  .12

 کننداستفاده می« مشترک»زبان  گیاهان برای هشدار درباره تهاجم آفات از  .13

 های زهکشی کشاورزیروزرسانی زیرساختمزایای به  .14

 هامکانیسم واکنش گیاهان به قارچ  .15

 2030جهانی کشاورزی هوشمند تا سال برآورد بازار   .16

 )این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است.( اخبار کوتاه  .17

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 98نیمه اول مهر 

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

2 

 

 آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت 

را در آخرین نسخه  2019بینی خود برای تولید جهانی غالت برای سال فائو پیش

میلیون تن  2706با کمی کاهش  خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت 

 دهد. درصد افزایش نشان می 2، 2018سال  هاعالم کرد که نسبت ب

الی و ساین کاهش منعکس کننده، کاهش برداشت گندم در استرالیا به علت خشک

بینی تولید برنج در چین، هند، فیلیپین و امریکا است. بازنگری انجام شده در پیش

انداز فائو همچنین میزان برآورد خود برای تولید غالت دانه درشت در سطح جهانی را نیز افزایش داد که دلیل آن چشم

جدید، میزان مصرف جهانی  هایبینیاساس پیش بر مساعد تولید جو و انتظار افزایش تولید ذرت در برزیل و امریکا است.

بینی ماه قبل کمی اصالح شده ولی هنوز در باالترین سطح میلیون تن است که نسبت به پیش 2714رو سال پیش غالت در

 میلیون تن 850درصد کاهش نسبت به آغاز سال به  2با  2020رود میزان ذخیره غالت تا پایان فصل خود است. انتظار می

دلیل رود بهکه انتظار میدرصد افزایش پیدا کند، در حالی 6/1شود که میزان ذخیره جهانی گندم بینی میبرسد. پیش

 بینی کاهش شدید تولید ذرت در چین، میزان ذخیره جهانی این محصول کاهش یابد. پیش

میلیون تن اعالم  415ه تخمین قبل بدون تغییر نسبت ب 20/2019بینی خود برای تجارت جهانی غالت در سال فائو پیش

 رودد کرد اما برای غالت دانه درشت انتظار مینبینی، صادرات جهانی گندم و برنج رشد پیدا خواهکرد. طبق این پیش

 کاهش پیدا کند. 

  story/en/item/1235958/icode/http://www.fao.org/news/:لینک خبر

 خالصه خبر :
In the new Cereal Supply and Demand Brief also published today, FAO slightly lowered its forecast for global 

cereal production in 2019 to 2706 million tonnes, which would amount to 2.0 percent higher than in 2018. 

The reduction reflected a cut to Australia's wheat harvest due to dry weather and trimmed projections for rice 

output in China, India, the Philippines and the United States of America. 

Meanwhile, FAO raised its estimates for worldwide coarse grains production based on an improved outlook 

for barley production and better maize prospects in Brazil and the U.S. 
World cereal utilization in the year ahead is now forecast at 2 714 million tonnes, slightly trimmed from last 

month's estimates but still a record high. World cereal stocks are now expected to amount to 850 million 

tonnes by the close of the 2020 seasons, down 2.0 percent from their opening levels.  

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 2019تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر 

 2019( در ماه سپتامبر FFPIشاخص قیمت مواد غذایی فائو )

بود که نسبت به ماه قبل تغییر  واحد 170طور متوسط به

درصد بیشتر است. در  3/3ل قبل نداشته اما از ماه مشابه سا

سپتامبر قیمت شکر کاهش شدیدی پیدا کرد، اما این  هما

های گیاهی و گوشت کاهش تقریبا با افزایش قیمت روغن

ت و اشهش جزئی دجبران شد. شاخص قیمت لبنیات کا

 شاخص غالت ثابت باقی ماند. 

 6/157شاخص قیمت غالت فائو در ماه سپتامبر با متوسط  

واحد تقریبا برابر با میانگین ماه قبل، اما از سطح خود در ماه 

. با این تر بودواحد( پایین 4/6درصد ) 9/3، 2018سپتامبر 

  ت بود.ها متفاووجود در میان غالت اصلی، جهت تغییر قیمت

انداز های تجاری، تحت فشار چشمبا وجود رونق فعالیت

در این ماه ثابت ماند، اگرچه قیمت جهانی گندم  خوب، عرضه

در مقابل، تر است. درصد پایین 11هنوز از ماه مشابه سال قبل 

قیمت ذرت کاهش ماه به ماه داشت. علت روند کاهشی قیمت 

ز طرف کشورهای ادراتی آن اذرت، تداوم عرضه فراوان ص

صادرکننده در نیمکره شمالی و جنوبی است. قیمت جهانی 

برنج در ماه سپتامبر، ثابت و یا کاهش مالیم داشت که علت 

های موجود آن فشارهای فصلی و نوسانات ارزی و عدم قطعیت

های مربوط به فیلیپین و نیجریه بود که در رابطه با سیاست

  سبب کاهش تقاضا برای واردات شد.

با  2019گیاهی فائو در ماه سپتامبر  هایشاخص قیمت روغن

درصد(  4/1واحد ) 8/1واحد نسبت به ماه قبل  7/135متوسط 

ماه گذشته  13افزایش داشت و به باالترین سطح خود در 

رسید. این افزایش منعکس کننده باال بودن قیمت روغن پالم 

سویا و  های مربوط به روغنو کلزا است در حالی که شاخص

دنبال افزایش تقاضا بهآفتابگردان کاهش ماه به ماه داشتند. 
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انداز نامساعد تولید در روغن پالم از طرف هند و چین قیمت جهانی این روغن باال رفت و در نتیجه چشم تبرای واردا

 اتحادیه اروپا و افزایش تقاضا از طرف بخش دیزل زیستی قیمت روغن کلزا افزایش پیدا کرد. 

واحد( از ماه قبل  1/1درصد ) 6/0واحد بود که  4/193طور متوسط بهاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه سپتامبر ش

های پنیر و کره کاهش یافت. باال رفتن شاخص قیمتدرصد از ماه مشابه سال قبل بیشتر بود. در ماه سپتامبر،  3/1کمتر اما 

است منجر به کاهش قیمت شیر شد. در مقابل، شیر به باالترین زمان خود رسیده ویژه در نیوزلند که تولیدمالیم صادرات به

های یتد( به دنبال افزایش تقاضا برای واردات و محدوWMPپودر کامل شیر ) و( SMPقیمت شیر خامه گرفته شده )

 اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرد. ویژه درصادراتی به هعرض

واحد( افزایش  4/1درصد ) 8/0واحد نسبت به ماه قبل  5/181با متوسط  2019مبر شاخص قیمت گوشت فائو در ماه سپتا

ادامه پیدا کرد. در این ماه در نتیجه افزایش تقاضا برای  2019داشت و افزایش متوالی ماه به ماه این شاخص از ماه فوریه 

ه چین ب در قیمت گوشت خوک بومیواردات شاخص قیمت گوشت گوسفند و گاو همچنان روند افزایشی داشت. در مقابل، 

ین بزرگترین بازار گوشت خوک در جهان است. با توجه به متعادل بودن صادرات و تقاضا برای چباالترین سطح خود رسید. 

 واردات، قیمت گوشت مرغ در این ماه تغییری پیدا نکرد. 

درصد( کاهش داشت.  9/3واحد ) 8/6اه قبل واحد در ماه سپتامبر در مقایسه با م 0/168شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

انداز افزایش تولید در علت اصلی کاهش ماه به ماه این شاخص ناشی از انتظار باال رفتن میزان ذخیره آن در نتیجه چشم

المللی انرژی در نیمه دوم سپتامبر نیز به کاهش قیمت است. از طرف دیگر تضعیف قیمت بین 20/2019در فصل تجاری 

 شکر در این ماه کمک کرد. جهانی 

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

 خالصه خبر :

The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged nearly 170 points in September 2019, unchanged 

from August but 3.3 percent higher than in the corresponding period last year. While in September 

sugar prices fell sharply, the decline was almost entirely offset by higher prices of vegetable oils and 

meat. The Dairy index was down only marginally, whereas that of cereals remained steady. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 157.6 points in September, nearly identical to its August 

average and down 3.9 percent (6.4 points) from September 2018. However, among the major cereals, 

prices moved in different directions. Wheat prices were firmer in September amid brisk trade activity, 

though they remained well below (by 11 percent) the same time last year, pressured by the overall 

good supply outlook.  

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 به مناسبت روز جهانی پنبه 

مهر( در دفتر  15اکتبر،  5در مراسمی که به مناسبت روز جهانی پنبه )

   مرکزی سازمان تجارت جهانی برگزار شد، کیو دونگیو، مدیرکل فائو گفت، 

پنبه بسیار فراتر از یک کاال است: پنبه یک فرهنگ، شیوه زندگی و سنتی 

 گردد. های آن به قلب تمدن انسانی برمیاست که ریشه

وی در ادامه سخنانش گفت، پنبه منبع اشتغال و درآمد بخشی از فقیرترین 

برخورداری بخش پنبه از ترین نقاط جهان است. مردمان در دورافتاده

 تانداردهای پایداری در کلیه مراحل زنجیره ارزش بسیار اهمیت دارد. باالترین اس

یعنی بنین، بورکینافاسو، چاد و مالی و با همکاری فائو، کنفرانس تجارت و توسعه  C4روز جهانی پنبه به ابتکار کشورهای 

 شود. ساازمان ملل متحد به میزبانی سازمان تجارت جهانی برگزار می

این مراسم که توسط فائو در مورد روند بازار و سیاست های بخش پنبه برگزار شد، مدیرکل فائو گفت،  در یک رویداد جانبی

المللی پنبه میلیارد دالر است. تجارت بین 50کشور گردش مالی پنبه در سطح جهانی ساالنه  75میلیون تن در  25با تولید 

 شود. میلیارد دالر تخمین زده می 18ساالنه 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1236886/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

"Cotton represents so much more than just a commodity: It is a culture, a way of life, and a tradition 

that finds its roots at the heart of human civilization," said FAO Director-General Qu Dongyu at a 

World Cotton Day event held on Thursday at the World Trade Organization's headquarters here.  

"Cotton provides employment and income for some of the poorest or most remote rural  areas in the 

world," Qu added. 

World Cotton Day is being held at the initiative of the "C-4" countries - Benin, Burkina Faso, Chad 

and Mali - and is being hosted at the WTO with the collaboration of FAO, the UN Conference on 

Trade and Development and other organizations. 

"It is critical that the cotton sector meets the highest standards of sustainability at all stages of the 

value chain", the Director-General said.  

 پنبه موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 08/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های موزهای مشترک فائو برای مقابله با بیماریتقویت تالش

فائو برای کمک به کشورهایی که در امریکای التین و کارائیب با گسترش 

بیماری پژمردگی فوزاریومی مواجه هستند، یک پروژه اضطراری تحت 

فوزاریومی  بیماری پژمردگی اندازی کرد. های فنی خود راههمکاری برنامه

تواند درختان موز را آلوده کند یک نوع بیماری قارچی است که می

 ها نفر وابسته به آن است. محصولی که معیشت میلیون

است که بر تولید بسیاری از ارقام بارهنگ  Tropical Race 4, TR4نام عامل این بیماری آخرین سویه از قارچ فوزاریوم به

(plantain و موز از جمله )گذارد. موز رقم کاوندیش  از پرطرفدارترین ارقام موز در بازار این محصول رقم کاوندیش تاثیر می

درصد  100تواند تا رساند. برای سالمتی انسان مضر نیست ولی میهای گیاه آسیب میبه ریشه و ساقه TR4است. قارچ 

ها و جوامعی است که تولید موز یکی از منابع مهم های جدی برای کشورمحصول را از بین ببرد. در نتیجه یکی از تهدید

 دهد. تامین غذا، درآمد و صادرات آنها را تشکیل می

هزار  175دود است. درحال حاضر حقارچ فوزاریوم اخیرا برای اولین بار در امریکای التین و کلمبیا کشف شده TR4سویه 

 قرار دارند.  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)مزارع موز در کلمبیا تحت قرنطینه مؤسسه هکتار از 

های رستاریکا و گواتماال از دیگر کشوکشور اکوادور در نزدیکی کلمبیا بزرگترین صادرکننده موز در جهان است و کلمبیا، کا

 عمده تولید کننده موز در جهان هستند.   

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1235747/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has launched an emergency 

project under its Technical Cooperation Programme to help countries in Latin America and the 

Caribbean fight the spread of Fusarium wilt, a fungal plant disease that can wipe out the banana crops 

upon which the livelihoods of millions of people depend. 

The disease - caused by the most recent strain (Tropical Race 4, TR4) of the fungus Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense - affects the production of many varieties of plantains and bananas, 

including Cavendish, one of the globally most popular varieties in the market. TR4 damages the roots 

and stems of the plant and, while not harmful to human health, can lead to 100 percent yield losses, 

making it a major concern for countries and communities where banana production is a critical source 

of food, household income, and export revenues. 

 های گیاهیبیماری موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های تجدیدپذیرها به تولید انرژیدرصد از زمین 1تامین مصرف برق اروپا با تبدیل 

های جدید ای از داده( مجموعهJRCمرکز تحقیقت مشترک اتحادیه اروپا )

ی ژدر زمینه تولید انردر حال حاضر د ندهاست که نشان میمنتشر کرده

از پتانسیل کامل خود کدام از کشورهای اتحادیه اروپا هیچ پذیرتجدید

 کنند. استفاده نمی

دهد که کدام مناطق اروپا از پتانسیل بسیار باالیی برای تولید انرژی تجدیدپذیر برخوردارند و از آن این مجموعه نشان می

 کنند. طور کامل استفاده نمیبه

های و توربین PVهای شد؟ آیا پانلاروپا چگونه دیده میاگر انرژی تجدیدپذیر منبع اصلی انرژی در اتحادیه اروپا باشد، 

دادند؟ محققان مرکز تحقیقات مشترک اروپا پروژه تحقیقاتی جدیدی را در زمینه بادی هر مترمربع از زمین را پوشش می

 اند و جواب آنها به سواالت فوق منفی است. ی تجدیدپذیر انجام دادهژپتانسیل اتحادیه اروپا برای تولید انر

نیاز ی بادی برای تامین کل ژاز زمین به انر درصد 15 حداکثردرصد از اراضی برای مزارع خورشیدی و  3اختصاص فقط 

برای تامین الکتریسیته موردنیاز اروپا کافی درصد از زمین به مزارع خورشیدی  1ی کافی است. تنها تبدیل اروپا به انرژ

 است. 

  consumption-electricity-eus-provide-can-production-energy-renewable-land-1-just-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/converting:لینک خبر

 خالصه خبر :

None of the EU countries are currently using their full potential in terms of renewable energy 

production. 

A new JRC dataset shows where in the EU there is a lot of potential to produce large quantities of 

energy from renewables. 

If renewable energy was the primary energy source in the EU, what would that look like? Would PV 

panels and wind turbines cover every square meter of land? 

No, say the authors of a new JRC study which looks at the renewable energy potential of the EU 

Member States. Using 3% of land for solar farms and up to 15% of land for wind energy would be 

enough to cover the total EU's energy demand exclusively from renewable sources. 

Converting just 1% of land to solar farms would already be enough to provide the EU's electricity 

needs. 

 انرژی تجدیدپذیر موضوع:

 ec.europa.eu :منبع

 30/09/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/converting-just-1-land-renewable-energy-production-can-provide-eus-electricity-consumption
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/mike_mareen_adobestock_260782601.jpeg?itok=mMCt-nWK
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 گیری کربن آلی خاکهزینه و قابل اعتماد برای اندازهارائه یک سیستم جدید کم

المللی المللی تحقیقاتی شامل مدیر برنامه توسعه یکپارچه مرکز بینیک تیم بین

مواد آلی خاک گیری سیستمی برای اندازه (CIMMYTاصالح ذرت و گندم )

های بهتر تواند به کشاورزان در جهت اتخاذ شیوهاند که میپیشنهاد کرده

 مدیریت زمین و افزایش میزان کربن آلی خاک کمک کند. 

منتشر   Carbon Managementدر مقاله مربوط به این تحقیق که در مجله 

پذیری کشاورزی و سبب افزایش انعطاف (SOCاست که چگونه افزایش کربن آلی خاک )است توضیح داده شدهشده

 گیری آن باشیم. دهد. اما ما باید قادر به اندازهای را نیز کاهش میخیزی شده و انتشار گازهای گلخانهحاصل

اند. با مدیریت ها بزرگترین ذخایر کربن آلی در کره زمین را در خود جای دادهخاک خاک مخزن بزرگ کربن است، در واقع 

کان ذخیره بیشتر کربن را نیز دارند. بهبود سطح کربن آلی خاک سبب بهبود کیفیت خاک، کاهش حساسیت صحیح، ام

ل همین دلیشود. بهویژه در شرایط خشکسالی میخاک در برابر فرسایش و افزایش بازدهی کشاورزی و ثبات عملکرد به

 پذیری کشاورزی در برابر آن هستند. یکی از ارکان مهم در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش انعطاف

  carbon/-organic-soil-measure-to-system-reliable-cost-low-a-propose-https://www.cimmyt.org/news/scientists:لینک خبر

 خالصه خبر :
New research by an international team of scientists, including International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT) Director for the Integrated Development Program, Bram Govaerts, 

outlines a proposed accounting system for organic carbon in soils that could encourage farmers to 

adopt better land management practices and increase levels of organic carbon in their soil.  

Reported this month in the journal Carbon Management, the study highlights how increasing soil 

organic carbon (SOC) would build agricultural resilience and fertility and reduce greenhouse gas 

emissions — but we need to be able to measure it. 

Soil is a huge carbon reservoir — in fact, soils contain one of the largest organic carbon stocks on 

the planet. With proper land management, soils have the potential to store even more. Improved SOC 

levels have also been connected with improved soil quality, reduced susceptibility to 

erosion and greater agricultural yields and yield stability, particularly under drought. This makes 

them a crucial player in climate change mitigation and agricultural resilience. 

 خاک موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 26/09/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/news/scientists-propose-a-low-cost-reliable-system-to-measure-soil-organic-carbon/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17583004.2019.1633231
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2389.1998.00129.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejss.12205
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ejss.12205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919210001454?via%3Dihub
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 کنندهای کشاورزی که به حفط آب در خاک کمک میشناسایی شیوه

قاره جهان موفق به  6مطالعه انجام شده در  89محققان با سنتز 

های کشاورزی مؤثر در افزایش نگهداری آب باران در شناسایی شیوه

های ها، خشکسالیتواند به کاهش سیلخاک شدند، فاکتوری که می

 فراگیر و تثبیت میزان عملکرد کمک کند. 

 Andrea Bascheنام محقق زراعت و باغبانی دانشگاه نبراسکا به 

اند که منجر به هایی دادههای مختلفی برای بهبود نفوذ آب به خاک وجود دارد، اما بهترین نتیجه را روشگوید روشمی

ا آسا رهای سیلکنند و بدترین پیامدهای بارانعمل میمانند اسفنج  هاشوند. خاکمدوام و پیوسته میهای تولید ریشه

است و اصطالحاتی مثل افزایشی شدهنیز قوع آنها وطور ناگهانی رخ داده و روند هایی که بهتوانند کاهش دهند. بارانمی

در دسترس  ارزشمندترین زمان  آب را درتوانند نین میهای جاذب همچاند. خاکرا مجددا مطرح کرده« ساله 500سیل »

 تا محصوالت زراعی و سایر گیاهان بتوانند بهتر در برابر خشکسالی دوام بیاورند.  قرار دهندگیاهان 

 PLOS ONEهای مؤثر کشاورزی در افزایش نگهداری آب در خاک در مجله جزئیات بیشتر درباره این تحقیق و شیوه

 است. تشر شدهمن

  drought.html-ag-ids-analysis-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

A synthesis of 89 studies across six continents has helped clarify which agricultural practices hold 

water when it comes to helping soils soak up precipitation—a factor critical to mitigating floods, 

outlasting drought and stabilizing crop yields. 

"There are a number of ways to improve water getting into the soil, but what we found to be the most 

consistent are the practices that offer continuous roots," said Basche, assistant professor of agronomy 

and horticulture. 

When acting like sponges, soils can alleviate the worst consequences of torrential rains that now 

strike with increasing frequency and are abruptly redefining terms such as "500-year flood." 

Absorbent soils can also make the most of water when it's most precious, allowing crops and other 

plants to better survive droughts that many researchers predict will become more severe going 

forward. 

 خاک موضوع:

 phys.org :منبع

 03/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-10-analysis-ids-ag-drought.html
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 های آمازون باید بدانیمسوزیآنچه درباره آتش

بر اساس اعالم مؤسسه ملی تحقیقات فضایی برزیل، از ژانویه تا کنون 

ها در بزرگ در برزیل رخ داده و بیش از نیمی از آن سوزیآتش 121.000

 اند. آمازون اتفاق افتاده

های قبایل بومی شده و حیات ها موجب ویرانی خانهسوزیاین آتش

ها حیوان را تهدید کرده و حتی سبب تاریک شدن آسمان میلیون

 اند. شهرهای بزرگ شده

دهند است نشان میدست آمدهها بهسوزیج منابع طبیعی در مورد آتشاطالعاتی که در نتیجه گفتگو با تعدادی محقق کال

های آمازون نیز منشا سوزیها است، تقریبا همه آتشها توسط انسانسوزیکه معموال شروع آتش که مشابه امریکا و کانادا

 انسانی دارند. 

هدف تمیز  اتیجه بریدن و سوزاندن درختان بطور عمدی و در نها اغلب بهسوزیاین آتش Erin Sillsبه گفته دکتر بنا 

ن سال است که در ااند. کشاورزی به روش بریدن و سوزاندن هزارها برای اهداف زراعی و دامی ایجاد شدهکردن جنگل

گیرد. کشاورزان در اواخر فصل خشک سال درختان را قطع و ویژه مناطق استوایی انجام میهای سراسر جهان بهجنگل

ای از خاکستر سرشار از مواد مغذی روی زمین سوزانند. این عمل سبب می شود که الیهها آنها را میع بارندگیقبل از شرو

 تشکیل و کود گیاهان را فراهم کند. 

  orest.htmlrainf-amazon-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

Since January, a staggering 121,000 fires have broken out across Brazil—and more than half of those fires are 

taking place in the Amazon, according to the country's National Institute for Space Research. 

The fires are destroying the homes of Indigenous tribes, threatening millions of animals, and even darkening 

the skies over major cities. 

We spoke with some of our own researchers in the College of Natural Resources to learn more about the fires 

and what's at stake. Here's what we found out. 

What caused the Amazon fires? 

Similar to the United States and Canada—where wildfires are typically caused by humans—the fires in the 

Amazon are nearly all man-made. 

 تغییرات اقلیمی موضوع:

 phys.org :منبع

 02/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-10-amazon-rainforest.html
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 سال سیاه برای زنبورداران اروپایی

ویژه در فرانسه و امسال برای بسیاری از زنبورداران اروپایی، به

ب و هوایی غیرقابل آاست. شرایط  سیاهی بوده ایتالیا سال

بینی منجر به بدترین تولید و برداشت عسل در این مناطق پیش

 است. شده

سال »را  2019سال  Coldirettiنام اتحادیه مهم کشاورزی ایتالیا به

اعالم کرد. سالی که برداشت عسل به نصف میزان برداشت « سیاه

 است. تن بوده 23.300در ایتالیا  2018است. برداشت عسل در رسیده 2018ل در سع

تن بدترین رکورد  9.000( در این سال تولید عسل در فرانسه با کمتر از UNAFطبق اعالم اتحادیه ملی زنبورداری فرانسه )

 . 1990های دهه بود یعنی تقریبا یک چهارم محصول برداشت شده در سال

به خبرگزاری  ROMAPISتن قهرمان تولید عسل در اروپا شد. اما انجمن  30.000، رومانی با برداشت حدود 2018در سال 

 تن خواهد رسید.  25.000مسال میزان تولید عسل کمتر از میانگین ساالنه فرانسه گفته است  که ا

  beekeepers.html-european-year-black-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

This year has been a black one for many European beekeepers, particularly in France and Italy, where 

unpredictable weather has produced what are being termed the worst honey harvests ever. 

Italy's main agricultural union Coldiretti said 2019 has been a "black year", with "a harvest almost 

halved" from the 23,300 tonnes of honey collected in 2018. 

In France, it's expected to be "the worst on record", according to the National Union of French 

Beekeeping (UNAF), with "fewer than 9,000 tonnes"—almost a quarter of the crop harvested in the 

1990s. 

Romania was European honey "champion" in 2018, with some 30,000 tonnes. But this year the 

country's production will drop below its recent yearly average of 25,000 tonnes, the ROMAPIS 

association told AFP. 

 زنبورعسل موضوع:

 phys.org :منبع

 04/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-10-black-year-european-beekeepers.html
https://phys.org/tags/honey/
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 های شالیزار شدندمحققان موفق به افزایش فسفر در خاک

و دانشگاه کشاورزی روسیه  RUDN محققان خاک از دانشگاه

Huazhong اند که افزودن ترکیبات کربن به خاک چین نشان داده

های شالیزار را باال ببرد. بدین تواند در دسترس بودن فسفر در خاکمی

( و آزادسازی IIIاحیا ترکیبات آهن )شناسان فرایندهای منظور، زیست

ع عنوان منبهای خاک را در حضور کربن بهفسفر توسط میکروارگانیسم

تواند به کاهش وابستگی به اند. این نتایج میانرژی توصیف کرده

های این تحقیق در مجله وری در کشاورزی کمک کند. جزئیات بیشتر درباره یافتهکودهای فسفات و افزایش بهره

Geoderma است.  منتشر شده 

های غیرقابل دسترس برای ها به فرمکند. فسفر در اغلب خاککمبود فسفر در خاک، قابلیت تولید محصول را محدود می

های گرمسیری و نیمه گرمسیری رایج گیاهان مثل ترکیبات آهن وجود دارد. در دسترس نبودن فسفر مخصوصا در خاک

 قیمتانترین عناصر است. برای رفع این مشکل از کودهای گرانعنوان مثال در مزارع برنج که آهن یکی از فراواست. به

توان های خاک میارگانیسمواند که با استفاده از میکرنشان داده RUDNشود. محققان خاک دانشگاه فسفر استفاده می

 های شالیزار را آزاد کرد. برای این عمل باید در خاک کربن وجود داشته باشد. فسفر موجود در خاک

  paddy.html-content-phosphorus-scientists-soil-10-https://phys.org/news/2019:خبر لینک

 خالصه خبر :
Soil scientists from the RUDN University (Russia) and Huazhong Agricultural University (China) 

have demonstrated that adding carbon compounds to the soil can increase phosphorus availability in 

paddy fields. For these purposes, biologists have described the processes of iron (III) compounds 

reduction and phosphorus release by soil microorganisms in the presence of carbon as an energy 

source. These results will help reduce dependence on phosphate fertilizers and increase agricultural 

productivity. The research has been published in the journal Geoderma. 

Phosphorus deficiency in soils limits crop production capabilities. Often it is found in soils in the 

form that is unavailable for plants, i.e. iron compounds. Phosphorus unavailability is particularly 

typical for tropical and subtropical soils, for example, in paddy fields, where iron is one of the most 

common elements. To resolve this problem, expensive phosphorus fertilizers are used in agriculture. 

Soil scientists from the RUDN have shown that it is possible to mobilize phosphorus in paddy soils 

using soil microorganisms. The process requires soil carbon. 

 خاک موضوع:

 phys.org :منبع

 02/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-10-soil-scientists-phosphorus-content-paddy.html
https://phys.org/tags/iron/
https://phys.org/tags/paddy+fields/
https://phys.org/tags/phosphorus/
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 هاهای خاک در مقاوم سازی گیاهان در برابر بیمارینقش میکرب

توانند به افزایش مقاومت گیاهان در می خاک هایاند که میکربمحققان دریافته

یجاد تواند منجر به ابرابر تهاجم یک بیماری باکتریایی کمک کنند. این یافته می

 های جدید برای تولید پایدار مواد غذایی گردد. فرصت

که نام دارد   Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی

کند. این بیماری زمینی را آلوده میفرنگی و سیبگیاهان مختلفی مثل گوجه

 آورد. بار میویژه در چین، اندونزی و افریقا ضررهای اقتصادی زیادی بهساالنه در بسیاری از نقاط جهان به

ژن ی تعامل بین گیاه و پاتوبیوم خاک بر روومحققان دانشگاه یورک با همکاری محققانی از چین و هلند بر روی تاثیر میکر

تاثیر قرار است و کل محصول را تحت ایصورت لکهاین بیماری در سطح مزرعه بهآلودگی به اند. بررسی و مطالعه کرده

 است. ماندهدهد که علت آن تا کنون ناشناخته باقینمی

فرنگی وجود دارند اما ها در همه جای مزارع گوجهناند که پاتوژگوید آنها پی بردهشناسی میدکتر فریمان از بخش زیست

لودگی را در جوامع باکتریایی خاک جستجو آآنها جواب این تغییرات مکانی در قادر به آلوده کردن همه محصوالت نیستند. 

 اند. کرده

  role.html-key-microbes-soil-reveals-09-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

Scientists have discovered that soil microbes can make plants more resistant to an aggressive 

disease—opening new possibilities for sustainable food production. 

Bacterial wilt disease caused by Ralstonia solanacearum infects several  plants including tomatoes 

and potatoes. It causes huge economic losses around the world especially in China, Indonesia and 

Africa. Researchers from the University of York working with colleagues from China and the 

Netherlands, investigated the effect of the soil microbiome on the plant-pathogen interaction. 

Infections are often 'patchy' in the field not affecting the whole crop and the cause for this is unknown.  

Dr. Ville Friman from the Department of Biology said: "Even though we have discovered that the 

pathogen is present everywhere in tomato fields, it is not capable of infecting all the plants. We 

wanted to understand if this spatial variation could be explained by differences in soil bacterial 

communities." 

 خاک موضوع:

 phys.org :منبع

 25/09/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-09-reveals-soil-microbes-key-role.html
https://phys.org/tags/plants/
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 (ASRکنترل بیماری زنگ آسیایی سویا )گامی به جلو در 

ایاالت متحده امریکا بزرگترین تولید کننده سویا در جهان است و از 

( ASR. زنگ آسیایی سویا )شودسویا برای تولید بیودیزل استفاده می

نام های مخرب است که عامل آن قارچی بهیکی از بیماری

Phakopsora pachyrhizi  که این قارچ کنترل نشود است. در صورتی

 درصد کاهش پیدا کند.  90ن عملکرد محصول ممکن است تا امیز

از مؤسسه ملی تحقیقات  Sebastien Duplessis، 2016سالدر 

وزارت  (JGI) مشترک ژنوممؤسسه کار اجرا شده تحت برنامه علمی  عنوان بخشی از نمونه(، بهINRAکشاورزی فرانسه )

برای یافتن راهبردی بهتر در مقابله با بیماری زنگ  را  Phakopsora pachyrhizi(  توالی ژنوم قارچ DOEانرژی امریکا )

 منتشر کرد.  2010( توالی ژنوم آن را در سال JGIسویا از اولین گیاهانی است که مؤسسه مشترک ژنوم )سویا ارائه کرد. 

المللی در زمینه توالی سه ایزوله قارچ های کنسرسیوم بینشاطالعات حاصل از تال ، کلیه2019سپتامبر  30از تاریخ 

hakopsora pachyrhizi است. از طریق لینک زیر در دسترس قرار گرفته 

 https://mycocosm.jgi.doe.gov/Phapa1 

  rust.html-soybean-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

The United States is the world's leading soybean producer, and soybeans are used to produce 

biodiesel. The fungus Phakopsora pachyrhizi causes Asian Soybean Rust (ASR) and is the major 

pathogen of soybean. Left uncontrolled, soybean rust could reduce crop yields by as much as 90 

percent. 

As part of the DOE Joint Genome Institute's 2016 Community Science Program portfolio, Sebastien 

Duplessis of the French National Institute for Agricultural Research (INRA) proposed sequencing a 

reference genome for P. pachyrhizi to develop better strategies to counter soybean rust disease. 

Soybean itself is a JGI Flagship plant genome, and JGI published its genome sequence in 2010. 

 سویا موضوع:

 phys.org :منبع

 01/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کننداستفاده می« مشترک»گیاهان برای هشدار درباره تهاجم آفات از زبان 

نشان  (Cornellنتایج یک تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه کرنل )

گیرند، قادر به ارتباط دهند که گیاهان زمانی که مورد هجوم آفات قرار میمی

 با یکدیگر هستند. 

دهد که گیاهان از مواد شیمیایی متشکل از ترکیبات این تحقیق نشان می

هایی برای انتقال اطالعات پیامعنوان در هوا منتشر  به موجود( VOCsآلی )

 کنند. بین یکدیگر استفاده می

نام و همکارانش بر روی یک گونه گیاهی به Andre Kesslerنام شناسی تکاملی این دانشگاه بهمحقق اکولوژی و زیست

Solidago altissima ند. خوار را کنترل کردنام سوسک طالیی برگخوار بهمطالعه و تاثیر نوعی آفت گیاه 

گیرند بویی که از آنها با ترکیبات آلی فرار منتقل دهد زمانی که گیاهان مورد حمله این آفت قرار مینشان مینتایج مطالعه 

دار یکسانی های هشگیری کردند که گیاهان با زبان یا نشانهشود شباهت بیشتری به یکدیگر دارد. بنابراین چنین نتیجهمی

 کنند. این تبادل اطالعات به فاصله و نزدیک بودن گیاهان به یکدیگر ارتباطی ندارد. یبا یکدیگر ارتباط برقرار م

 است. منتشر شده Current biologyجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

  language.html-common-threats-neighbors-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :

New research from Cornell University shows that plants can communicate with each other when they 

come under attack from pests. 

The study shows that plants can share messages in the form of airborne chemicals known as volatile 

organic compounds (VOCs) that transfer information among plants. 

Andre Kessler, professor of ecology and evolutionary biology at Cornell, and his team looked at 

Solidago altissima, a species of goldenrod native to the Northeast, and monitored the impact of a 

specific herbivore: the goldenrod leaf beetle. 

The big finding is what Kessler calls "open-channel communication." When plants are under attack, 

their smells—carried by VOCs—become more similar. 

"So, they kind of converge on the same language, or the same warning signs, to share the information 

freely," Kessler said. "The exchange of information becomes independent of how closely related the 

plant is to its neighbor." 

 آفات گیاهی موضوع:

 phys.org :منبع

 03/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های زهکشی کشاورزیروزرسانی زیرساختمزایای به

وری باالیی برخوردارند، شبکه های زراعی جهان که از بهرهدر بسیاری از زمین

کنند. با پذیر میها و آجرها تولید مواد غذایی را امکانها، لولهوسیعی از زهکشی

اید ها بتوجه به نیاز شدید به کشاورزی متراکم و تغییرات اقلیمی این زیرساخت

ی روزرسانیک مطالعه جدید، چگونگی به گسترش یافته و یا جایگزین شوند. در

ها و پیامدهای شگرفی که بر تولید مواد غذایی و محیط زیست این زیرساخت

 است.  خواهند داشت، مورد بررسی قرار گرفته

کند. استاد آگرونومی دانشگاه ایالتی آیووا به نام های زهکشی کشاورزی را مطرح میاین مطالعه نیاز به نوسازی زیرساخت

Michael Castellano گزاران، ای از سیاستگذاری بزرگ و اجماع طیف گستردهروزرسانی به سرمایهگوید این نوع بهمی

ین ای از مزایا خواهد بود. اهای بلندمدت با طیف گستردرنامهمالیات دهندگان و تولیدکنندگان نیاز دارد. اما این تالش ب

(، محققانی از دانشگاه کنتاکی و انستیتوی فدرال ISUاز دانشگاه ایالتی آیووا ) هامطالعه با همکاری مشترک اگرونومیست

 است.  ( انجام شدهETH-Zurichفناوری سوئیس )

های میدانی های این تحقیق بر اساس آزمایشاست. یافتهمنتشر شده Nature Sustainabilityنتایج این مطالعه در مجله 

 است. مدهدست آسازی کامپیوتری بهو شبیه

  infrastructure.html-drainage-agricultural-benefits-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Massive networks of drains, pipes and tiles that enable food production on much of the world's most 

productive cropland are due for expansion and replacement to meet the demands of agricultural 

intensification and climate change. How that infrastructure is updated will have enormous 

consequences on food production and the environment, according to a new study. 

The study outlines the need for an overhaul of agricultural drainage infrastructure. Such an update 

would require major investment and widespread consensus from policymakers, taxpayers and 

producers, said Michael Castellano, a professor of agronomy at Iowa State University and lead 

author. But the effort would be a sound long-term plan with a range of benefits, Castellano said. ISU 

agronomists collaborated with scientists at the University of Kentucky and the Swiss Federal Institute 

of Technology ETH-Zurich on the study, which appeared Monday in the academic journal Nature 

Sustainability. The researchers based their findings on field experiments and computer simulations. 

 آبیاری موضوع:

 phys.org :منبع

 07/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2019-10-benefits-agricultural-drainage-infrastructure.html
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 هامکانیسم واکنش گیاهان به قارچ

ها تحت فشار ها و میکروارگانیسمقارچطور مداوم از طرف گیاهان به

ویژه در هوای گرم قرار دارند. هوا پر از اسپورهای قارچی است که به

زنند. برخی از و جوانه می های گیاهان چسبیدهو مرطوب به برگ

( به داخل گیاهان downy mildewهای کرکی )ها مثل سفیدکآن

 شوند. این نوع قارچها راجذب و تکثیر مینفوذ کرده، مواد مغذی آن

 توانند وارد کنند. توجهی به کشاورزی میهای قابلخسارت

ها به های ورودی این قارچها وجود دارند، درگاه( که به تعداد فراوانی روی برگstomataها )منافذ کوچک موجود یا روزنه

ها توانند میزان باز بودن روزنهها وجود دارند میهای محافظی که پیرامون روزنهگیاهان به کمک سلوله هستند. داخل گیا

 نند. کاکسیدکربن را با محیط اطراف خود تنظیم میها تبادل آب و دیرا تغییر داده و یا کامل ببندند. بدین ترتیب آن

 دهیها توسط گیاهان و زنجیره سیگنالیات مربوط به نحوه تشخیص قارچمنتشر شده جزئ eLifeای که در مجله در مقاله

 کنند، توضیح داده شده است.  ها را کنترل میمولکولی که توسط آن باز و بسته بودن روزنه

  fungi.html-react-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 خالصه خبر :
Plants are under constant pressure from fungi and other microorganisms. The air is full of fungal 

spores, which attach themselves to plant leaves and germinate, especially in warm and humid 

weather. Some fungi remain on the surface of the leaves. Others, such as downy mildew, penetrate 

the plants and proliferate, extracting important nutrients. These fungi can cause great damage in 

agriculture. 

The entry ports for some of these dangerous fungi are small pores, the stomata, which are found in 

large numbers on the plant leaves. With the help of specialised guard cells, which flank each stomatal 

pore, plants can change the opening width of the pores and close them completely. In this way they 

regulate the exchange of water and carbon dioxide with the environment. 

The guard cells also function in plant defense: they use special receptors to recognise attacking fungi. 

A recent discovery by researchers led by the plant scientist Professor Rainer Hedrich from Julius -

Maximilians-Universität (JMU) Würzburg in Bavaria, Germany, has shed valuable light on the 

mechanics of this process. 

 های گیاهیبیماری موضوع:

 phys.org :منبع

 07/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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2030برآورد بازار جهانی کشاورزی هوشمند تا سال   

تحقیقاتی جدید از بازار کشاورزی هوشمند بر اساس گزارش 

)کشاورزی هوشمند، پایش دام، با توجه به نوع کشاورزی 

، پهپادها، GPSافزار )پرورش ماهی، گلخانه هوشمند(، سخت

، RFIDگرها، سامانه شناسایی امواج رادیویی یا حس

های افزار، خدمات، برنامهرشد گیاه(، نرم  LEDهای المپ

، 2030بینی جغرافیایی جهان تا ها، پیشیکیشنکاربردی یا اپل

میلیارد  53/7معادل  2018بازار کشاورزی هوشمند در سال 

ساالنه  رود نرخ رشدمیلیارد دالر برسد. همچنین انتظار می 50/13به  2023شود که تا سال بینی میدالر برآورد شده و پیش

 سد. درصد بر 39/12( برای دوره زمانی فوق به CAGRمرکب )

فاکتورهایی مثل افزایش میزان پذیرش فناوری در کشاورزی، باال رفتن نیاز به نظارت بر عملکرد و سالمتی دام، حمایت 

های نوین و افزایش تقاضا برای مواد غذایی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد بازار جهانی کشاورزی ها از تکنیکدولت

 هوشمند هستند. 

  of-cagr-growing-a-with-2023-by-billion-1350-worth-market-agriculture-https://www.agritechtomorrow.com/news/2019/10/04/smart-/1239/11716:لینک خبر

 خالصه خبر :

According to the new market research report "Smart Agriculture Market by Agriculture Type 

(Precision Farming, Livestock Monitoring, Fish Farming, Smart Greenhouse), Hardware (GPS, 

Drones, Sensors, RFID, LED Grow Lights), Software, Services; Application, and Geography - 

Global Forecast to 2023", The smart agriculture market is estimated to be worth USD 7.53 billion in 

2018 and is projected to reach USD 13.50 billion by 2023, at a CAGR of 12.39% during the forecast 

period. 

Factors such as increasing adoption of technologies in agriculture, rising need of monitoring livestock 

performance and health, government's support to adopt modern agricultural techniques, and 

increasing demand for food worldwide are driving the growth of the smart agriculture market. 

 کشاورزی هوشمند موضوع:

 www.agritechtomorrow.com :منبع

 05/10/2019 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 افزایش میزان ازن، تهدیدی پنهان برای ذرت 

Study finds rising ozone a hidden threat to corn 

 زایی در گیاهان لگوم و ارتباط آن با افزایش مقاومت در برابر سفیدک پودریگره 

Nodulation connected to higher resistance against powdery mildew in legumes 

 فتوسنتز نیمه مصنوعی  

Semi-artificial Photosynthesis 

 های آبیاریهای کنترل از راه دور در سیستمدست آمده در فناوریهای بهپیشرفت  

Advancements in Remote Control Technologies in Irrigation Systems 

  اعالم برندگان جوایز نوآوران جوان برنامه تحقیقاتیCGIAR بر روی ذرت در امریکای التین  

Winners of 2019 MAIZE Youth Innovators Awards – Latin America announced 

 کمک کنند یمضاعف مداخالت کشاورز ریتوانند به تأث یم یاماهواره ریز یداده ها  

Microsatellite data can help double impact of agricultural interventions 

 شدت در حال افزایش استمقاومت ضدمیکربی به  

Antimicrobial resistance is drastically rising 

 منان طبیعی آنها برای مدیریت بهتر آفات در پاکستاندشهای گندم و هردیابی شت  

Scientists track wheat aphids and their natural enemies for better pest management in Pakistan 

 کاهش عدم امنیت غذایی و مشکالت سالمتیهای شهری و خانگی در نقش باغ 

Urban, home gardens could help curb food insecurity, health problems 

  سازی کربن باید بدانیمضبط و ذخیرهآنچه درباره 

This is what you need to know about carbon capture and storage 

 بازگشت به فهرست
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