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 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه ر

 2171 سپتامبراز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 7936 اسفندیعنی  2178مارستا ( 36 شهریور)

 

 

 

از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  7936یعنی اسفند  2178تا مارس( 36شهریور ) 2171سپتامبر 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 178.57 Sep 2017 

-1.65 % 175.63 Oct 2017 

-2.31 % 179.68 Nov 2017 

2.45 % 184.09 Dec 2017 

4.39 % 192.17 Jan 2018 

0.00 % 192.17 Feb 2018 

0.00 % 192.17 Mar 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- 402.00 Sep 2017 

-1.99 % 394.00 Oct 2017 

2.03 % 402.00 Nov 2017 

1.00 % 406.00 Dec 2017 

8.87 % 442.00 Jan 2018 

-3.85 % 425.00 Feb 2018 

1.18 % 430.00 Mar 2018 
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( 36شهریور ) 2171سپتامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 7936 یعنی اسفند 2178مارس تا

 

 2171سپتامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 7936 یعنی اسفند 2178تا مارس( 36شهریور )

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شكر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 147.29 Sep 2017 

0.90 % 148.62 Oct 2017 

0.05 % 148.70 Nov 2017 

0.19 % 148.98 Dec 2017 

4.60 % 155.84 Jan 2018 

4.83 % 163.36 Feb 2018 

5.29 % 172.00 Mar 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- .32 Sep 2017 

0.00 % .32 Oct 2017 

3.13 % .33 Nov 2017 

-3.03 % .32 Dec 2017 

-3.12 % .31 Jan 2018 

-3.23 % .30 Feb 2018 

-3.33 % .29 Mar 2018 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه دوم فروردین ماه 

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

4 

 

 های آبیاری خورشیدی سیستمانداز مثبت برای  چشم

های آبیاری خورشیدی در کشورهای در حال در حال حاضر، استفاده از سیستم

های کشاورزی محیط زیست در سیستم سازگار بافناوری مقرون بصرفه و  ،توسعه

 بر نیاز به مدیریتدر گزارش جدید منتشر شده توسط فائو . گ و کوچک استبزر

برای جلوگیری از مصرف  هادر اینگونه سیستم و انجام تنظیمات الزم صحیح

 . استناپایدار آب تاکید شده

نرژی ایی برای استفاده از انرژی خورشیدی بعنوان ا، انگیزه(photovoltaic)های فتوولتائیک کاهش شدید و مداوم قیمت پنل

ر به تواند منججنوب صحرای افریقا میتداوم این کاهش در مناطقی مثل . آبیاری شده استتجدیدپذیر برای افزایش ظرفیت 

های کشاورزی را تشکیل سطح کشت آبی در جنوب صحرای افریقا تنها سه درصد از زمین. رددوقوع انقالبی در این زمینه گ

 . د که هفت برابر زیر میانگین جهانی استدهمی

المللی در رم با مشارکت مرکز بین های آبیاری خورشدی در یک مجمعهای سیستمگزارش جهانی درباره مزایا و ریسک

المللی مدیریت آب ، مؤسسه بین(IFAD)المللی توسعه کشاورزی ، صندوق بین(PAEGC)چالش بزرگ انرژی برای توسعه 

(IWMI ) و برنامه تحقیقاتی آب، زمین و اکوسیستم(WLE )ارائه گردید . 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1114618/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Solar powered irrigation systems are now an affordable and climate-friendly technology for both large and 

small-scale farmers in developing countries.  But they need to be adequately managed and regulated to avoid the 

risk of unsustainable water use, FAO stressed in a new report published today. 

Sharp and ongoing drops in the price of photovoltaic panels give new impetus to the renewable energy source as 

a way to enhance irrigation capacity. Further price reductions could power a revolution in places such as sub-

Saharan Africa, where only three percent of the cultivated area is irrigated, seven times less than the global 

average.  

FAO presented a global overview of the benefits and risks of solar-powered irrigation at an international 

forum in Rome  hosted in partnership with Powering Agriculture: An Energy Grand Challenge for 

Development (PAEGC), the International Fund for Agricultural Development (IFAD), the International Water 

Management Institute (IWMI) and the Research Program on Water, Land and Ecosystems (WLE). 

 آبیاری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1114618/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9047EN
http://www.fao.org/land-water/events/solartech/en/
http://www.fao.org/land-water/events/solartech/en/
https://poweringag.org/
https://poweringag.org/
https://www.ifad.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/
https://wle.cgiar.org/
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 تصویب استانداردهای جدید جهانی برای جلوگیری از گسترش آفات گیاهی

سازی تجارت جهانی برای ایمن (IPPC) المللی حفظ نباتاتکنوانسیون بین

آفات مخرب  جلوگیری از گسترشو با هدف  گیاهان و محصوالت گیاهی 

زیست به فراتر از مرزها چندین استاندارد بهداشت گیاهی را کشاورزی و محیط 

 . استتصویب کرده

-طیف وسیعی از راهبردها و تکنیک IPPCمعیارهای استاندارد ارائه شده توسط 

های جدید مورد استفاده  محیط بههای گیاهی  شود که برای جلوگیری از ظهور و گسترش آفات و بیماری ی را شامل میهای

 . شود گیرند و در نتیجه از اثرات مخرب آنها بر تنوع زیستی، امنیت غذایی و تجارت نیز پیشگیری می قرار می

در رم گفت، این کار با چالش و مشکالت  IPPCماریا هلنا سمیدو، معاون مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه نشست ساالنه 

درصد از برداشت محصوالت در سطح جهانی توسط آفات از  76تا  71برآوردهای انجام شده ساالنه طبق : زیادی همراه است

های فائو، ارزش تجارت جهانی  اساس داده رب. لیارد دالر تخمین زده شده استمی 221خسارت حاصل حدود . روند بین می

 . درصد آن مربوط به مواد غذایی است 81است که بیش از  تریلیون دالر برآورد شده 7/7محصوالت کشاورزی ساالنه 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1118322/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The body charged with keeping global trade in plants and plant products safe has adopted several new 

phytosanitary standards aimed at preventing destructive agricultural and environmental pests from 

jumping borders and spreading internationally. 

The standardized norms developed by the International  Plant Protection Convention (IPPC) cover a 

range of strategies and techniques used to prevent the introduction and spread of plant diseases and 

pests to new environments, thereby avoiding their often-devastating impacts on biodiversity, food 

security and trade. "This is challenging work with high stakes: each year an estimated 10-16 percent of 

our global harvest is lost to plant pests. A loss estimated at $220 billion", FAO Deputy Director-

General Maria Helena Semedo said at the opening of this year's IPPC annual meeting in Rome. 

Some $1.1 trillion worth of agricultural products are traded internationally each year, with food 

accounting for over 80 percent of that total, according to FAO data. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1118322/icode/
https://www.ippc.int/static/media/uploads/brochure_introtoippc-ssp.pdf
https://www.ippc.int/en/
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 (GIAHS)ثبت سایت جدید در فهرست میراث کشاورزی مهم جهانی 

سیستم میراث انداز طبیعی دیگر به فهرست  سیزده چشم

موارد ثبت شده در . اضافه گردید( GIAHS)جهانی کشاورزی 

است  ای های هوشمندانه های حل این سیستم با هدف تکریم راه

که در آنها تامین نیازهای انسان و منابع طبیعی ترکیب شده و 

 . اند ها و معیشت پایدار شده منجر به بوجود آمدن اکوسیستم

تولیدات .اند النکا واقع شده های جدید در کشورهای چین، مصر، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، پرتغال، اسپانیا و سری سایت

المللی  در مجمع بین. واسابی یا ترب ژاپنی استاصلی آنها شامل انواع میوه، سبزیجات، نمک، برنج، ابریشم، گوشت، چای و 

ها منعکس کننده یک هماهنگی عمیق بین  ، معاون مدیرکل فائو گفت، این سیستمکه در رم برگزار شد، ماریا هلنا سمیدو

 :های زیر استفاده نمایید توانید از لینک اندازها می برای کسب اطالعات بیشتر و دیدن چشم. انسان و طبیعت هستند

 http://www.fao.org/3/BU612EN/bu612en.PDF 

https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157667899580378/ 

  tory/en/item/1118449/icode/http://www.fao.org/news/s:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Thirteen new landscapes were formally celebrated as Globally Important Agricultural Heritage 

Systems (GIAHS) here today, paying tribute to the ingenious ways that human needs and nature's 

resources have been combined to create mutually sustainable livelihoods and ecosystems. 

The new sites in this landmark FAO program are in China, Egypt, Japan, Republic of Korea, Mexico, 

Portugal, Spain and Sri Lanka. Their primary production ranges from fruits, vegetables, salt and rice to 

silk, meat, tea and wasabi. 

These systems "reflect a profound harmony between humanity and nature," FAO Deputy Director-

General Maria Helena Semedo said at an international forum in Rome.   

Read more about all the new entries here. 

To see how stunning these landscapes are, click here. 

 میراث کشاورزی جهانی :ضوعمو

 (FAO)فائو  :منبع

 11/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/BU612EN/bu612en.PDF
http://www.fao.org/3/BU612EN/bu612en.PDF
https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157667899580378/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1118449/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/
http://www.fao.org/giahs/resources/publications/en/
https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157667899580378/
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 فائو خواستار تشدید مبارزه با گرسنگی در منطقه آسیا و اقیانوسیه شد

ای فائو در آسیا و اقیانوسیه که در  در مراسم افتتاحیه کنفرانس منطقه

های منطقه  برگزار گردید، گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو از دولتفیجی 

و تاکید  بیافزایندرای رسیدن به گرسنگی صفر ست که بر تمرکز خود بخوا

کرد که از طریق کاهش فقر روستایی و سازگارسازی بخش کشاورزی در 

 .خواهد شدپذیر  برابر تغییرات اقلیمی این کار امکان

وجود اینکه در دو دهه گذشته در کاهش تعداد افرادی وی همچنین گفت، با 

فراد است، اما سرعت این روند کاهش یافته و بر تعداد ا های قابل توجهی بدست آمده که دچار کمبود تغذیه هستند پیشرفت

یون میل 875حدود  2176تعداد گرسنگان جهان در سال . است نوب شرقی آسیا اضافه شدهگرسنه در برخی مناطق بویژه ج

 . کنند درصد آنها در منطقه آسیا و اقیانوسیه زندگی می 61میلیون نفر یعنی  431نفر اعالم شد که 

است، گفت  2191که رسیدن به گرسنگی صفر تا سال ( SDGs)مدیرکل فائو ضمن تاکید بر هدف دوم از اهداف توسعه پایدار 

های کشاورز بعلت متمرکز بودن فقر و  ی بویژه خانوادهپذیری در جوامع روستای که برای رسیدن این هدف باید انعطاف

 . گرسنگی در میان آنها افزایش داده شود

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1116469/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General José Graziano da Silva today urged governments in the Asia and Pacific region 

to sharpen their focus on achieving Zero Hunger, and to do so by reducing rural poverty and adapting 

the agricultural sectors to climate change. 

"Countries need to step up their efforts to bring the fight against hunger back on track," Graziano da 

Silva said at the opening of FAO's Regional Conference for Asia and the Pacific in Fiji. 

While the region had recorded "remarkable progress" in reducing undernourishment over the last two 

decades, this has slowed down and the number of people suffering hunger has increased in some areas, 

especially Southeast Asia, Graziano da Silva said. Out of the 815 million people that suffered from 

hunger in 2016, 490 million, or 60 percent, live in Asia and the Pacific. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1116469/icode/
http://www.fao.org/asiapacific/perspectives/zero-hunger/en/
http://www.fao.org/about/meetings/aprc34/en/
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 فائو خواستار افزایش ایمنی کار در بخش کشاورزی و جنگل شد

-ها و بخش خصوصی خواستار بهبود ایمنی کار در بخشفائو از دولت

ها جزء مشاغل موجود در این بخش. های کشاورزی و جنگل شد

 . ترین مشاغل هستندخطرناک

المللی مهندسی جنگل در نیوزلند، دو مقاله کنفرانس بین در ششمین

های بهبود سالمت و ایمنی کارگران و تالش توسط فائو در زمینه روش

توانند منجر های تهدید کننده سالمتی که حتی میبرای کاهش ریسک

هر دو مقاله در راستای تالش برای یافتن  .به مرگ شوند، ارائه گردید

 . استکه یکی از اهداف توسعه پایدار  بود ایجاد مشاغل مناسبهایی برای حلراه

ضمن ارائه این مقاالت در کنفرانس گفت، فاکتورهای ریسک در مشاغل مربوط به  Jonas cedergenکارشناس جنگل فائو، 

 .  جنگل و کشاورزی کامال شناخته شده هستند، اما برای کاهش و کنترل آنها باید تالش بیشتری صورت گیرد

ی، جنگل کنند که معیشت بسیاری از آنها وابسته به کشاورزبیش از سه چهارم افراد فقیر دنیا در مناطق روستایی زندگی می

 . شاغلی بسیار دشوار و خطرناک هستندو ماهیگیری است که اغلب م

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1118049/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO has urged governments and the private sector to improve labour safety in agriculture and forestry, sectors 

whose back-breaking jobs are among the most dangerous. 

In a bid to reduce health risks and even death, FAO has published two papers mapping ways to improve worker 

health and safety. 

Released at the 6
th
 International Forest Engineering Conference in New Zealand, both papers contribute to the 

quest for decent employment, an important goal in the Sustainable Development Agenda. 

"On-the-job risk factors are well known and many for forestry and agricultural workers, yet more has to be done 

to reduce and control them," said FAO Forestry Officer Jonas Cedergren, who presented the work. 

More than three-quarters of the world's poor live in rural areas, where many depend on agriculture including 

fisheries and forestry to make a living. "The work they do is often difficult and dangerous," Cedergren said. 

 ایمنی کار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1118049/icode/
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   AHDBانتشار گزارش جدید درباره وضعیت جهانی گندم توسط 

در ( AHDB)کارشناسان هیات امنای مرکز توسعه کشاورزی و باغبانی 

انگلستان هشدار دادند که کاهش سطح زیر کشت گندم در سطح جهانی 

تواند برای تجارت جهانی این سازی آن در چین میذخیرههمراه با روند 

 .محصول ریسک آفرین باشد

Amandeep Kaur Purewal ،غالت و  گر ارشد تیم هوش بازارتحلیل

اصالح  المللیای که اخیرا در مرکز بیندر مصاحبه AHDBهای روغنی دانه

وابستگی بیشتر به میزان عملکرد و بنابراین یعنی انجام داد گفت، کاهش سطح زیر کشت یعنی ( CIMMYT)گندم و ذرت 

اگر مشکل مربوط به تولید  وی همچنین اضافه کرد که. افزایش وابستگی به شرایط آب و هوایی که خارج از کنترل ما است

. شدمثال خشکسالی یا شیوع آفات و بیماری در کشور عمده تولید کننده گندم باشد، ذخایر گندم از دسترس خارج خواهند 

باید متوجه این نکته هم باشیم که چین بعنوان بزرگترین تولید کننده گندم در جهان در حال حاضر گندم مازاد خود را صادر 

توسط کشاورزان،  2118در سال  AHDB مرکز. کند، بنابراین در بازار جهانی گندم چین در دسترس نیستنمی

گیری و اجرا در کشاورزی است که با هدف بهبود تصمیمایجاد شدهاندرکاران زنجیره عرضه تولیدکنندگان و سایر دست

در ماه فوریه « های پنهان در پشت آمارریسک: گندم جهانی»گزارش . . کندانگلستان اطالعات مستقلی را فراهم و ارائه می

 .توسط این مرکز منتشر شد 2178

  say/-analysts-stocks-wheat-global-available-of-extent-the-overstate-headlines-https://www.cimmyt.org/bearish:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The declining area sown to wheat worldwide, together with stockpiling by China, is masking significant risk in 

global wheat markets, experts at Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) in the UK 

caution. “Less area sown means a higher dependence on yield to meet demand and thus a greater reliance on 

good weather, which is out of our control,” said Amandeep Kaur Purewal, a Senior Analyst in AHDB’s Market 

Intelligence Cereals and Oilseeds team, speaking in a recent interview with the International Maize and 

Wheat Improvement Center (CIMMYT). “If there is a production issue—say, drought or a serious pest or 

disease outbreak in a key wheat growing country—then wheat stocks may not be as accessible as recent, bearish 

headlines suggest,”  

 گندم :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/bearish-headlines-overstate-the-extent-of-available-global-wheat-stocks-analysts-say/
https://ahdb.org.uk/
https://www.cimmyt.org/
https://www.cimmyt.org/
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 در افریقاساله مشترک سیمیت و ایکاردا برای مقابله با تغییرات اقلیمی  8نتایج پروژه 

بقوالت با هدف -های کشت ذرتساله بین المللی برای تقویت پایداری سیستم 8پروژه 

به پایان  2178در ماه ژوئن ( SIMLESA)ایجاد امنیت غذایی در شرق و جنوب افریقا 

و با ( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت به رهبری مرکز بین این پروژه . رسدمی

اجرا شده و به ( ACIAR)المللی استرالیا تحقیقات کشاورزی بینگذاری مرکز سرمایه

های پایدارتر برای مقابله با اثرات خانواده کشاورز در پذیرش شیوه 295،111بیش از 

 . استخیزی خاک کمک کردهحاصل در کم کردنتغییرات اقلیمی 

سبب افزایش امنیت  SIMLESAاجرای پروژه ت، در مراسم نشست بررسی اتمام پروژه با ذینفعان گف وزیر کشاورزی اتیوپی

در این نشست چهار روزه . استدر سطح مزرعه شدهآن های مرتبط با وری غذایی در شرایط تغییرات اقلیمی و ریسکو بهره

 . های این پروژه از دیدگاه بیرونی به آن مورد بحث ذینفعان قرار گرفتها و فرصتدستاوردها، چالش

پذیرترین منطقه جهان در برابر تغییرات اقلیمی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، افریقا آسیببر اساس گزارش 

رود بیشترین اثرات این وضعیت بر انتظار می. استهای نامنظم و افزایش دما سبب از بین رفتن محصوالت شدهبارندگی. است

 .مواد غذایی در افریقا هستند پا باشد که تولید کننده بخش عمدهروی کشاورزان خرده

  africa-in-change-climate-tackle-to-ready-farmers-leaves-project-year-eight-of-https://www.cimmyt.org/end-/2:لینک خبر

 :خالصه خبر 
After eight years the Sustainable Intensification of Maize-Legume Cropping Systems for Food Security in 

Eastern and Southern Africa (SIMLESA) project concludes this June. 

Led by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and funded by the Australian 

Centre for International Agricultural Research(ACIAR), the multi-regional project has helped over 235,000 

farming households adopt more sustainable practices to cope with the effects of climate change and declining 

soil fertility. “The work done by SIMLESA has yielded increasing farm-level food security and productivity, in 

the context of climate risk and change,” said Eyasu Abraha, Ethiopian Minister for Agriculture and Natural 

Resources, at the official opening of SIMLESA’s end of project external review and stakeholders’ meeting. The 

four-day event reflected on the project’s achievements, challenges and opportunities through an external project 

review and stakeholder discussions. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/end-of-eight-year-project-leaves-farmers-ready-to-tackle-climate-change-in-africa-2/
https://www.cimmyt.org/
http://aciar.gov.au/
http://aciar.gov.au/
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  کوچککشاورزی دقیق برای کشاورزی در مقیاس 

در استفاده از کودها در سطح کشاورزی کشاورزی دقیق کاربرد در یک مطالعه جدید 

گویند، کاربرد نویسندگان این مطالعه می. استمقیاس کوچک مورد بررسی قرارگرفته

پا رسد، اما کشاورزان خردهدور از ذهن می کشاورزی دقیق در مقیاس کوچک بنظر 

بهره  پذیرترین قشر در برابر تغییرات اقلیمی هستند و از این تکنولوژی بیشترینآسیب

 . توانند ببرندرا می

پا مواد غذایی موردنیاز یک سوم از جمعیت جهان توسط صدها میلیون کشاورز خرده

رسیدن به امنیت غذایی در آینده با توجه به افزایش فشار بر منابع . شودتامین می

گیرند، دقیق مورد استفاده قرار می هایی که در کشاورزیفناوری. طبیعی نیاز به تقویت پایداری از جمله کشاورزی دقیق دارد

در مقایسه با کشاورزی سنتی کشاورزی دقیق . ها مثل کود برای گیاهان استبا هدف تالش برای کاربرد مقدار دقیق نهاده

در کشاورزی سنتی مقدار ثابتی از کود برای کل زمین زیر کشت بدون توجه به نیاز واقعی . هدفمندتر استرویکردی 

به ماشین معمولی کاشت متصل گردید تا  GreenSeekerام گر کوچک نیتروژن بندر این تحقیق یک حس. شودبکاربرده می

 . از میزان ازت بکاربرده شده در اختیار کشاورزان قرار گیرد( real time)اطالعات زمان واقعی 

  farmers/-smallholder-for-agriculture-precision-publications-https://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new study tests a stepping-stone for small-scale precision agriculture fertilizer application. The authors of the 

study write that precision agriculture for smallholder farmers is often seen as a far-fetched idea, but that these 

farmers are the most vulnerable to climate-change-related issues and would benefit most from this technology. 

Hundreds of millions of smallholder farmers feed one-third of the global population. According to the authors, 

addressing future food security and growing pressure on natural resources will require sustainable 

intensification, including precision agriculture. Precision agriculture uses technologies in the attempt to apply 

nearly exact required inputs, such as fertilizer, to crops. This is a much more targeted approach than that of 

conventional farming, in which a constant amount of fertilizer is applied across all cultivated land, regardless of 

actual need. For this study, scientists attached a small nitrogen sensor called the GreenSeeker® Handheld to 

conventional farming equipment in the attempt to create a real-time, informed fertilizer placement system that 

would be accessible to most farmers. 

 کشاورزی دقیق :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 05/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/new-publications-precision-agriculture-for-smallholder-farmers/
http://www.mdpi.com/2077-0472/8/4/48/htm
http://www.mdpi.com/2077-0472/8/4/48/htm
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 کاشت باقال بعنوان پوشش گیاهی برای تامین نیتروژن موردنیاز ذرت

کشاورزانی که . خوبی برای تولیدکنندگان دارندمحققان خبرهای 

کنند با استفاده محصوالتی با نیاز باال به نیتروژن مثل ذرت شیرین تولید می

توانند تا نیمی از هزینه مربوط به مصرف از باقال بعنوان پوشش گیاهی می

  . جویی کنندکود ازته را صرفه

در . استگیاه پوششی مرسوم بودههای قدیم استفاده از باقال بعنوان از زمان

شوند که در کنترل فاصله بین دو کشت اصلی گیاهان پوششی کاشته می

و سایر گیاهان  grass ،legumesگیاهان خانواده . های هرز مؤثر هستندفرسایش خاک، بازسازی خاک و از بین بردن علف

  . ارندبیشترین استفاده را بعنوان گیاه پوششی د( non-grassy)غیرعلفی 

باقال همانند نخود، لوبیا و عدس از خانواده بقوالت است که عالوه بر این که منابع خوبی برای پروتئین هستند بدلیل اینکه 

مسعود هاشمی و همکارانش در . باشندداشتهتوانند می تثبیت کننده ازت هم هستند، مزایای زیادی نیز برای کشاورزان

جزئیات این تحقیق . ای استفاده از باقال بعنوان گیاه پوششی در مزارع ذرت تحقیق کردنددانشگاه ماساچوست بر روی مزای

 . استمنتشر شده Agronomy Journalدر مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411090415.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers have good news for growers. Farmers raising a nitrogen-hungry crop like sweet corn may save up 

to half of their nitrogen fertilizer cost. The key: using a faba bean cover crop. 

Faba bean is an ancient crop increasingly used as a cover crop. Cover crops are grown in the months between 

main crops when the soil would otherwise be bare. Cover crops can control erosion, build soil, and suppress 

weeds. Grasses, legumes, and other non-grassy plants are the most commonly used cover crops. 

Faba is a legume, as are peas, beans, and lentils. They are a good source of protein. They also bring an important 

benefit to agriculture: they are nitrogen fixers. These plants, working with bacteria in the soil, take nitrogen 

from the atmosphere. The decomposing plants then and add nitrogen to the soil. Faba is known to be one of the 

most powerful nitrogen fixers. 

Nitrogen is a vital nutrient for plants' growth. Farmers who grow sweet corn typically add nitrogen in the form 

of commercial fertilizer for best yield. 

 تثبیت نیتروژن :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411090415.htm
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 فناوری جدید برای حذف فسفر از کود حیوانی

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و مرکز تحقیقات  تیمی از محققان از

اند که قادر به حذف کامل کشاورزی امریکا سیستمی را ارائه کرده

 . فسفر از کودهای حیوانی است

های امریکا ناشی از شسته آب رودخانه درصد از مشکالت مرتبط با  66

های کشاورزی شدن فسفر مازاد کودهای حیوانی مصرف شده در زمین

باال رفتن بیش از حد میزان مواد )  ه در نتیجه اتروفیکاسیوناست ک

فاظت از محیط زیست امریکا، آلودگی بنا بر اعالم سازمان ح. شودمی( dead zones)منجر به ایجاد مناطق مرده ( آلی در آب

 . محیطی در امریکا استبرانگیزترین معضالت زیستترین و چالشترین، پرهزینهعناصر غذایی یکی از گسترده

شود، شامل جداسازی ذرات جامد ای تشکیل میاز یک فرایند سه مرحله MAPHEXسیستم جدید معرفی شده تحت نام 

در . است( diatomaceous earth)از مایع، تصفیه شیمیایی با افزودن سولفات آهن و فیلتراسیون نهایی با خاک دیاتومیتی 

 . شوداستفاده میهای موجود در مزارع ازن ذخیره کود یا گودالخز ماین سیستم برای فرآوری کود ا

  manure.html-phosphorus-technology-patented-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An innovation that could have a huge impact on water quality problems in the United States, a system capable 

of removing almost all phosphorus from stored livestock manure, was developed by a team of researchers from 

Penn State and the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service. 

Excess phosphorus, primarily in runoff from land application of manure, accounts for about 66 percent of 

impaired conditions of U.S. rivers and has created large areas of eutrophication—dead zones—in the 

Chesapeake Bay and the Gulf of Mexico, where aquatic life cannot survive. Nutrient pollution is one of 

America's most widespread, costly and challenging environmental problems, according to the Environmental 

Protection Agency. 

The system devised by Penn State and USDA scientists—dubbed MAPHEX for MAnure PHosphorus 

EXtraction—involves a three-stage process, including liquid-solid separation with an auger press and 

centrifuge; chemical treatment with the addition of iron sulfate; and final filtration with diatomaceous earth. The 

machine is designed to process manure from manure-storage tanks or pits on dairy farms. 

 اقتصاد :موضوع

 phys.org :منبع

 01/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-04-patented-technology-phosphorus-manure.html
https://phys.org/tags/dairy/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/newpennstate.jpg
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 بیوتیک موجود در خاک و آّب فلفل در کاهش میزان آنتیاثرات گیاه 

توان یافت که دارای  امروزه کمتر خمیردندان، صابون و سایر لوازم ارایشی را می

محبوبیت مصرف آنها سبب افزایش سطح مواد  . بیوتیک نباشند آنتی

این مواد . است در محیط زیست شده( TCC)بیوتیکی مثل تریکلوکربن  آنتی

شوند که برای کشت محصوالت  بیوتیکی نهایتا وارد آب و خاکی می آنتی

بنا بر گزارش منتشر شده توسط محققان در مجله . شوند کشاورزی استفاده می

ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry   مادهTCC برای سالمتی  های مرتبط با آن را که مضر و مولکول

بعلت ابهامات موجود در مورد ایمنی و اخیرا، اداره غذا و داروی امریکا . توان در مواد غذایی یافت هستند، در نهایت می

اما هنوز در سایر اقالم آرایشی از این ماده استفاده . است ها ممنوع اعالم کرده را در صابون آن استفاده از TCCکارآیی 

شوند،  ها که در برخی اوقات برای آبیاری محصوالت کشاورزی استفاده می ی حاصل از تصفیه فاضالبها همچنین آب. شود می

شود که  بر سالمت انسان کامال روشن نیست ولی احتمال داده می TCCاثر قطعی . دارای غلظت باالیی از این ماده هستند

این است که مشخص نیست  TCCمحیطی  ثرات زیستیک مانع موجود در مورد ا. ریز شود سبب ایجاد اختالل در غدد درون

محققان برای شناخت این مسئله تحقیق . کنند شود و چگونه گیاهان این ماده را متابولیزه می چه مقدار از آن وارد گیاه می

  . ولیزه کنددهد که فلفل قادر است این ماده را متاب نتایج بدست آمده نشان می. اند جدیدی را بر روی گیاه فلفل انجام داده

  antibiotic.html-product-personal-sops-pepper-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
It sometimes can be hard to find toothpastes, soaps and other toiletries without antibiotics. Their popularity has 

caused an increase in environmental levels of antimicrobial substances, such as triclocarban (TCC), which end 

up in the water and soil used to grow crops. Scientists report in the ACS' Journal of Agricultural and Food 

Chemistry that TCC and related molecules can end up in food, with potentially negative health effects. 

The U.S. Food and Drug Administration recently banned TCC from soaps because of questions about its safety 

and efficacy. Yet, TCC remains in many other products. It's also found in high concentrations in treated 

wastewater that is sometimes used to irrigate crops. The impact of TCC on human health remains unclear, but it 

may act as an endocrine disruptor. One obstacle to better understanding the risks of environmental TCC 

exposure is uncertainty about how much of it ends up in plants, and how plants metabolize the substance. So, 

Dawn Reinhold and colleagues undertook a study with jalapeno peppers to address this knowledge gap. 

 فلفل :موضوع

 phys.org :منبع

 11/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-04-pepper-sops-personal-product-antibiotic.html
https://phys.org/tags/endocrine+disruptor/
https://phys.org/tags/plants/
https://phys.org/tags/peppers/
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 اثرات مثبت و منفی تعامل بین گیاه و عنکبوت

تن از  ود. شود یافت میدر همه جای طبیعت بین گیاهان و جانوران   تعامل

شناسی سیستماتیک و تکاملی دانشگاه زوریخ برای  استادان گروه علوم گیاه

یکی از موارد  .اند تعامالت تحقیق و بررسی کرده یافتن جزئیات بیشتر درباره این

( crab spider)مورد بررسی آنها مربوط به تعامل موجود بین عنکبوت خرچنگی 

های زرد رنگ  گیاهی با گل ،این نوع خردل. است بوده bucklerخردل گیاه و 

 . شود است که در اروپا به وفور یافت می

ماند  ه و در روی گیاه به انتظار طعمه میعنکبوت خرچنگی از انواع شکارگرها بود

اند عنکبوت  محققان کشف کرده. شود، پس برای گیاهان مضر است ها می افشان بطرف گل و مانع جذب شدن حشرات گرده

است که ( ocimene)شود اوسیمن  ها می ای که سبب جذب عنکبوت ماده. کند ها آنها را پیدا می خرچنگی از طریق عطر گل

شوند، اما از طرف دیگر آنها  ها می ها سبب کاهش جذب شدن زنبورها بطرف گل اگرچه عنکبوت. کند ا نیز جذب میزنبورها ر

کنند و از این نظر برای گیاه  زنند نیز تغذیه می آنها از حشرات و الروهایی که به گیاه آسیب میکنند  فقط زنبورها را شکار نمی

پیچیدگی تعامالت بین گیاهان و جانوران و ارتباط آنها به شرایط اکولوژیکی را نشان  نتایج این تحقیق. توانند مفید باشند می

 . دهد می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410100922.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Interactions between organisms such as plants and animals can be found everywhere in nature. Anina Knauer 

and Florian Schiestl, a professor at the Department of Systematic and Evolutionary Botany of the University of 

Zurich, have taken a closer look at one such instance: the interaction between crab spiders and the buckler-

mustard, a yellow flowering plant common in Europe. 

Crab spiders are predators that lie in wait for their prey on the flowers. It used to be assumed that these spiders 

harm the plant, because they catch pollinating insects or discourage them from visiting the flowers. The 

ecologists at UZH have now been able to reveal a surprising phenomenon: "Crab spiders find the plant by 

following the scent of its flowers. They do so using ?-ocimene, the floral volatile that also attracts bees," says 

Schiestl. 

 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410100922.htm
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 ترکیب دو فناوری تولید انرژی زیستی و جذب و ذخیره کربن 

غیرمعمول از جلبک، اکالیپتوس و انرژی زیستی بنظر ترکیبی 

اما تیمی از . رسد یک دستورالعمل اکولوژیکی دور از انتظار باشد می

کرنل، دوک و هاوایی معتقدند که بکارگیری  های محققان از دانشگاه

تواند به تامین پروتئین غذایی در سطح وسیعی  این دستورالعمل می

اکسیدکربن از اتمسفر  سبب کاهش دی از دنیا کمک کند ضمن اینکه

 . زمین نیز خواهد شد

چارلز گرین، پروفسور علوم زمین و جوی دانشگاه کرنل و از 

تواند نکته کلیدی این فناوری مهم با ویژگی انتشار منفی گاز  گوید، جلبک می نویسندگان مقاله مربوط به این تحقیق می

 . است منتشر شده Earth's Futureاین مقاله در مجله . ای برای مقاله با تغییرات اقلیمی باشد گلخانه

رسد اما این ترکیب  سازی کربن با تولید میکروجلبک عجیب بنظر می ترکیب دو فناوری انرژی زیستی و جذب و ذخیره

که عامل  ای علمی کافی برای حل مشکل گرسنگی و همزمان کاهش سطح گازهای گلخانه( synergy)افزایی  تواند هم می

 . فراهم کندتغییرات اقلیمی است، 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180412154516.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An unconventional mélange of algae, eucalyptus and bioenergy with carbon capture and storage appears to be a 

quirky ecological recipe. But, scientists from Cornell University, Duke University, and the University of Hawaii 

at Hilo have an idea that could use that recipe to help power and provide food protein to large regions of the 

world -- and simultaneously remove carbon dioxide from Earth's atmosphere. 

"Algae may be the key to unlocking an important negative-emissions technology to combat climate change," 

said Charles Greene, Cornell professor of Earth and Atmospheric Sciences and a co-author of new research 

published in Earth's Future, by the American Geophysical Union. 

"Combining two technologies -- bio-energy with carbon capture and storage, and microalgae production -- may 

seem like an odd couple, but it could provide enough scientific synergy to help solve world hunger and at the 

same time reduce the level of greenhouse gases that are changing our climate system," Greene said. 

 انرژی زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180412154516.htm
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 تنوع زیستی دریایی جهان در معرض خطر استمرکز 

، انگلستان (swansea)سی  شناسی دانشگاه سوان گروهی از محققان علوم زیست

مرکز  دهد نشان می اند که نتایج بدست آمده از آن تحقیقی انجام داده

 . ای قرار دارد زیستی دریایی جهان در معرض تهدیدات گسترده تنوع

 Science of the Total Environmentهای آن در مجله  در این تحقیق که یافته

الجزایر وسیع اندونزی را  است، خطراتی که علفزارهای دریایی مجمع منتشر شده

الجزایر بخش مهمی از  این مجمع. است کنند، مورد بررسی قرار گرفته تهدید می

زیستی  این منطقه بیشتر بعنوان مرکز تنوع. اقیانوس آرام واقع استدهد که در غرب  مثلث مرجانی مشهور را تشکیل می

 . شود شناخته می« چمنزارهای دریایی»های دریایی آن بنام  جهان و علف

دهند که تامین کننده مواد  گیاهان دریایی را تشکیل می خیز بوده و زیستگاه عمق و بسیار حاصل های این منطقه کم آب

های دریایی  درصد از جلبک 31بردند که تا  در تحقیق انجام شده، محققان پی. انوران دریایی هستندغذایی و پناهگاه برای ج

های مربوط به حل این مشکل  حل راه. سال گذشته بشدت آسیب دیده  و تخریب شده اند 5مورد بررسی در اندونزی در طول 

 . است گرفتهاز جمله اهمیت اقدامات حفاظتی نیز در این مقاله مورد بحث قرار 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410132848.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Research led by Swansea University's Bioscience department have found that the world's centre of biodiversity 

is under widespread threat of losing a key marine resource. 

Writing about the findings in the recent Science of the Total Environment journal, researchers examined the 

risks to seagrass meadows throughout the vast Indonesian archipelago that makes up a key part of the famed 

Coral Triangle -- a marine area located in the western Pacific Ocean. 

This area is widely known as the centre of the world's biodiversity and the meadows are the 'Prairies of the Sea'. 

They are highly productive shallow water marine and coastal habitats comprised of marine plants, and these 

threatened areas provide important food and shelter for animals in the sea. 

The research led by Dr Richard Unsworth indicates that up to 90% of the seagrass meadows that they examined 

in Indonesia have been extensively damaged and degraded over the past five years. 

 تنوع زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180410132848.htm
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 توسط گیاهکشف چگونگی کنترل زمان جوانه زدن بذر 

اند که گیاهان چگونه با کنترل  دریافتهدانشگاه بیرمنگام محققان 

نتایج بدست . کنند زمان جوانه زدن بذر با شرایط نامساعد مقابله می

تواند به کاهش نوسانات کشاورزی و در نتیجه  آمده در این تحقیق می

جزئیات این . به سازگاری کشاورزان و تولید مواد غذایی کمک کند

 Journal of The Royal Society Interfaceتحقیق در مجله 

با هدف شناسایی رویکرد ریسک در جوانه زدن . منتشر شده است

 . گیاهان آزمایشات این تحقیق بر روی گیاه آرابیدوپسیس انجام گرفته است

ایی  زنند که برای کشاورزانی که مزرعه های مختلف جوانه می محیطی در زمان بذرهای یک گیاه برای مقابله با شرایط زیست

 . خواهند نامطلوب است یک دست می

شناسی سلولی است و در برخی از  های اجتناب ناپذیر زیست ماهیت تصادفی فرایندهای بیوشیمیایی، یکی از ویژگی

 . است هایی برای کنترل این تصادفی بودن بوجود آمده موجودات از جمله گیاهان راه

  yields.html-crop-route-germinationthe-hedge-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers at the University of Birmingham have revealed how plants 'hedge their bets' by getting 

their seeds to germinate at different times. Their work identifies routes to reduce variability in 

agriculture and produce more consistent outcomes for farmers and food production, according to 

research published today. 

The findings, published in the Journal of The Royal Society Interface, identify the origin of a 

'gambling' approach to germination in Arabidopsis thaliana, more commonly known as thale cress. 

Seeds from the same plant germinate at different times to hedge against environmental challenges that 

plants have faced through history. This variability is bad news for agriculture, where farmers want 

uniform fields of crops. 

Stochasticity, the random nature of biochemical processes, is an unavoidable feature underlying cell 

biology, and some organisms – including plants – have evolved ways to harness this randomness.  
 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 11/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-04-hedge-germinationthe-route-crop-yields.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/plantshedget.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

 کندکشف ترکیبات جدیدی که به شاداب ماندن گیاهان کمک می  

New Compound that Keep Plants Fresh 

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کره جنوبی رسما آغاز بکار کرد 

Agricultural Biotechnology Research Center of South Korea Officially Launched 

 روپاا .2

  کشف واکسن مبتنی برRNA ها و آفاتسازگار با محیط زیست برای محافظت از گیاهان در برابر بیماری 

 Collaboration Explores Nature-Friendly Plant Vaccines against Pests and Diseases 

 شناسایی ژن کنترل کننده شکل و اندازه سنبلچه گندم 

 Discovery of Gene Controlling Shape and Size of Wheat Spikelets Could Shape Future Crops 

 فرنگی مقاوم در برابر آفات کشف ارقام وحشی گوجه 

Scientists from Wageningen University Discover Wild Relative of Tomato Resistant to Many Insects 

 امریکا  .9

 شوندهای زیستی که مانع تولید روغن در گیاهان میموفقیت محققان در غیرفعال کردن مولکول 

 Scientists Remove 'Biomolecular Brakes' on Plant Oil Production 

 دهی گیاهانهای کنترل کننده زمان گلشناسایی سلول 

 Researchers Identify Cells that Trigger Flowering 

 شرایط محیطی تغییرپذیرترند   هیبریدهای ذرت با عملکرد باال در برابر 

Corn Hybrids with High Yields Come with more Variability 

 تحقیقات  .4

 های زیستی تر سوخت کشف باکتریوم جدید برای تولید سبزتر و ارزان 

Engineers Discover Bacterium for Greener and Cheaper Biofuel Production 

 بازگشت به فهرست
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