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 19/2018های فائو برای بازار جهانی غالت برای سال بینیانتشار اولین پیش

انداز وضعیت بازار جهانی بینی شده، چشمبر اساس  آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت فائو، با وجود کاهش پیش

 رسد. غالت برای سال آینده بنظر مطلوب می

میلیون  2607به  2017درصد کاهش نسبت به تولید سال  6/1با حدود  2018رود میزان تولید جهانی غالت در سال انتظار می

رونقی تولید ذرت بویژه در امریکا است. کم شدن تولید گندم عمدتا مربوط به یکی از علل اصلی این کاهش کم تن برسد.

 بینی کرده است که بعلتبینی کاهش آن در روسیه پس از یک سال استثنایی است. همچنین در مورد برنج فائو پیشپیش

 میلیون تن که رکورد جدیدی است، برسد.  6/510درصد افزایش به  3/1افزایش سطح کشت در آسیا، میزان تولید آن با 

رود میزان مصرف غالت هم برای مصرف خوراکی و هم خوراک دام به باالترین رقم ثبت شده طبق برآوردهای فائو، انتظار می 

درصد افزایش در میزان مصرف جهانی برنج است.  1بینی دهنده پیشمیلیون تن برسد. این رقم نشان 2626تا کنون یعنی 

درشت، درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در میان غالت دانه 4/0درشت ت دانهدرصد و مصرف جهانی غال 8/0مصرف جهانی گندم 

میلیون تن خواهد رسید. بیشترین رقم افزایش سال  615درصد افزایش به رقم جدید  8/2مصرف ذرت بعنوان خوراک دام با 

 بینی شده است. به سال ذرت برای چین و امریکای جنوبی پیش
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نسبت ذخیره به  ودرصد  7/2،  2019رود که میزان ذخیره جهانی غالت در سال ائو انتظار میهای فبیندر نتیجه، طبق پیش

درصد کاهش داشته  8/28سال اخیر  16درصد کاهش پیدا کند. در مقایسه با باالترین رقم ثبت شده آن در  2/27آن  مصرف

 بیشتر خواهد بود.  درصد 4/20است،  08/2007ترین رقم تاریخی که مربوط به سال ولی از پایین

درصد کاهش نسبت به  6/0است که  میلیون تن اعالم شده 406بینی فائو درباره تجارت جهانی غالت در سال آینده اولین پیش

 دهد.  های را نشان میبینیپیش

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1127214/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Early prospects for global cereal markets in the year ahead are favourable, despite a forecasted decline, 

according to FAO's new Cereal Supply and Demand Brief, also released today. 

Global cereal crops output in 2018 is expected to fall to 2 607 million tonnes, about 1.6 percent below 

the near-record harvest of 2017. 

The decline is mostly due to an anticipated contraction in maize production, especially in the United 

States of America. Lower wheat output is mostly associated with an expected decline in the Russian 

Federation after an exceptional outcome the year earlier. Meanwhile, FAO tentatively forecasts world 

rice production to increase by 1.3 percent to reach 510.6 million tonnes, setting a new record high, due 

primarily to expanded cultivations in Asia. 

As for cereal utilization, FAO's new forecast - both food and feed - also points to an all-time high of 2 

626 million tonnes. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 2018تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل 

تقریبا بدون واحد بود که نسبت به ماه مارس  5/173بطور متوسط  2018( در ماه آوریل FFPIشاخص قیمت مواد غذایی فائو )

درصد افرایش داشت. در حالیکه افزایش قیمت انواع غالت و محصوالت لبنی  7/2تغییر بود ولی نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 ت نیز همچنان روند کاهشی داشت. های گیاهی و گوشهمچنان ادامه داشت، قیمت شکر کاهش پیدا کرد. قیمت روغن

درصد از ماه  4/15درصد( و حدود  8/2درصد ) 7/1واحد در ماه آوریل، از ماه قبل  5/168شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

ماه متوالی  4روند افزایشی این شاخص برای  درشت و برنج،با ادامه باال رفتن قیمت گندم، غالت دانه بیشتر بود. 2017آوریل 

های مربوط به شرایط آب و هوایی بویژه در امریکا و تقویت دامه یافت. در مورد گندم، دالیل افزایش قیمت ناشی از نگرانا

انتین بعلت خشکسالی منجر به افزایش قیمت ژتجارت آن است. انتظار کاهش سطح کاشت در امریکا و کاهش تولید در آر

یز بدنبال آغاز دوره جدید خرید توسط اندونزی و شروع مجدد واردات آن از طرف دیگر قیمت برنج نجهانی ذرت شده است. 

 توسط فیلیپین افزایش پیدا کرد. 

درصد کاهش ماه به  4/1دهنده واحد بود که نشان 6/154بطور متوسط  2018های گیاهی فائو در ماه آوریل شاخص قیمت روغن

باشد. شاخص جهانی قیمت روغن پالم با پایین آمدن های پالم، سویا و آفتابگردان میماه است که ناشی از توسعه بازار روغن

ی همچنان روند کاهشسیای جنوب شرقی کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه ارزش روغن سویا رشد تقاضا و افزایش تولید فصلی در آ

 داشت، قیمت روغن آفتابگردان باال رفت. 
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درصد( افزایش داشت  4/3واحد ) 7/6واحد در آوریل نسبت به ماه قبل  1/204شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

درصد از ماه مشابه سال قبل باالتر  11سه ماه متوالی است. افزایش اخیر بیش از  دهنده تداوم روند افزایشی آن برایکه نشان

های موجود در دهنده تقویت تقاضا برای واردات تمام محصوالت لبنی است که همراه با نگرانیبود. این روند افزایشی نشان

 باشد. مورد میزان عرضه صادراتی آنها از طرف نیوزیلند می

درصد( و تقریبا برابر سطح  9/0درصد ) 6/1واحد بود که از ماه قبل  169فائو در ماه آوریل بطور متوسط ت شاخص قیمت گوش

بود. در طی این ماه قیمت گوشت گاو و خوک کمی کاهش داشت و قیمت گوشت گوسفند و مرغ تقریبا  2017خود در ماه آوریل 

 کاهش قیمت گوشت گاو بود.  بدون تغییر باقی ماند. افزایش صادرات توسط امریکا از علل

 24از ماه مشابه سال قبل درصد( و  8/4واحد ) 9/8واحد در ماه آوریل از ماه قبل  6/176شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

درصد کمتر بود. روند کاهشی قیمت شکر از ماه دسامبر سال قبل ادامه داشته و عمدتا منعکس کننده عرضه فراوان آن در 

ل برزیل در مقابل دالر امریکا نیز از وباشد. کاهش ارزش واحد پاشی از تولید فراوان آن در هند و تایلند میبازار است که ن

 های کاهش قیمت شکر است. علت

  ricesindex/en/http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodp:لینک خبر

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 173.5 points in April 2018, nearly unchanged from 

March but up 2.7 percent from the corresponding period last year. While the prices of most cereals and 

dairy products continued to increase in April, sugar prices fell further. Vegetable oil and meat markets 

also remained under downward pressure. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 168.5 points in April, 1.7 percent (2.8 points) higher than in 

March and some 15.4 percent above its value in April 2017. The Index has followed an upward trend 

for the fourth consecutive month, with prices of wheat, coarse grains and rice all gaining momentum in 

recent months. In the case of wheat, weather-related risks, especially in the United States, and robust 

trade provided support to prices, while expectations of lower plantings in the United States, on the 

backdrop of drought-reduced production in Argentina, continued to push up international maize prices. 

Rice prices, on the other hand, increased, following a fresh round of public purchases by Indonesia and 

the launch of a state import tender by the Philippines.  

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سمپوزیوم جهانی آلودگی خاکگزارش جدید فائو به مناسبت 

منتشر « سمپوزیوم جهانی آلودگی خاک»مناسبت هبر اساس گزارش جدیدی که فائو ب

وری کشاورزی، ایمنی مواد کرد، با وجود اینکه آلودگی خاک تهدیدی جدی برای بهره

سالمت انسان است، تا کنون میزان و شدت این آلودگی کمتر شناخته  وغذایی 

شر منت« آلودگی خاک: یک واقعیت پنهان»است. طبق این گزارش که تحت عنوان شده

است، صنعتی شدن، استخراج معادن و تشدید کشاورزی منجر به آلودگی خاک شده و از طرف دیگر گسترش شهرنشینی شده

 بعنوان مخزنی برای ضایعات شهری استفاده شود.  سبب شده است که از خاک

م، نوشیخوریم، آبی که میماریا هلنا سیمدو، معاون مدیرکل فائو در آغاز این سمپوزیوم گفت، آلودگی خاک بر غذایی که می

جلوگیری  ود است وها محدگذارد. توانایی خاک برای مقابله با آلودگیکنیم و سالمتی اکوسیستم ما تاثیر میهوایی که تنفس می

سایت شناسایی  80،000ها باید در اولویت جهانی قرار گیرد. برای مثال در استرالیا در حال حاضر حدود شدن خاکاز آلوده

های کشاورزی آن درصد از خاک 19های چین و درصد از کل خاک 16برند. طبق برآوردها اند که از آلودگی خاک رنج میشده

ها آلودگی بالقوه دارند. در امریکا درصد از خاک 3اند. در منطقه اقتصادی اروپا و بالکان غربی، حدود هآلوده تشخیص داده شد

 العاده از نظر آلودگی خاک قرار دارند.  های فوقسایت در فهرست اولویت 1300

  /:www.fao.org/news/story/en/item/1126971/icodehttp//:لینک خبر

 خالصه خبر :

Soil pollution poses a worrisome threat to agricultural productivity, food safety, and human health, but 

far too little is known about the scale and severity of that threat, warns a new FAO report released 

today at the start of a global symposium.  Industrialization, war, mining and the intensification of 

agriculture have all left a legacy of soil contamination across the planet, while the growth of cities has 

seen soil used as a sink for ever greater amounts of municipal waste, says Soil Pollution: A Hidden 

Reality. "Soil pollution affects the food we eat, the water we drink, the air we breathe, and the health of 

our ecosystems," said FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo at the start of the 

symposium. "The potential of soils to cope with pollution is limited; the prevention of soil pollution 

should be a top priority worldwide," she added. 

خاک موضوع:  

 (FAOفائو ) :منبع

 02/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های آنها در توسعه پایدارمنشاء جغرافیای مواد غذایی بر روی برچسب درجنقش 

دهد که مشخص نمودن منشاء جغرافیایی نشان مینتایج یک تحقیق جدید 

محصوالت غذایی از نظر اقتصادی و اجتماعی به مناطق روستایی و ترویج توسعه 

کند. محصوالت غذایی که بر روی برچسب آنها شاخص تواند کمک میپایدار می

( درج شده باشند در سطح جهانی دارای ارزش تجاری تا بیش GIجغرافیایی )

های خاص، کیفیت و یا ارد دالر هستند. اینگونه محصوالت ویژگیمیلی 50از 

 اعتبار  مرتبط با منشاء جغرافیایی خود را دارند. 

توسط فائو اجرا و بانک (« GIهای جغرافیایی )تقویت سیستم های غذایی پایدار از طریق شاخص»العه تحت عنوان مطاین 

قرار محصول مورد تجزیه و تحلیل  9ثبت شاخص جغرافیایی بر روی  اقتصادی ت( اثراEBRDاروپایی بازسازی و توسعه )

)امریکا(،  kona)صربستان(، قهوه  futogمحصول عبارتند از: قهوه )کلمبیا(، چای دارجیلینگ )هند(، کلم  9است. این داده

)سوئیس( و شراب  Tête de Moine)مراکش(، پنیر   Taliouine)کامرون(، زعفران  Penja)اسپانیا(، فلفل  manchegoپنیر 

Vale dos Vinhedos   .)برزیل( 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1118741/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
A new study has found that food products linked to their place of origin are economically and socially 

beneficial to rural areas and promote sustainable development. 

Food products registered with a Geographical Indication (GI) label boast an annual trade value of over 

$50 billion worldwide. Such products have specific characteristics, qualities or reputations stemming 

from their geographical origin. 

The study Strengthening sustainable food systems through geographical indications by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD) analyses the economic impact of Geographical Indication registration in nine 

case studies: Colombian coffee, Darjeeling tea (India), Futog cabbage (Serbia), Kona coffee (United 

States), Manchego cheese (Spain), Penja pepper (Cameroon), Taliouine saffron (Morocco), Tête de 

Moine cheese (Switzerland) and Vale dos Vinhedos wine (Brazil).  

 توسعه پایدار موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 26/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های مشترک توسط گروه جهانی مهاجرتتوسعه طرح

اردیبهشت در  12( که روز GMGدر مراسم افتتاحیه نشست گروه جهانی مهاجرت )

مدیرکل سازمان ئیسه گروه، ویلیام لیسی، لندن برگزار شد، دو عضو هیات ر

( و گرازیانو داسیلو، مدیرکل فائو بر اهمیت مذاکرات کنونی IOMالمللی مهاجرت )بین

پیمان جهانی برای پناهندگان که و پیمان جهانی برای مهاجرت امن، منظم و قانونی 

 تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید، تاکید کردند. 

 های وابسته بههایی نیز همراه است. آژانسای بزرگ است که البته با عدم قطعیتوعدهبنا به اظهار ویلیام لیسی، این دوره، 

ها و ذینفعان مرتبط در ضمن همکاری نزدیک با یکدیگر باید برای حمایت از دولتهای آینده طی سالسازمان ملل متحد 

ی متشکل از (، گروهGMGجهانی مهاجرت ) گروهاجرایی کردن نتایج مذاکرات این پیمان جهانی باید آمادگی داشته باشند. 

المللی مهاجرت کند. فائو و سازمان بینابسته به سازمان ملل متحد است که در زمینه امور مهاجرتی فعالیت میوانس آژ 22

ا رمذاکرات بین دولتی در نیوریوک پشتیبانی فنی برای برگزاری و اند انتخاب شده 2018بعنوان هیات رئیسه گروه برای سال 

 پیمان جهانی برای مهاجرت امن، منظم و قانونی به تصویب برسد.  2018تا دسامبر  رودانتظار می بعهده دارند.

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1127215/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Speaking at the opening of the GMG meeting in London on Wednesday, the two co-chairs of the Group, IOM's 

Director General, William Lacy Swing and FAO's Director General, José Graziano de Silva, highlighted the 

importance of the current negotiations of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, and of the 

Global Compact on Refugees, due to be completed later this year. 

DG Swing said: "This is a period of great promise, but also uncertainty. The UN family, working in close 

partnership with each other, must be ready to support governments and relevant stakeholders at all levels in 

implementing the outcome of the Global Compact negotiations itself in the coming years." 

"Migration can contribute to development, and that should be kept front and centre of public attention" added 

FAO Director-General José Graziano da Silva. "The GMG brings together the diverse expertise and operational 

capacity of its members. This is fundamental to harnessing the many opportunities migration brings for 

development, and managing the challenges that can arise. In addition, the members of the GMG can help states 

achieve the sustainable development goals which are influenced by human mobility." 

 مهاجرت موضوع:

 (FAOفائو ) :منبع

 03/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1127215/icode/
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 های کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم در هندارتقا و پذیرش شیوه

است. ارقام روند افزایشی داشته و انقالب سبز  1960تولیدات کشاورزی در هند از دهه 

اصلی این روند ها، آبیاری و مکانیزاسیون از علل کشپرمحصول، کودهای شیمیایی، آفت

های اما اخیرا بعلت مشکالت مربوط به شرایط آب و هوایی و فشار وارده بر سیستم بودند.

 است.ای مشکل شدهتولید حفظ این روند بطور فزاینده

محققان بهترین راه برای مقابله با این وضعیت را ترویج و پذیرش شیوه های کشاورزی 

 ها در هند بسیار کم است. المللی مقبولیت این شیوهبا وجود اقدامات ملی و بین دانند. اماهوشمند در برابر اقلیم می

های کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم در استان شرقی بیهار مورد بررسی در یک مطالعه جدید، عوامل مؤثر در پذیرش شیوه

شوند مانند شرایط آب و هوایی کشاورزی می های جدیدمحققان تعدادی از عواملی را که مانع پذیرش شیوهقرار گرفته است.  

کنند که ایجاد اند و توصیه میهای بازار و محدودیت های دسترسی به خدمات ترویج و آموزش را شناسایی کردهیا ریسک

 تمایل رسد سبب افزایششود بنظر می ها بطوریکه منجر به تقویت خدمات ترویجی و دسترسی به بازارگزاریتغییر در سیاست

 ها شود. کشاورزان به قبول این شیوه

   practices/-agricultural-smart-climate-adopting-publications-https://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 خالصه خبر :
Since the 1960s and the Green Revolution in India, agricultural production has been steadily increasing. 

Much of this increase is due to widespread adoption of high-yielding varieties, chemical fertilizers, 

pesticides, irrigation and mechanization. However, recently sustaining yield gains has become 

increasingly difficult as India faces a number of climate-related problems, which put pressure on 

sustaining the existing production system. 

Many scientists have proposed that the best way to counter this stagnation in yield gains is through 

promotion and adoption of climate-smart agricultural practices. However, uptake of these practices in 

India is very low despite national and international promotion efforts. 

A new study examines the factors behind the likelihood of adoption of climate-smart agricultural 

practices in the eastern Indian province of Bihar. 

 کشاورزی هوشمند موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 19/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.cimmyt.org/new-publications-adopting-climate-smart-agricultural-practices/
https://ccafs.cgiar.org/climate-smart-agriculture-0#.WtjbjGinGM9
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJCCSM-02-2017-0025
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 بررسی اثرات انواع مالچ بر روی عملکرد ذرت و کیفیت خاک

 افزایش میزان آب دهد که بهترین راه براینتایج یک تحقیق جدید نشان می

 ای از کاه است. ، پوشش آن با الیهن نیاز به آبیاریو سالمت خاک را بدو

چین از پالستیک و کاه برای از چندین دهه قبل، کشاورزان در فالت لسی 

ای از کشاورزی منطقه که اکثرا به کنند. بخش عمدهاک استفاده میپوشش خ

های خشک است و محصوالت آنها فقط به ذرت اختصاص دارد، زمین

های فصلی وابسته است. خشک بودن خاک به رشد و عملکرد بارندگی

از تبخیر و از دست رفتن آب  همین دلیل از دو مالچ ارزان قیمت و در دسترس فوق برای جلوگیریزند. بهمحصول صدمه می

 شوند. شود که سبب گرم ماندن خاک نیز میخاک استفاده می

است اما در مورد اثرات آن بر روی کیفیت، سالمت و تا کنون استفاده از مالچ در این منطقه رواج داشته 1970اگرچه از دهه 

ساله انجام و  5الچ بر روی عملکرد ذرت تحقیقی ماست. بدین منظور و همچنین بررسی اثر ترسیب کربن خاک بررسی نشده

های خاک تجزیه و تحلیل و میزان اند. در پایان هر فصل نمونهخاک بدون مالچ مقایسه شدهکاه، پالستیک و  در آن اثرات مالچ

 اند. عملکرد ذرت در قطعات مختلف با هم مقایسه شده

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180425093807.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
How do you boost soil water content and soil health without irrigating? Best cover it with a layer of straw, a new 

study concludes. Farmers in China's Loess Plateau have for decades used both plastic and straw as a soil cover, 

or mulch, between crops. Much of the region's agriculture, of which corn is a large part, is dryland; the crops 

depend solely on seasonal rainfall. Dry spells can hurt crop growth and yield. So the two mulches -- both 

inexpensive and readily available -- are used to stop water loss from evaporation and keep soil warm. Although 

the mulches had been in use since the 1970s, "there were no studies being done about the effect of mulching on 

soil quality, soil health, and carbon sequestration," said Upendra M. Sainju. Sainju is a soil scientist at the USDA-

ARS Northern Plains Agricultural Research Lab in Montana. 

 ذرت موضوع:

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 25/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180425093807.htm
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 های غذایی شهرها برای کاهش انتشار کربنایجاد تغییر در سیستم

هایی برای کاهش در بسیاری از شهرهای امریکا به دنبال راه حاضر در حال

گذاری و تجارت، مقررات های سرمایهای از جمله برنامهانتشار گازهای گلخانه

های کارآیی ساخت و ساز و افزایش حمل و نقل عمومی و استفاده از انرژی

 ACS' Environmentalتجدیدپذیر هستند. در گزارشی که در مجله 

Science & Technology    منتشر شده است اقدامات شهری دیگری که

حت است، تی کربن کمک کند، پیشنهاد شدهاپ تواند به کاهش بیشتر ردمی

مصرف مواد غذایی و  ازای ناشی عنوان: مقابله با انتشار گازهای گلخانه

 ضایعات. 

تغذیه جمعیت شهری از تولید  مختلف مراحل ه مربوط بهای منتشردرصد از گازهای گلخانه 30تا  20، بر اساس مطالعات قبلی

شود. به همین دلیل می ها و ضایعات، نگهداری آنها در یخچال، پخت و پز و در نهایت تا دور ریختن زبالهمواد غذایی، حمل ونقل

غذا است. بیشتر های مای و اثرات کربن، سیستبرای مشکل گازهای گلخانه حلیکی از اهداف اولیه محققان برای یافتن راه

شود. اما در این مطالعه به این مشکل از جنبه مصرف شهری پرداخته شده مباحث در این خصوص به بخش کشاورزی مربوط می

 است. 

  ases/2018/05/180502083122.htmhttps://www.sciencedaily.com/rele:لینک خبر

 خالصه خبر :
Many U.S. cities and states are looking for ways to slash greenhouse gas emissions, including cap-and-trade 

programs, building-efficiency regulations, and boosting public transit and renewable energy sources. Now 

scientists report in ACS' Environmental Science & Technology additional measures cities could take to further cut 

their carbon footprint: by tackling emissions related to food consumption and waste. 

According to previous studies, feeding urban populations -- from producing food to transporting it, to refrigeration 

and cooking meals, and finally to tossing leftovers -- accounts for 20 to 30 percent of global greenhouse gas 

emissions. This large contribution makes the food system a prime target when researchers and policymakers are 

looking for ways to reduce cities' carbon footprints. Conversations around this idea have focused primarily on the 

agricultural production side of the equation. But Eugene Mohareb and colleagues wanted to see what would 

happen if they reframed the issue from the urban consumption standpoint. 

 ایگازهای گلخانه موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 02/05/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180502083122.htm
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 های حیوانی با محیط زیستنوآوری در سازگاری فرآوری کود

در روند تولید  BioEcoSIMفرآوری جدیدی بنام  روش آلمان Fraunhoferمؤسسه 

های بزرگ آلمان اپراتورهای کارخانه ی ازبعنوان یک SUEZکود مایع حیوانی به 

ل مشکالت مربوط به مازاد کودها در برای حتواند فرصتی معرفی کرده است که می

محصوالت تولیدی شامل کودهای فسفات، کودهای آمونیم و مزارع کشاورزی باشد. 

میلیون مترمکعب کود حیوانی  200ساالنه حدود ها هستند. های آلی خاککنندهاصالح

توجهی نیز آب و مقادیر قابل« طالی سیاه»درصد این  90شود. بیش از مایع در مزارع دامداری و علفزارهای آلمان تولید می

شود بیشتر از ظرفیت نگهداری خاک و نیتروژن و فسفر است. اگر میزان کود مایعی که به مزارع داده میمواد مغذی مهم مثل 

 های زیرزمینیکنند که وارد سفرههای خاک نیتروژن آمونیاک را تبدیل به نیترات میجذب گیاهان باشد، میکروارگانیسم

ی های قابل کشتایع حیوانی در آنها زیاد است اغلب فاقد زمینمناطقی که میزان تولید کود م که شود. اما مشکل اینجاستمی

ود. روش شمازاد آنها توسط تانکرها به مناطق دیگر حمل میباشند بهمین دلیل کودهای مایع شتهکوددهی داهستند که نیاز به 

و حمل و نقل آنها را   جدید معرفی شده روشی سازگار با محیط زیست است که تهیه مواد معدنی مفید مثل نیتروژن و فسفر

 کند. تسهیل می

  treatment.html-manure-friendly-environmentally-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
The BioEcoSIM process for the treatment of liquid manure developed at the Fraunhofer Institute for Interfacial 

Engineering and Biotechnology IGB is being introduced to the market by SUEZ Germany as an operator of large-

scale plants. This creates an opportunity for farms to dispose of surplus manure and digestate. Slurry treatment 

products are phosphate fertilizers, ammonium fertilizers and organic soil improvers. Around 200 million cubic 

meters of liquid manure from livestock farming end up in fields and meadows in Germany every year. More than 

90 percent of the "black gold" consists of water and contains considerable amounts of the important plant nutrients 

nitrogen and phosphorus. However, if more liquid manure is applied to the fields than the soil can bind and plants 

can absorb, microorganisms convert the ammonium nitrogen in the soil into nitrate that seeps into the 

groundwater. The problem: Where large quantities of liquid manure are produced, there is often a lack of arable 

land that needs to be fertilized. For this reason, fattening farms use so-called slurry exchanges to order tankers to 

transport their slurry to areas requiring nutrients – often several hundred kilometers away. 

 محیط زیست موضوع:

 phys.org :منبع

 03/05/2018 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-05-environmentally-friendly-manure-treatment.html
https://phys.org/tags/manure/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/innovativepr.jpg
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 ها، چالش جهانی آلودگی آب«مناطق مرده»

( به وسعت فلوریدا در خلیج عمان dead zone) «منطقه مرده»محققان یک 

ح اند. در سطکند، شناسایی کردهکه خلیج فارس را به دریای عرب متصل می

ها شناسایی ها و دریاچهمنطقه مرده در اقیانوس 400جهانی تا کنون 

اند. در منطقه مرده میزان اکسیژن آب بسیار کم است بطوریکه آبزیان شده

 یستند. قادر به ادامه حیات در آنها ن

های آبزی که سرعت مصرف اکسیژن محلول در آب توسط ارگانیسمزمانی

آب  افتد که دمایاین وضعیت معموال زمانی اتفاق میگیرند. ب باشد، مناطق مرده شکل میآبیشتر از میزان اضافه شدن آن به 

گیرد، مثال در محل اتصال رودخانه به دریا.  رقراهای زیرین باشد و یا آب شیرین در باالی آب شور در سطوح باالتر گرمتر از الیه

شوند، بنابراین اکسیژن کمتری از اتمسفر مینها با هم مخلوط و شناور است. الیهدر هر دو مورد، آب سطوح باالتر کمتر متراکم 

های ه نشده یا شکوفهتواند فاضالب تصفیعامل دیگر وجود ماده آلی در آب است که منشاء آن میرسد. های پایینی میالیه به

ا تجزیه هکند جایی که توسط باکتریهای زیرین نفوذ می. ماده آلی نهایتا به الیههاو ماهی هاجلبک باشد و همچنین پالنکتون

 شود. ای از اکسیژن آب مصرف میشود. در طی این فرآیند بخش عمدهمی

  sustained.html-pollution-global-zones-dead-05-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Scientists have identified a dead zone as large as Florida in the Gulf of Oman, which connects the Arabian Sea 

to the Persian Gulf. Around the world there are more than 400 current dead zones in oceans and lakes, where 

water contains so little oxygen that aquatic life can't survive. 

Dead zones form when aquatic organisms consume dissolved oxygen faster than it can be supplied. This typically 

happens when warmer water sits on top of colder water, or freshwater sits on top of saltier water—for example, 

where a river meets the sea. In either case the water on top is less dense and floats. The layers don't mix much, so 

very little oxygen from the atmosphere reaches the lower layers. The next ingredient is organic matter in the water. 

It can come from untreated sewage, or from blooms of algae, along with dead plankton and fish. This material 

eventually sinks into the bottom layer, where bacteria decompose it, using oxygen as fuel. This process can 

consume most or all of the oxygen from the water. 

 هاآلودگی آبموضوع:

 phys.org :منبع

 04/05/2018: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-05-dead-zones-global-pollution-sustained.html
https://doi.org/10.1029/2017GL076666
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=44677
https://phys.org/tags/zones/
https://phys.org/tags/algae/
https://phys.org/tags/layer/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/deadzonesare.jpg
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 پروری برای نجات زمینآبزی

 2050های انجام شده توسط فائو و محققان جمعیت جهان تا سال اساس برآورد بر

 میلیارد نفر خواهد رسید، برای تامین نیاز پروتئینی این جمعیت 10به حدود 

درصد افرایش یابد. برآورده ساختن  52یدات دامی باید بطور متوسط ولمیزان ت

تی است. طبق شواهد جدید زیست بسیار حیااین نیاز بدون وارد آوردن به محیط

 توانندشوند میپروری تولید میبدست آمده، غذاهای دریایی که از طریق آبزی

به تامین نیاز غذایی آینده مردم جهان بشکلی پایدار کمک کنند ضمن اینکه 

که مردم ون اینمحیطی ناشی از تولید گوشت نیز خواهند شد. یعنی بدون نیاز به زمین اضافی و بدسبب کاهش معضالت زیست

 مجبور به حذف گوشت بعنوان یک منبع غذایی شوند. 

( دریافتند که مقدار زمین UC stanta Barbaraدر تحقیق انجام شده در مرکز ملی آنالیز و سنتز اکولوژیکی سانتا باربارا )

ر کمتر از تولید دامی خواهد بود. بسیاپروری و حیوانات دریایی یطریق آبز موردنیاز ازپروتئین تامین زراعی موردنیاز برای 

 است.منتشر شده  .Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئیات تحقیق در مجله 

  fish.html-farming-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
To satisfy the protein demands of an anticipated nearly 10 billion people by 2050, the United Nations' Food and 

Agriculture Organization (FAO) and researchers around the world estimate current animal production will need 

to grow by an average of 52 percent. Meeting this need without pushing the environment to the brink will be 

critical. New evidence shows seafood from aquatic farming—aquaculture—can help feed the future global 

population while substantially reducing one of the biggest environmental impacts of meat production—land use—

without requiring people to entirely abandon meat as a food source. 

A new study from UC Santa Barbara's National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) found 

that the amount of cropland required to support future protein needs with more farmed aquatic animals would be 

significantly smaller than if terrestrial livestock production met those needs. This research is the first land-use 

analysis of future food systems to focus on aquaculture—the world's fastest-growing food sector—and helps 

reveal its potential role in conservation and food security. The findings appear in the Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 

 پروریآبزی موضوع:

 phys.org :منبع

 30/04/2018: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-farming-fish.html
https://phys.org/tags/aquaculture/
https://phys.org/tags/food/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/salmonunderw.jpg


 آب و المللی کشاورزیدادهای مهم بینیو رو اخبار

 1397نیمه اول اردیبهشت ماه 

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

15 

 

 خیز مدیترانهسبز مرکبات در منطقه مرکباتگسترش بیماری لکه

 (greeningهای درختان مرکبات آلوده به بیماری لکه سبز مرکبات )میوه

شود. ، رشدشان متوقف شده و تلخ میدرختانها و مرگ قبل از ریزش برگ

بنا به اظهار محققان، پس از وارد آمدن تلفات زیاد به درختان مرکبات 

اکنون منطقه فلوریدا و از بین رفتن درختان در کالیفرنیا و برزیل، هم

کلیدی تولید کننده مرکبات یعنی مدیترانه نیز در معرض تهدید این 

 بیماری قرارگرفته است. 

گوید، از اواسط سال پلیه فرانسه درباره این بیماری میدر شهر مون CIRADیک ایمبرت، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی ار

این بیماری بسرعت و اثرات بسیار گسترده شروع شد. تنها منطقه تولید کننده مرکبات که تا کنون به این بیماری آلوده  2000

گونه  که اخیرا یکواند در معرض ابتال به این بیماری قرار نگیرد. وی همچنین گفت، تاست، منطقه مدیترانه است که نمینشده

است. این بیماری در نیمه اول قرن گذشته در آسیا جزیره عربستان مشاهده شدهسترش این بیماری در شبهاز حشرات عامل گ

 داده بودند. « اژدهای زرد»ن عنوان به آها ظهور کرد که چینی

  crops.html-citrus-future-bitter-mediterranean-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
Trees with citrus greening disease produce stunted fruit that don't ripen and are bitter before losing their 

leaves and dying 

After decimating orange groves in Florida and trees in California and Brazil, citrus greening disease now 

threatens the key producing region of the Mediterranean, according to researchers. 

The disease "has spread since the mid-2000s with a phenomenal speed and impact," said Eric Imbert of 

CIRAD, an agricultural research centre based in the French city of Montpellier. 

The only citrus producing region as yet unafflicted, "the Mediterranean can't remain untouched by citrus 

greening disease," the researcher added. 

Imbert said one species of the insect which spreads the disease has already been found on the Arabian 

peninsula. 

The disease emerged in the first half of the last century in Asia, where it is called yellow dragon disease 

by the Chinese. 

 مرکبات موضوع:

 phys.org :منبع

 30/04/2018: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-mediterranean-bitter-future-citrus-crops.html
https://phys.org/tags/trees/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/treeswithcit.jpg
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 های کشاورزیکاهش آلودگی نیتراتی ناشی از فعالیت

ار بسیهای زیرزمینی آلمان یکی از کشورهایی است که غلظت نیترات در آب

باال است. دلیل اصلی این وضعیت استفاده بیش از حد از کودهای حیوانی در 

میلیون تن کود مایع حیوانی در مزارع آلمان  200مزارع است. ساالنه حدود 

های زیرزمینی در آبشود که منجر به باال رفتن غلظت نیترات استفاده می

های زیرزمینی مورد بررسی شود.  در یک سوم از مناطقی که کیفیت آبمی

محققان مؤسسه فناوری است. قرار گرفته است، غلظت نیترات باال بوده

و   Rhineland-Palatinateزیست ( با همکاری بنیاد محیطKITکارلسروهه )

های آشامیدنی در سطح وسیعی از مناطق ردن آبده برای تمیز کیک پروسه بسیار سا یک دفتر مهندسی محیط زیست بر روی

 کنند. کشاورزی کار می

بوده و غلظت « خوب»های زیرزمینی آلمان در وضعیت باید وضعیت آب 2015طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا، در اوایل سال  

با توجه به گزارش اخیر منتشر شده توسط دولت فدرال، در نتیجه اثرات  لیو گرم در لیتر باشدمیلی 50نها کمتر از آنیترات 

  شود.  هایی از بهبود کیفیت آب مشاهده نمیناشی از کودهای استفاده شده در مزارع نشانه

  air.html-agriculture-problem-nitrate-04-rg/news/2018https://phys.o:لینک خبر

 خالصه خبر :
Nitrate concentrations of our groundwater are among the highest in the European Union. The main reason is over-

fertilization of fields with feces from livestock farming. Every year, a "liquid manure shower" of 200 million tons 

goes down onto German fields, the result being too high nitrate levels at one third of the groundwater quality 

measurement points. Researchers of Karlsruhe Institute of Technology (KIT), together with the Foundation for 

the Environment of Rhineland-Palatinate and an environmental engineering office, are working on a very simple 

process for the large-scale cleaning of polluted drainage water from agricultural areas. 

By early 2015 at the latest, German groundwater would have had to be in a "good state" according to EU 

directives, with nitrate concentrations lower than 50 mg per liter. According to the recent nitrate report issued by 

the Federal Government every four years, however, fertilizers used in agriculture still continue to adversely affect 

water quality in Germany, and there are hardly any signs of improvement.  

 کود موضوع:

 phys.org :منبع

 24/04/2018: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-nitrate-problem-agriculture-air.html
https://phys.org/tags/nitrate+concentrations/
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 نکاتی در مورد رونق کشاورزی ارگانیک 

نبش ارگانیک این است که به روال یکی از بزرگترین انتقادها علیه ج

های دهو بر نها کشتی استفاده کردهکشاورزی سنتی از سیستم تک

 خریداری شده و فرایندهای صنعتی متکی است. 

توسط مدافعان کشاورزی پایدار به « Big Organics»اغلب اصطالح 

گیرد. برای مثال نویسندگان مواد غذایی تمسخر مورد استفاده قرار می

واج کنند که با رامریکا، مایکل پوالن و چولی گاتمن چنین استدالل می

ورزی ارگانیک، این سیستم تعهد خود را برای ایجاد یک سیستم جایگزین برای تولید غذا از دست داده و آنچه و افزایش کشا

 است. تکرار کرده را که قرار بود علیه آن باشد

ت جهاکنون تر است و پیچیدهدهند که ارتباط موجود بین کشاورزی ارگانیک و کشاورزی سنتی تحقیقات جدید نشان می

ا، هکشاست. در حال حاضر، استفاده کنندگان سیستم کشاورزی سنتی برای کاهش مصرف آفتمعکوس شده تاثیرگذاری

های کشاورزی زیستی مزارع، حشرات مفید و حفاظت خاک تکنیککودهای صنعتی و میزان شخم زمین و افزایش تنوع

 برند. ارگانیک را بکار می

  mainstream.html-agriculture-04-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 خالصه خبر :
One of the biggest knocks against the organics movement is that it has begun to ape conventional agriculture, 

adopting the latter's monocultures, reliance on purchased inputs and industrial processes. 

"Big Organics" is often derided by advocates of sustainable agriculture. The American food authors Michael 

Pollan and Julie Guthman, for example, argue that as organic agriculture has scaled up and gone mainstream it 

has lost its commitment to building an alternative system for providing food, instead "replicating what it 

set out to oppose." 

New research, however, suggests that the relationship between organic and conventional farming is more 

complex. The flow of influence is starting to reverse course. 

Practitioners of conventional agriculture are now borrowing "organic" techniques to reduce the use of pesticides, 

artificial fertilizers and excessive tillage, and to increase on-farm biodiversity, beneficial insects and soil 

conservation. 

 کشاورزی ارگانیک وع:موض

 phys.org :منبع

 24/04/2018: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2018-04-agriculture-mainstream.html
https://michaelpollan.com/books/the-omnivores-dilemma/
https://michaelpollan.com/books/the-omnivores-dilemma/
https://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520277465
https://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520277465
https://phys.org/tags/conventional+agriculture/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/organicagric.jpg
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 کاهش آلودگی هوای منازل با انتخاب گیاهان مناسب

درصد از زندگی خود را در داخل  80در کشورهای صنعتی، مردم بیش از 

ساکن و بدون حرکت است.  ایبطور فزایندهها که هوای آنگذرانند ها میخانه

د دارننیاز ها به انرژی کمتری برای گرمایش، تهویه و سرمایش این نوع سازه

اما اگر ذرات جامد و گازهای بالقوه سمی مثل مونواکسیدکربن، ازن و ترکیبات 

تجهیزات اداری تجمع  ها، فرش و آلی فرار از منابع مختلف مثل مبلمان، رنگ

موم توانند ستوانند خطرناک باشند. گیاهان میبرای سالمت انسان مییابند، 

ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که کدام اما نکتهرا جذب کرده و به بهبود کیفیت هوای داخل خانه کمک کنند. 

 را بهبود بخشید. توان کارآیی این نوع از گیاهان و چگونه می دسته از گیاهان برای این منظور بهتر بوده 

توسط فدریکو بریلی، فیزیولوژیست گیاهی در شورای ملی  Trends in Plant Science ای که نتایج آن در مجله در مطالعه

های تمیز کننده هوا توسط که علم فیزیولوزی گیاهی هنگامی که با فناوری استشده توضیح دادهمنتشر شده، تحقیقات ایتالیا 

 ی مقرون بصرفه و پایدار کمک کند. به طریقتواند به بهبود کیفیت هوای داخل خانه ، میشودلفیق میسنسورهای هوشمند ت

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180419131121.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
People in industrialized countries spend more than 80% of their lives indoors, increasingly in air-tight buildings. 

These structures require less energy for heating, ventilating, and air conditioning, but can be hazardous to human 

health if particulate matter and potentially toxic gases, including carbon monoxide, ozone, and volatile organic 

compounds, from sources such as furniture, paints, carpets, and office equipment accumulate. Plants absorb toxins 

and can improve indoor air quality, but surprisingly little is known about what plants are best for the job and how 

we can make plants perform better indoor. 

In a Review published April 19 in Trends in Plant Science, Frederico Brilli, a plant physiologist at the National 

Research Council of Italy -- Institute for Sustainable Plant Protection, and colleagues conclude that a better 

knowledge of plant physiology, along with integration of smart-sensor-controlled air cleaning technologies, could 

improve indoor air quality in a cost-effective and sustainable way. 

 آلودگی هوا وضوع:م

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 19/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 ای بر پایداری خاک و دفع آباثرات ترشحات ریشه

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180419131121.htm
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ها و ها و در نهایت به گلها، برگهای جدید، ساقهدر طی فصل رشد گیاهان اغلب به شاخه

افتد، توجه می شود.   درباره محصوالت  و کمتر به آنچه برای گیاهان در زیر خاک اتفاق می

 ها ممکن است بعنوان بخشی ضروری و غیر جالب توجه در تولید محصول فکر کنیم. ریشه

افتد تمرکز و همکارانش بر خالف نظر فوق بر روی آنچه در خاک اتفاق می Paul Hallettاما 

شود. که ترکیبی از کند، ریزوسفر  نامیده میها را احاطه میای از خاک که ریشهدارند. منطقه

در این منطقه فرایندهای زیاد و با اهمیت ولی است. « منطقه»و « ریشه»های التین برای کلمه

 افتد. ی تولید محصول اتفاق میپنهان برا

 exudateکنند که ماده مترشحه یا در ریزوسفر گیاهان ترکیبات شیمیایی مختلفی تولید می

شوند. در تحقیق انجام شده اثرات مواد مترشحه بر رروی گیاهان و خاک اطراف آن نامیده می

ها انجام هایی در  مقیاس کوچک در نزدیکی ریشهاست. در این تحقیق منحصر بفرد، اندازهگیریمورد بررسی قرار گرفته

 طور مداوم مواد شیمیاییها بباشد ریشهنواحی داشته هایی کامل متفاوت با سایرتواند وییگیاست. در این ناحیه خاک میشده

 کنند تا راهی برای آزاد کردن عناصر مغذی متصل به ذرات خاک شوند. بداخل خاک منتقل می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180418092033.htm:لینک خبر

 خالصه خبر :
As the growing season progresses, you might not notice much about what's happening to plants under the soil. 

Most of us pay attention to new shoots, stems, leaves, and eventually the flowers and crop we intend to grow. We 

might think of roots as necessary, but uninteresting, parts of the crop production process. Paul Hallett and his team 

disagree. They focus on what's going on in the soil with the plant's roots. The zone of soil that surrounds a plant's 

roots is called the rhizosphere. It's the combination of the Latin words for "root" and "area." And it's a busy 

location for important-but hidden-crop production processes. In the rhizosphere, plants make a variety of chemical 

compounds called exudates. Hallett and fellow researchers at the University of Aberdeen look at the effects that 

exudates have on the plant and surrounding soil community. Their unique work takes small-scale measurements 

near the surface of the roots. The properties here can be very different from the rest of the soil. 

 خاک موضوع:

 (sciencedailyدیلی )ساینس :منبع

 18/04/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 اخبار کوتاه 

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180418092033.htm
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 آسیا  .1

 سال قبل از میالد در چین معرفی شده است. 2600دهند که  گندم نتایج تحقیقات مبتنی بر رادیو کربن نشان می 

Radiocarbon-Based Study Suggests Wheat Introduced to China in 2600 BCE 

 ت غذاییهای جدید درباره تنوع ژنتیکی برنج برای کمک به امنیکشف یافته 

Research Unlocks Rice Gene Diversity for Food Security 

 نقش کلیدی تشویق به نوآوری در برقراری سالمت، رفاه و امنیت غذایی عمومی 

Fostering Innovation Key for a Healthy, Wealthy and Food-Secure Commonwealth 

 روپاا .2

 شناس موفق به تولید داروی گیاهی برای معالجه ماالریا شدندمحققان گیاه 

Plant Scientists Boost Malaria Drug Yield in Plant 

 ترندچرا غالت نسبت به سایر گیاهان در مقابل خشکی مقاوم 

Why Grass Cereals are more Drought-Tolerant than other Plants 

 امریکا  .3

 های غیرزیستی عملکرد بیشتری دارندارقام برنج دارای صفات سه گانه در مقابل تنش 

Rice with Triple-Stack Traits Shows Better Yields amidst Abiotic Stresses 

  انتشار مدل جدید برای ارتباط بین سلولی در گیاهان شناسایی 

Scientists Publish New Model for Communication in Plant Cells 

 انجام تحقیقات پنبه در فضا 

Cotton Research Goes to Space 

 بازگشت به فهرست
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