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

تا ( 31اردیبهشت) 2172 مهاز ماه  (oft red winter, export price delivered at the US Gulf portS) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 7931 آبانیعنی  2172 نوامبر

 

 

 

 

 2172ماه مه از  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجتغییرات قیمت  منحنی

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)   7931 یعنی آبان 2172تا نوامبر ( 31اردیبهشت)

 

 
 

 ماه قیمت تغییرات

- 213.85 May 2018 

2.58 % 219.36 Jun 2018 

-0.50 % 218.26 Jul 2018 

8.42 % 236.63 Aug 2018 

-10.25 % 212.38 Sep 2018 

0.52 % 213.48 Oct 2018 

-4.65 % 203.56 Nov 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- 451.00 May 2018 

-5.32 % 427.00 Jun 2018 

-6.79 % 398.00 Jul 2018 

1.76 % 405.00 Aug 2018 

0.00 % 405.00 Sep 2018 

0.99 % 409.00 Oct 2018 

-1.96 % 401.00 Nov 2018 
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تا ( 31اردیبهشت) 2172ماه مه از  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود بشرح (یک تن به دالر امریکا)  7931 یعنی آبان 2172نوامبر 

 

 2172ماه مه از  ) 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 ) 7931یعنی آبان  2172تا نوامبر ( 31اردیبهشت)

 

 (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

- 179.09 May 2018 

-7.83 % 165.07 Jun 2018 

-5.22 % 156.46 Jul 2018 

3.78 % 162.37 Aug 2018 

-4.66 % 154.80 Sep 2018 

3.53 % 160.26 Oct 2018 

0.27 % 160.69 Nov 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- .27 May 2018 

3.70 % .28 Jun 2018 

-7.14 % .26 Jul 2018 

-7.69 % .24 Aug 2018 

4.17 % .25 Sep 2018 

16 % .25 Oct 2018 

-3.45 % .28 Nov 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
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 از ایران، مراکش و اسپانیا در فهرست میراث جهانی کشاورزیهای جدیدی  ثبت سایت

-ایران، سیستم کشاورزیمبتنی بر آبیاری از قنات در گناباد  سیستم کشت زعفران

سیستم درختان باستانی زیتون در اسپانیا چوپانی مبتنی بر درخت آرگان در مراکش و 

 . هستند( GIAHS)جدیدترین موارد ثبت شده در فهرست میراث جهانی کشاورزی 

های ثبت شده در این فهرست دارای روشی منحصر بفرد در تولید مواد تمام سایت

های سنتی همراه با امکان بهبود جات با استفاده از دانش و مهارتغذایی و یا ادویه

( GIAHS)زی ها توسط گروه مشاوره علمی میراث جهانی کشاوراین سایت. معیشت مردم بومی و حفظ تنوع زیستی هستند

اهمیت جهانی، ارزشمند بودن بعنوان یک کاالی عمومی از جنبه حمایت : معیارهای انتخاب آنها عبارتند از. شوندانتخاب می

نمای ها و داشتن زمینهای دانش، سازگاری با فناوری، فرهنگاز امنیت غذایی و معیشت، تنوع زیستی کشاورزی، سیستم

(landscape )جالب توجه . 

اکنون شبکه جهانی میراث است و همتاکنون از ایران و اسپانیا سه سایت و از مراکش دو سایت در این فهرست ثبت شده

 . باشدکشور از سراسر جهان می 27نما از زمین 51کشاورزی شامل 

  o.org/news/story/en/item/1175563/icode/http://www.fa:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A traditional saffron cultivation system in Iran, an argan-based agro-pastoral system in Morocco, and 

an ancient olive trees system in Spain today won recognition from FAO as Globally Important 

Agricultural Heritage Systems (GIAHS). 

All the sites feature unique ways to produce nutritious foods and/or spices using traditional knowledge 

and skills while improving local people's livelihoods and preserving biodiversity. 

The sites were designated by the GIAHS Scientific Advisory Group based on selection criteria, 

including: global importance, their value as a public good in terms of supporting food and livelihood 

security, agro-biodiversity, knowledge systems, adapted technologies, cultures, and outstanding 

landscapes. It is the third time that sites in Iran and Spain are added to the global agricultural heritage 

systems list and the second time for Morocco. FAO's global agricultural heritage network now consists 

of 57 remarkable landscapes in 21 countries around the globe. 

 میراث جهانی کشاورزی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1175563/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/
http://www.fao.org/giahs/en/
http://www.fao.org/giahs/become-a-giahs/selection-criteria-and-action-plan/en/
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 جدید سازمان ملل متحد غذایی و حبوبات در قطعنامهمواد تمرکز بر سالمت گیاهان، ایمنی 

گذاری المللی و نامبر اساس تصمیم جدید سازمان ملل متحد دو روز جدید بین

یک سال به موضوعات اصلی درباره امنیت غذایی و تغذیه اختصاص خواهد 

 . فائو از این تصمیم استقبال و قدردانی نمود. یافت

سه قطعنامه جدید شامل سه برنامه ابتکاری  مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در راستای افزایش آگاهی در زمینه سالمت گیاهان، ایمنی مواد غذایی و 

 . تصویب کرد 2172دسامبر  21را در روز حبوبات 

تحت  2121المللی حفاظت از گیاهان از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر نامگذاری سال  فائو و دبیرخانه کنوانسیون بین

درصد از محصوالت غذایی در سطح  41با توجه به اینکه ساالنه تا . استقبال کردند« المللی سالمت گیاهان سال بین»عنوان 

پرورش گیاهان سالم از جنبه افکار عمومی و برای سیاستگزاران از اهیمت اهمیت  ،روند بین می زا هانی توسط آفات گیاهیج

میلیارد دالر  11میلیارد دالر و حشرات مهاجم حدود  221های گیاهی حدود  از نظر اقتصادی، بیماری. ای برخوردار است ویژه

 . کنند به اقتصاد جهانی خسارت وارد می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1175295/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO  applauded today's decision by the United Nations to create two new international days and one 

entire year devoted to central issues in global food security and nutrition. 

The UN General Assembly approved three new resolutions creating three awareness-raising initiatives, 

focused on plant health, food safety and pulses. 

FAO and the International Plant Protection Convention Secretariat, based at FAO, welcomed the 

decision to proclaim 2020 as the International Year of Plant Health. With up to 40 percent of global 

food crops lost annually due to plant pests, the importance of fostering healthy plants is critical for 

public opinion and policy makers. In economic terms alone, plant diseases cost the global economy 

around $220 billion annually and invasive insects around $70 billion. 

"The International Year of Plant Health is a key initiative to highlight the importance of plant health to 

enhance food security, protect the environment and biodiversity, and boost economic development," 

FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo said. 

 یمنی مواد غذاییا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1175295/icode/
https://www.ippc.int/en/about/secretariat/
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  های مکانی با همکاری ناسا و فائو آوری داده اندازی ابزار آنالین جدید برای جمع راه

جدیدی که با همکاری ( open source)باز  به کمک برنامه منبع

موتور جستجوی زمین گوگل ناسا و فائو با پشتیبانی تیم 

(Google Earth ) و  برنامهSilvaCarbon اندازی  دولت امریکا راه

ها و درختان و ردیابی تغییرات کاربری  مشاهده جنگل است،  شده

پذیر  نما توسط عموم مردم از همه نقاط دنیا امکان زمین و زمین

 . است شده

های مربوط به  آوری داده فائو در زمینه جمع Open Foris Collect Earthبرنامه  Collect Earth online( CEO)فرم  پلت

کرد را تقویت خواهد  ای فراهم می زدایی و سایر موارد را که در چند سال گذشته به کمک تصاویر ماهواره کاربری زمین، جنگل

فرم  این پلت. های جهانی سنجش از راه دور فائو خواهد شد فناوری مرکزی در پشتیبانی از برنامهتبدیل به  CEO.  کرد

توانند بطور  باز است که نیاز به دانلود یا نصب نداشته و عموم کاربران به کمک آن می مبتنی بر وب، رایگان و منبع

 . باشند تهای از تمام نقاط زمین دسترسی داش های ماهواره سیستماتیک به داده

 . دسترس است آن در و ثبت نام در /http://collect.earth:  به سادگی با کلیک کردن بر روی لینک CEOفرم  پلت

  /news/story/en/item/1173756/icode/http://www.fao.org:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Seeing both forests and trees is about to get easier, thanks to a new open-access tool developed by US National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) and the UN's Food and Agriculture Organization (FAO), with 

support from the Google Earth Engine Team and the US Government's SilvaCarbon Program  - allowing anyone 

to track land-use and landscape changes anywhere. 

Collect Earth Online (CEO) amplifies the power of FAO's Open Foris Collect Earth tool, which for the past few 

years has enabled the collection of data on land use, deforestation and for other purposes with the help of 

satellite imagery. CEO will become a central technology supporting FAO's global Remote Sensing Survey. The 

new platform is web-based, free of charge, open to all, requires no downloads or installation, and allows users to 

systematically inspect any location on the Earth with satellite data. 

The next generation tool makes it easier to conduct surveys, collect samples and use crowdsourcing techniques. 

CEO can be accessed by simply clicking on a link http://collect.earth/ and registering on the platform. 

 های مكانی داده: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://collect.earth/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1173756/icode/
https://www.nasa.gov/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://collect.earth/
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 دادن به گرسنگیهمکاری برنده جایزه صلح نوبل با فائو در تالش برای پایان 

با  2172و برنده جایزه صلح نوبل  عراقی نادیا مراد، فعال حقوق بشر ایزدی

های مربوط به مقابله با خشونت و همچنین مبارزه با گرسنگی  فائو در فعالیت

وی همچنین عضو انجمن برندگان صلح نوبل برای امنیت . کند همکاری می

ت در این خوزه گرازیانو داسیلو، مدیرکل فائو دیپلم عضوی. غذایی و صلح شد

 . انجمن را در حاشیه مراسم جایزه نوبل در اسلو به وی داد

ای از صدا و  بطور مشترک به نادیا مراد بعنوان نمونه 2172جایزه صلح نوبل 

اند و به دکتر دنیس مکوئه، جراح زنان بیمارستانی در جمهوری  چهره زنانی که از خشونت داعش جان سالم بدر برده

 . های مسلحانه اهدا شد ر مبارزاتش علیه استفاده از خشونت جنسی بعنوان ابزاری در جنگ و درگیریدمکراتیک کنگو  بخاط

اندازی شد که با فائو برای تقویت ارتباط بین صلح و امنیت غذایی همکاری  راه 2176انجمن برندگان صلح نوبل در سال 

پذیری در سراسر جهان  رویج  توسعه پایدار و ایجاد انعطافهای جاری  فائو در زمینه ت این همکاری بخشی از فعالیت. کند می

 . است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1174125/icode:لینک خبر 

 :خالصه خبر 
The Iraqi Yazidi human rights activist and 2018 Nobel Peace Laureate Nadia Murad today joined 

FAO’s efforts to tackle the twin problems of hunger and violence by becoming a new member 

of FAO's Nobel Peace Laureates Alliance for Food Security and Peace. 

FAO Director-General José Graziano da Silva presented Murad with a membership diploma on the 

sidelines of the Nobel Peace Prize ceremony, taking place in Oslo. 

Murad, who became the voice and face of women who survived sexual violence by the Islamic State 

and doctor Denis Mukwege, a gynecological surgeon who founded a hospital in the Democratic 

Republic of Congo, have been awarded the 2018 Nobel Peace Prize for their campaigns against the use 

of rape as a weapon of war and armed conflict. 

Launched in 2016, the Alliance cooperates with FAO to strengthen the link between peace and food 

security and is part of the agency's ongoing work to promote sustainable development and resilience 

across the world. 

 مبارزه با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1174125/icode/
http://www.fao.org/nobel-for-foodsecurity-peace/en
https://www.nobelpeaceprize.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/414047/icode/
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  رسیدن به اهداف توسعه پایداربا فائو در ( WFO)همکاری سازمان جهانی کشاورزان 

و فائو بر تعهدات خود در زمینه کمک به ( WFO)سازمان جهانی کشاورزان 

 . کشاورزان بعنوان عوامل اصلی کشاورزی در سطح جهانی تاکید کردند

برحمایت از نقش کلیدی  FAOو  WFOضا شده بین در توافقنامه جدید ام

های کشاورزی و غذایی کارآمد،  های ذیربط آنها در سیستم کشاورزان و سازمان

، کاهش فقر روستایی، رسیدن به امنیت غذایی و تغذیه و جامع و پایدار

 . است تمرکز شده 2191دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

های کشاورزی  گیری در زمینه سیاست ی رهبری در فرایندهای تصمیمرسیدن به اهداف فوق با ایجاد ظرفیت در کشاورزان برا

 . های پایدار کشاورزی که توسط کشاورزان اعمال می شود، امکانپذیر خواهد شد در تمام سطوح بر اساس بهترین روش

ر کشاورزان به منظور اورزی مبتنی بشکتواند بعنوان دستورکار  مه میقناماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو گفت، این تواف

 . ها کشاورز در سراسر جهان بکار گرفته شود های جهانی علیه گرسنگی و حمایت بهتر  از منافع میلیون تقویت تالش

  /icodehttp://www.fao.org/news/story/en/item/1174926/:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The World Farmers' Organisation (WFO) and the UN's Food and Agriculture Organization (FAO) 

today reaffirmed their commitment to help farmers become the drivers of the global agricultural 

agenda. 

The new FAO-WFO agreement will focus on supporting and promoting the key role that farmers and 

their organizations play in efficient, inclusive and sustainable agriculture and food systems; reducing 

rural poverty; reaching food and nutrition security; and achieving the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. 

It will do so by building farmers' capacity to lead decision-making processes on agricultural policies at 

all levels, based on best sustainable agricultural practices that farmers are already applying. 

"This agreement will help build a farmers-driven agricultural agenda to bolster global Zero Hunger 

efforts, and better support the interests of millions of farmers worldwide. Farmers can bring a range of 

innovative solutions to the complex challenges we face today," said Maria Helena Semedo, FAO 

Deputy Director-General for Climate and Natural Resources. 

 توسعه پایدار: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1174926/icode/
http://www.wfo-oma.org/about-wfo.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه دوم آذر ماه 

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

9 

 

 2172 اقلیمانداز جهانی انرژی و  انتشار چشم

انداز جهانی  چشم»طبق محاسبات ارائه شده در آخرین گزارش 

( JRC)توسط مرکز تحقیقات مشترک اروپا  که« انرژی و اقلیم

درجه  5/7منتشر شده است، برای محدود کرن افزایش دما تا 

ای در سطح جهانی تا  سانتیگراد، میزان انتشار گازهای گلخانه

درجه سانتیگراد تا سال  2و برای محدود کردن آن تا  2165سال 

 . باید به صفر برسد 2121

ها معادل کمتر از یک هفته توقف  کل هزینه. گذاری دارد واضح است که تحقق یافتن اهداف فوق نیاز به افزایش سرمایه

بر اساس توافق اقلیمی پاریس، اقدامات « 2172انداز انرژی و اقلیم  چشم»در گزارش . است های اقتصادی برآورد شده فعالیت

قرار درجه سانتیگراد مورد تجزیه و تحلیلی  2اقلیمی موردنیاز در سطح جهانی برای محدود کردن افزایش دما به کمتر از 

متن کامل گزارش از لینک زیر . درجه سانتیگراد نیز پیگیری شده است 5/7های الزم برای محدود کردن آن تا  گرفته و تالش

 :در دسترس است

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113446/kj1a29462enn_geco2018.pdf 

  published-2018-outlook-climate-and-energy-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The latest report "Global Energy and Climate Outlook 2018" by the JRC calculates that to limit 

temperature change to 1.5°C, global net greenhouse gases emissions would need to drop to net zero by 

2065, and by 2080 for 2°C. 

While this clearly would come with increased investment needs, the overall costs would be equivalent 

of less than one week of economic activity lost for a given year. 

The economy would grow, decoupled from greenhouse gas emissions. 

The Global Energy and Climate Outlook 2018analyses the global climate action needed to limit 

climate change to well below 2°C and pursue efforts to limit the temperature rise to 1.5°C, as put 

forward in the Paris Agreement. 

 انرژی و محیط زیست: موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 12/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113446/kj1a29462enn_geco2018.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-energy-and-climate-outlook-2018-published
https://ec.europa.eu/jrc/en/geco
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_22318651.jpeg?itok=7IbaUqtj
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  دهد فرسایش خاک ظرفیت خاک برای مقابله با گرمایش زمین را کاهش می

ای که توسط مرکز تحقیقات مشترک اروپا  مقالهطبق برآوردهای ارائه شده در 

(JRC ) در مجلهScience Advances تشدید فرسایش خاک  است،  منتشر شده

های کشاورزی به اتمسفر شده که  منجر به از دست رفتن کربن بیشتری از خاک

ها در حفظ تعادل  خاک. افزایش اثرات تغییرات اقلیمی را بدنبال خواهد داشت

اکسیدکربن  خاک نقش یک مخزن برای کربن دارد که دی. اقلیمی نقش مهمی دارند

 . کند مواد آلی خاک ترسیب می را از اتمسفر جذب کرده و به صورت

شوند و  آلی از خاک به اتمسفر میتغییر کاربری زمین، فرایندهای تخریبی و تغییرات اقلیمی اغلب منجر به خروج مواد 

 . اکسیدکربن را کاهش می دهند رفیت خاک برای ذخیره دیظ

قلیمی فرسایش خاک تشدید یافته و منجر به های شدید در اروپا در نتیجه تغییرات ا بینی افزایش بارش با توجه به پیش

بنا به نظر نویسنده مقاله، بر اساس برآوردهای آنها، تشدید فرسایش خاک در اروپا . جابجایی خاک و کربن آن خواهد شد

د درصد افزایش پیدا خواهد کر 95میزان کربن فرسایش یافته تا  2711تا  2176های  های شدید در فاصله سال بدنبال بارندگی

های کشاورزی تحت تاثیر تغییرات  از خاک  CO2ای  که به معنی تشدید از دست دادن کربن خاک بصورت انتشار گاز گلخانه

 . اقلیمی است

  warming-global-fight-capacity-soils-decreases-erosion-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A JRC-led article published in Science Advances estimates that accelerated soil erosion will lead to additional 

carbon losses from agricultural land to the atmosphere, thus increasing the effect of climate change. Soils play 

an important role in balancing the climate. It acts as a carbon sink, sequestering CO2 from the atmosphere into 

the soil organic carbon. 

Land use change, degradation processes and climate change often result into soil organic carbon being released 

from soil to the atmosphere, decreasing the soil's capacity to store CO2. 

Soil erosion, which is likely to be exacerbated due to more intense precipitation expected as a result of climate 

change, leads to the displacement of soil and the organic carbon within it. 

There is evidence that climate change is already causing net losses of organic carbon from soil across the EU, 

but the extent and consequences of this disruption to the carbon stock is still uncertain. 

 فرسایش خاک: موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 17/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil-erosion-decreases-soils-capacity-fight-global-warming
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_187321081.jpeg?itok=6Jf42s9k
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  بررسی اثرات کودهای گاوی بر روی کیفیت آب

بر روی نحوه انتقال مواد شیمیایی از ( JRC)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی اروپا 

هدف از این تحقیق به حداقل . کنند ها بررسی و مطالعه می کورهای حیوانی به آب

 . رساندن خطرات آلودگی در مفهوم اقتصاد چرخشی است

بویژه مواد داروئی و سایر مواد ضدمیکربی  این محققان برای ردیابی مواد شیمیایی

این روش . اند و برای گاوها روش جدیدی را ارائه کردهمورد استفاده بعنوان دار

در رابطه با استفاده مجدد از مواد و بازیافت آنها در « ها تسلسل ریسک»جدید بخشی از یک پروژه تحقیقاتی اکتشافی بنام 

 . اقتصاد چرخشی است

خواهند اطمینان  رخشی میدهد که آنها ضمن حمایت از اصول اقتصاد چ توضیح می Bernd Gawlikمحقق این پروژه، 

 . های منفی بر سالمت انسان و محیط زیست همراه نیست حاصل کنند که استفاده مجدد از مواد با پیامد

موضوع مورد تحقیق در این مطالعه کودهای گاوی هستند که اغلب در حالت طبیعی بدون هیچ نوع تصفیه یا پردازشی 

 . گیرند بعنوان کود مورد استفاده قرار می

  quality-water-manure-cattle-effects-investigate-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/scientists:لینک خبر

 :خالصه خبر 
JRC scientists have started investigating how chemical substances migrate from cattle manure to water. The 

research aims at minimising contamination risks in the context of circular economy. 

JRC scientists have developed and tested a new methodology to investigate the fate of chemical substances, in 

particular pharmaceuticals as well as other anti-microbial agents, administered to cattle. 

The methodology stems from an exploratory research project which addressed the so-called "Circularity of 

Risks" linked to the reuse of materials and recycling in the circular economy. 

"We of course support the principle of the circular economy and the idea of reusing materials. But we want to be 

sure that when materials are reused, this has no negative consequences on human health or the environment. Our 

research looks at one way of ensuring this", explains JRC scientist Bernd Gawlik. The object of the study was 

cattle manure, which is often used as fertiliser in its natural state, without undergoing additional treatment or 

processing. Scientists wanted to understand to what extent chemicals such as pharmaceuticals administered to 

cattle can migrate into our water resources through their manure. 

 کیفیت آب: موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 18/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/scientists-investigate-effects-cattle-manure-water-quality
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/residues-antimicrobial-agents-and-related-compounds-emerging-concern-manure-water-and-soil
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/residues-antimicrobial-agents-and-related-compounds-emerging-concern-manure-water-and-soil
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/img_0199.jpg?itok=XQsByjHk
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  های مضر ساخت سالحی مؤثر برای جلوگیری از رشد شکوفه جلبک

های  مفید برای جلوگیری از آسیبهای کشاورزی  بینی و تعیین دقیق شیوه پیش

محققان دانشگاه اوهایو در تالش برای . ای است محیطی موضوع پیچیده زیست

به کشاورزان و دیگران در جلوگیری از  هحل و ابزارهایی هشتند ک یافتن راه

 . های مضر کمک کند شکوفه زدن جلبک

ققان در نشست اخیر انجمن ژئوفیزیک امریکا در واشنگتن گروهی از مح

اهداف این . دانشگاه اوهایو نتایج بدست آمده از سه مطالعه را ارائه دادند

های کشاورزی در جهت کاهش خطرات نیتروژن و فسفر موجود در  هایی است برای هدایت فعالیت ها بهبود مدل مطالعه

 . شوند ها می های سمی در آبراهه ها که منجر به رشد جلبک هرزآب

بینی پیامدهای  های پایه برای پیش گوید، مدل هندسی اکولوژی در دانشگاه ایالتی اوهایو میجی مارتنی، پروفسور م

های مختلف مانند زمان مصرف کود در حال حاضر در دسترس هستند، اما آنها باید برای حصول اطمینان  و جلب  تصمیم

  .های محیط زیست باید بازنگری شوند اعتماد ذینفعان مثل کشاورزان و سازمان

  https://www.sciecedaily.com/releases/2018/12/181217101801.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Predicting and pinpointing which farming practices are most likely to protect against environmental 

harm is a complex proposition, and researchers at The Ohio State University are working to fine-tune 

the tools that could help farmers and others prevent harmful algal blooms. 

This week at the American Geophysical Union (AGU) fall meeting in Washington, D.C, a team of 

scientists from The Ohio State University shared early results from a trio of studies that aim to 

improve models designed to guide agricultural practices for reducing the risk of nitrogen and 

phosphorus farm runoff. Such runoff leads to the growth of toxic algae in waterways. 

Basic models for predicting the consequences of various decisions, such as when to apply fertilizer, are 

available but they must be refined in order to ensure reliability and gain the trust of interested parties, 

including farmers and environmental protection organizations, said Jay Martin, a professor of 

ecological engineering at Ohio State. 

 

 محیط زیست: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 17/12/2018 :تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

https://www.sciecedaily.com/releases/2018/12/181217101801.htm
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  آیا مواد غذایی ارگانیک برای اقلیم مضرند؟

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه 

است، مواد  منتشر شده Natureچالمرز سوئد که در مجله 

غذایی بدست آمده از مزارع ارگانیک دارای اثرات اقلیمی 

هستند که از مزارع سنتی بیشتری نسبت به مواد غذایی 

یند، به این دلیل که مواد غذایی ارگانیک نیاز به آ بدست می

 . مزارع بزرگتری دارند

های دیگر برای  از این روش همراه با روش. اند ین ارائه کردهمحققان روش جدیدی را برای ارزیابی اثرات اقلیمی کاربری زم 

دهد که تولید مواد غذایی ارگانیک منجر  نتایج بدست آمده نشان می. اند مقایسه مواد غذایی ارگانیک و سنتی استفاده کرده

 . شوند ای بیشتری می به انتشار گازهای گلخانه

 51د ئکه نخودهای آلی تولید شده در سو دهند مطالعات آنها نشان میگوید،  می Stefan Wirseniusمحقق این مطالعه، 

این اختالف برای بعضی از مواد غذایی بسیار بیشتر . درصد اثرات اقلیمی بیشتری نسبت به نخودهای مزارع معمولی دارند

 . این محصوالت استعلت اصلی میزان عملکرد در هکتار . رسد درصد می 11است برای مثال در مورد گندم زمستانه تا 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181213101308.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Organically farmed food has a bigger climate impact than conventionally farmed food, due to the 

greater areas of land required. This is the finding of a new international study involving Chalmers 

University of Technology, Sweden, published in the journal Nature. 

The researchers developed a new method for assessing the climate impact from land-use, and used 

this, along with other methods, to compare organic and conventional food production. The results 

show that organic food can result in much greater emissions. 

"Our study shows that organic peas, farmed in Sweden, have around a 50 percent bigger climate 

impact than conventionally farmed peas. For some foodstuffs, there is an even bigger difference -- for 

example, with organic Swedish winter wheat the difference is closer to 70 percent," says Stefan 

Wirsenius, an associate professor from Chalmers, and one of those responsible for the study. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 13/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181213101308.htm
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 های هرز  ها در مزارع برای مبارزه با علف استفاده از مورچه

هایی که از  المللی از محققان، مورچه های یک تیم بین یافته بر اساس

توانند به  کنند، می های هرز موجود در سطح خاک تغذیه می بذرهای علف

همین دلیل کمتر شخم  به. های هرز کمک کنند کشاورزان در مدیریت علف

کشاورزان در کاهش  رایها شده و ب زدن زمین سبب حفاظت از مورچه

 . باشد مفیدتواند  هزینه نیروی کار و بهبود کیفیت خاک می

ها  گوید، مورچه می Barbara B. Padroمحقق دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا،  

های هرز را از سیستم مزرعه خارج کنند و اگر  های علف آنها قادرند مقادیر عظیمی از دانه. بطور طبیعی در مزارع هستند

 . برداری کرد توان از آنها بهره به منظور حفاظت از آنها کمتر شخم زده شوند، می مزارع

برای محققان این سوال مطرح است که آیا شخم زدن . برد ها را از بین می های مورچه شخم زدن زمین خاک را بهم زده و النه

های هرز  ها در کنترل علف چگونه برای توانایی مورچه گذارد و این عوامل ها در مزارع تاثیر می بر تعداد، اندازه و توزیع النه

 گذارد؟  تاثیر می

 . منتشر خواهد شد Biological Controlمجله  2173جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در شماره ژانویه  

  ww.sciencedaily.com/releases/2018/12/181218115142.htmhttps://w:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Harvester ants that eat weed seeds on the soil's surface can help farmers manage weeds on their farms, 

according to an international team of researchers, who found that tilling less to preserve the ants could 

save farmers fuel and labor costs, as well as preserve water and improve soil quality. 

"These ants are naturally present in the fields," said Barbara Baraibar Padro, a postdoctoral scholar in 

plant science, Penn State. "They are able to remove a huge amount of weed seeds from the system, and 

if farms till less to preserve these ants, it can benefit them." 

Tilling a field disturbs the soil and can destroy ant nests. The researchers wondered whether tilling had 

an impact on the number, size and distribution of ant nests in the fields, and how these factors could 

influence the ant's ability to control weeds. 

 های هرز علف: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 18/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181218115142.htm
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  شناسایی ژن مؤثر در سازگاری گیاهان به نوسانات سطح شوری خاک

شوری آب آبیاری و شوری خاک از ممترین عوامل محدود کننده عملکرد 

بویژه با در نظر گرفتن . ای است محصوالت بویژه در شرایط اقلیمی مدیترانه

ند توا های نیمه خشک، شوری می در اقلیمتغییرات اقلیمی در شرایط کنونی، 

 . از عوامل ایجاد تنش در طول سال باشد

با همکاری محققانی ( UAB)فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه بارسلونا محققان 

از دانشگاه ناتینگهام و مرکز تحقیقات جان اینر در نورویچ اخیرا موفق به تشخیص تغییراتی در ژن انتقال دهنده سدیم بنام 

HKT1;1 اند که با سازگاری طبیعی گیاه مدل آرابیدوپسیس به نوسانات شوری خاک ارتباط دارد شده . 

است،  هشدمنتشر    Proceedings of the National Academy of Sciencesدر مقاله مروبط به این یافته که در مجله 

و  Blanes ا درجه شوری مختلف واقع در بین هایی ب که از مکان .A 77بوته منفرد گیاه آرابیدوپسیس  11بر روی محققان 

Cap de creus 1135ها با ژنوم گونه  تلفیق این دادهاز . اند اند، تجزیه و تحلیل ژنومیک انجام داده آوری شده جمع A.  متعلق

تری در برابر درجه سازگاری باال زرقام مربوط به منطقه کاتالونیا اا اند که محققان به این نتیجه رسیده به کلکسیون جهانی

 . شوری متوسط و نوسانات شوری برخوردارند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181218144251.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil and irrigation water salinity is one of the most important problems limiting crop yields and 

particularly in Mediterranean climates. In these semi-arid climates salinity can be a stressful factor 

which fluctuates during the year, especially within the current context of climate volatility. 

Researchers from the Unit of Plant Physiology at the UAB Department of Animal Biology, Plant 

Biology and Ecology, in collaboration with the University of Nottingham and the John Innes Centre in 

Norwich, recently identified several modifications in a sodium transporter gene called HKT1;1 with 

key relevance to the adaptation of natural populations of the model plant Arabidopsis thaliana (A. 

thaliana) to environments with fluctuating soil salinity. 

In the study published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences researchers 

conducted a large-scale genomic analysis of the 77 A. 

 شوری خاک: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 18/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181218144251.htm
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  تواند کاهش دهد را می CO2ای بغیر از  های کشاورزی میزان انتشار گازهای گلخانه تغییر در شیوه

نتایج . است CO2 ای غیر از  بخش کشاورزی بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه

های کاربردی  المللی تحلیل سیستم تحقیق انجام شده توسط مؤسسه بین

(IIASA )های کشاورزی و کاهش گوشت و لبنیات  دهند که تغییر شیوه نشان می

های غذایی میزان انتشار مربوط به این بخش را بدون هیچگونه تالش  در رژیم

 . تواند کاهش دهد درصد می 51تا  2151کاهشی دیگر تا سال 

مربوط به بخش کشاورزی است که رهبری  CO2ای غیر از  این تحقیق اولین تجزیه و تحلیل دقیق از انتشار گازهای گلخانه

در این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی پتانسیل کاهش از ترکیب چهار مدل . است بوده IIASAآن با استفان فرانک، محقق 

ها برای تخمین پتانسیل کاهش هر گزینه استفاده  آنها از قیمت کربن در این مدل. است مختلف اقتصادی جهانی استفاده شده

های کربن آنطور که در واقعیت در بخش کشاورزی بعنوان ابزاری در  مالیاتکند که  این محقق تاکید می. اند کرده

 .  است شود، در این مورد درنطر گرفته نشده گذاری در نظر گرفته می سیاست

 75تا  2151را تا سال شود میزان انتشار گاز متان و اکسید نیتروؤن  هایی که در بخش کشاورزی انجام می به تنهایی تالش

دالر به ازاء هر تن  21اکسیدکربن در سال با هزینه کم  گیگاتن دی 2/1 – 4/7تواند کاهش دهد که در جمع معادل  درصد می

CO2 است . 

  greenhouse.html-dioxide-carbon-non-sector-agriculture-12-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The agricultural sector is the world's largest source of non-CO2 greenhouse gas emissions, and IIASA-

led research has found that changing agricultural practices and a shift in diet away from meat and dairy 

products could reduce the sector's emissions by up to 50% by 2050, compared to a situation without 

mitigation efforts. 

IIASA researcher Stefan Frank led the team which carried out the first detailed analysis of agricultural 

non-CO2 mitigation using a combination of four different global economic models and assessed the 

reduction potential. They used the carbon price in the models to estimate the mitigation potential of 

each option, although Frank stresses that carbon taxes are not considered a likely policy instrument for 

the agricultural sector in reality. 

 ای گازهای گلخانه: موضوع

 phys.org :منبع

 17/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-12-agriculture-sector-non-carbon-dioxide-greenhouse.html
https://phys.org/tags/mitigation/
https://phys.org/tags/agricultural+sector/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/cattle.jpg
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  تحقیقی درباره رد پای کربن مواد غذایی مختلف

معموال خریداران درباره این موضوع کمتر آگاهی دارند که انتخاب هر نوع 

.  تواند داشته باشد ری بر روی تغییرات اقلیمی مییماده غذایی چه تاث

و دانشگاه  که توسط دانشگاه تکنولوژی سیدنییج تحقیق جدیدی انت

دهند که اگر به خریداران اطالعاتی روشن  است نشان می دوک انجام شده

های مناسب درباره رد پای کربن هر ماده غذایی داده  از طریق برچسب

 . شود، آنها مواد غذایی با اثرات کمتر را انتخاب خواهند کرد

ای که در سطح جهانی منتشر می شوند مربوط به مواد غذایی هستند که گوشت گاو و  درصد از گازهای گلخانه 23تا  73

ها و سبزیجات یک  های غذایی در جهت مصرف بیشتر میوه بنابراین تغییر رژیم. گوسفند بیشترین نقش را در بین آنها دارند

 .  استراتژی امیدوارکننده برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است

بنا . توانند به پیامدهای ناشی از انتخاب مواد غذایی مختلف پی ببرند کنندگان می اند که چگونه مصرف کردهمحققان بررسی 

انرژی میزان از در آخر هرماه  برق شود، با مشاهده قبض که از یک وسیله گرمازا مانند هیتر استفاده می به نظر آنها زمانی

 . اما در مورد مواد غذایی این اثر ناملموس است. توان آگاه شد که تاثیر قابل توجهی بر نحوه مصرف آن دارد مصرفی می

 .  منتشر شده است Nature climate Changeجزئیات بیشتر در مجله 

  choices.html-food-footprint-carbon-12-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Shoppers greatly underestimate the difference their food choices can make to climate change, but 

they'll favour items with a lower carbon footprint if they're given clear information on the label, 

according to new research from the University of Technology Sydney and Duke University. 

Between 19% and 29% of global greenhouse gas emissions come from food production, with beef and 

lamb the biggest contributors, so shifting diets towards greater fruit and vegetable intake is a promising 

strategy for reducing climate change. 

"With an appliance such as a heater you can feel the energy used and see an electricity bill at the end 

of the month, so the impact is quite salient, whereas the impact of food production is largely invisible," 

says Dr. Camilleri. 

 ت اقلیمیتغییرا: موضوع

 phys.org :منبع

 17/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-12-carbon-footprint-food-choices.html
https://phys.org/tags/greenhouse+gas+emissions/
https://phys.org/tags/food/
https://phys.org/tags/climate+change/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/foodstore.jpg
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 طوبت در دسترس خاک ربرای جذب ریشه گیاهان مکانیسم تغییر شکل 

در دسترس بودن  های گیاهان  اند که چگونه ریشه محققان کشف کرده

رطوبت در خاک را حس کرده و سپس شکل خود را برای دستیابی بهتر 

 . دهند آن تغییر می

تواند منجر به تولید ارقامی شود که دارای سازگاری  این کشف می

بهتری با تغییرات اقلیمی مثل کمبود آب باشند و به برقراری امنیت 

 . غذایی در آینده کمک کند

در این مقاله درباره کشف مکانیسم مولکولی جدیدی  . منتشر شده است Scienceه این کشف در مجله جزئیات بیشتر دربار

 . است توسط تیم تحقیقاتی از دانشگاه ناتینگهام و دورهام آلمان توضیح داده شده

ت اقلیمی جذب اما تغییرا. ها در جذب آب و مواد مغذی از خاک نقش حیاتی دارند آب برای رشد گیاه ضروری است و ریشه

توانند با شرایط مختلف رطوبتی خاک  می ها گیاهان با تغییر شکل ریشه. است آب در دسترس خاک را چالش برانگیز کرده

 . اما تا کنون مکانیسم این تغییر شکل ناشناخته مانده بود. خود را انطباق دهند

  access.html-rootsrevealing-divining-12-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
New research has discovered how plant roots sense the availability of moisture in soil and then adapt 

their shape to optimise acquisition of water. 

The discovery could enable crops to be bred which are more adaptive to changes in climate conditions, 

such as water scarcity, and help ensure food security in the future. 

These findings, published in the journal Science, describe a new molecular mechanism discovered by 

collaborating teams at the universities of Nottingham and Durham, primarily funded by a joint award 

from the BBSRC. 

Roots are critical for plants to acquire water and soluble nutrients from the soil. Water is essential for 

plant growth, yet changing climatic conditions makes acquiring moisture from soil even more 

challenging. Plants are able to adapt to different soil moisture conditions by altering 

their root architecture, but up until now, it was not understood how this is done. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 21/12/2018 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-12-divining-rootsrevealing-access.html
https://phys.org/tags/climate+conditions/
https://phys.org/tags/root/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/diviningroot.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

 شده در ژاپن یکیژنت شیرایو ییمحصوالت غذا یامکان صدور مجوز فروش برا 

Japan May Allow Genome-Edited Food Sale 

 در برابر لمس حساس هستند اهانیکه گ افتندیمحققان در 

Plants Don't Like to be Touched, Study Finds 

 روپاا .2

 کند شناسایی ژنی که به گیاهان در شرایط غرقابی کمک می 

Stockholm University Scientists Discover Gene that Helps Submerged Plants 

 یوتکنولوژیبه کمک ب اهانیگضد قارچ در  یها نیپروتئ دیتول 

Plants as Antifungal Factories 

 زنگ زرد گندم یماریمقاومت در برابر ب جادیدرباره ا دیجد یها افتهی     

Aarhus University Researchers Release New Insights in Rust Resistance in Wheat 

 مریکاا .9

 یصورت کلون هبذر ب قیبرنج از طر ریتکث یبرا یوشر کشف  

Scientists Discover Way to Make Rice Plants Replicate through Seeds as Clones 

 کایامر یشده توسط وزارت کشاورز کیژنت یمهندس ییبرچسب مواد غذا یانتشار استانداردها 

USDA to Release Final ‘Bioengineered' Food Labeling Standard 

 تحقیقات  .4

 دیاس کیجاسمون یاهیرمون گدرباره عملکرد هو دیجد یعلم افتهی  

International Research Team Finds Novel Function of Plant Hormone Jasmonic Acid 

 گندم بنام  ختهیرقم ترارPM3E یپودر  دکی، مقاوم در برابر سف 

Transgenic PM3E Wheat Show High Resistance to Powdery Mildew 

 بازگشت به فهرست
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