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 9118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در دسامبر 

متوسط  طور به 9118در ماه دسامبر ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

افزایش ( درصد 5/9)واحد  4/4واحد بود که نسبت به ماه قبل  7/191

رقابت . داشت و برای سومین ماه متوالی روند افزایشی آن ادامه پیدا کرد

های گیاهی، شکر و محصوالت لبنی  شدید بین روند افزایشی قیمت روغن

نون تا ک 9114ارزش کلی این شاخص را به باالترین سطح خود از دسامبر 

که واحد بود  5/171طور متوسط  ، این شاخص به9118برای کل سال . رساند

افزایش داشت و هنوز به  9119نسبت به سال ( درصد 9/1)واحد  3فقط 

از باالترین سطح خود که برابر ( درصد 95واحد یا  59)توجهی  میزان قابل

 . است، کمتر یود 9111واحد و مربوط به سال  931

واحد در مقایسه  3/164ت فائو در ماه دسامبر با متوسط شاخص قیمت غال

این افزایش ناشی از باال . افزایش داشت( درصد 4/1)واحد  9/9با ماه قبل 

مشکالت  افزایش تقاضا از طرف چین ورفتن قیمت جهانی گندم بود که 

های  دلیل ادامه اعتراضات و نگرانی سه بهنلجستیکی پیش آمده در فرا

در مورد غالت . منطقه مهم دیگر از عوامل مؤثر بر آن بودندمربوط به چند 

قیمت ذرت . ها تقریبا در همان سطح ماه قبل بود دانه درشت، قیمت

های تجاری، افزایش جزئی  دلیل وضعیت برداشت و تضعیف فعالیت به

میزان شاخص برنج فائو در ماه دسامبر اندکی تغییر داشت .  داشت

های معطر بر افزایش قیمت رقم ایندیکا  نجکه کاهش شاخص بر طوری به

، با توجه به شرایط خوب  9118برای کل سال طور کلی  به. غلبه داشت

واحد بود که کاهش جزئی  4/164میانگین شاخص قیمت غالت فائو  ،عرضه

 . داشت 9119از متوسط سال ( واحد 8/1)

 4/8)واحد  1/14واحد نسبت به ماه قبل  7/164با متوسط  9118های گیاهی فائو در ماه دسامبر  شاخص قیمت روغن

علت اصلی افزایش اخیر ناشی از باال رفتن قیمت  .ماه گذشته رسید 95افزایش داشته و به باالترین سطح خود در ( درصد

روند افزایشی قیمت روغن پالم برای . های سویا، کلزا و آفتابگردان نیز افزایش داشتند اگرچه قیمت روغن روغن پالم بود،

انداز محدودیت  زمانی با چشم ویژه از طرف بخش بیودیزل و هم پنجمین ماه متوالی ادامه یافت که دلیل آن ادامه تقاضا به

واحد از  8/9واحد بود که  9/135های گیاهی فائو  قیمت روغن، میانگین شاخص 9118طورکلی برای سال  به. منابع بود

 . تا کنون رسید 9116ترین سطح ساالنه خود از سال  کمتر بود و به پایین 9119سال 
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 3/3)واحد  3/6واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  8/189شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه دسامبر بطور متوسط 

درصد باال  9بیشترین میزان افزایش مربوط به پنیر بود که پس از سه ماه کاهش متوالی حدود . افزایش داشت( درصد

رفت و علت اصلی آن افزایش تقاضای جهانی برای واردات و محدودیت عرضه صادراتی آن از طرف اتحادیه اروپا و 

ه نوامبر، این روند در ماه دسامبر هم در ما( SMP)پس از افزایش شدید قیمت پودر شیر خامه گرفته شده . اقیانوسیه بود

برای کل . کاهش پیدا کرد( WMP)در مقابل در نتیجه کاهش تقاضای جهانی قیمت کرده و پودر کامل شیر . ادامه یافت

( درصد 1/3)واحد  9/5واحد بود که نسبت به سال قبل  188، میانگین شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو 9118سال 

  .دهد افزایش نشان می

واحد بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت و در مقایسه  6/181در ماه دسامبر بطور متوسط شاخص قیمت گوشت فائو 

 9114دهد ولی هنوز از باالترین سطح خود که مربوط به ماه اوت  افزایش نشان می( درصد 19)واحد  98با مشابه سال قبل 

روند افزایشی شاخص قیمت . اه شاخص قیمت گوشت خوک باال رفتدر این م. است( واحد 91)تر  است بسیار پایین

گوشت گوسفند برای نهمین ماه متوالی ادامه یافت که علت آن افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود آن از طرف 

 5/8واحد بود که نسبت به سال قبل  9/175، میانگین شاخص گوشت فائو 9118بطور کلی برای سال . اقیانوسیه است

 .افزایش دارد( درصد 7/5)د واح

( درصد 9/4)واحد  7/9واحد در مقایسه با ماه قبل  3/181، با متوسط 9118شاخص قیمت شکر فائو در ماه دسامبر 

افزایش اخیر قیمت جهانی شکر ناشی از افزایش . افزایش داشت و روند افزایشی آن برای سومین ماه متوالی ادامه یافت

اما کاهش . نیشکر بیشتری را برای تولید اتانول مصرف کنندشد کارخانجات شکر برزیل قیمت نفت خام بود که سبب 

بطور کلی . انداز مساعد برداشت در هند مانع افزایش بیشتر این شاخص شد ارزش پول برزیل در برابر دالر امریکا و چشم

نگناهای مربوط به تراز عرضه و با وجود برخی ت 9119مت شکر فائو نسبت به سال ، میانگین شاخص قی9118در سال 

 . درصد افزایش داشت 6/1تقاضا، 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 181.7 points in December 2019, up 4.4 points (2.5 

percent) from November, marking the third month of consecutive increase. Strong rallies in 

vegetable oils, sugar and dairy markets pushed up the overall value of the Index to its highest level 

since December 2014. However, for 2019 as a whole, the FFPI averaged 171.5 points, only 3 

points (1.8 percent) higher than in 2018 and still significantly (58 points or 25 percent) below its 

peak of 230 points registered in 2011. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/91/2929 :رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 کشاورزی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی

همراه با افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، باال رفتن میزان 

ویژه در مناطق خشک  ها به امنیت غذایی انسان ،فرسایش و شوری

 . گیرد بیشتر در معرض خطر قرار می

اما تحقیقات بر روی محصوالتی که قادر به رشد در شرایط محیطی 

ها در سطوح مختلف، برای این  سخت هستند و کاربرد فناوری

 . توانند باشند میای  های امیدوارکننده حل ها برخوردارند، راه شرایط که از باالترین اولویت

 311ماه گذشته در دبی برگزار گردید، بیش از  که در (GFIME)ای  های حاشیه در مجمع جهانی نوآوری برای محیط

دست آمده در تحقیقات،  های به کشور جهان گرد هم آمدند تا آخرین پیشرفت 71گیرنده از حدود  متخصص و تصمیم

 . گذاری در کشاورزی و تولید مواد غذایی در جهان را بررسی کنند نوآوری، توسعه و سیاست

هایی با شرکت مقامات بلند پایه شامل وزرا،  گذاری شد، پنل ت غذا و نوآوری نامعنوان روز امنی در این مجمع که به

 . گزاران و نوآوران از سراسر جهان تشکیل گردید سیاست

  agriculture-resistant-change-4/climatehttps://www.euronews.com/2019/12/0:لینک خبر
 :خالصه خبر 

As populations grow and climate change takes hold, increased soil erosion and salinisation are 

putting humanity’s food security at risk especially in arid regions. 

But research into crops that can grow in the harshest conditions and a mix of hi and low tech 

solutions are yielding promising results to this most urgent of priorities. 

Last month, over 300 experts and decision-makers from about 70 countries gathered in Dubai at the 

Global Forum on Innovations for Marginal Environments (GFIME) to explore the latest advances 

in research, innovation, development and policy in agriculture and food production in the world’s 

marginal environments. 

Dubbed as the Food Security and Innovation Day, the forum featured high-level panel discussions 

involving ministers, policymakers and innovators from around the world. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 www.euronews.com :منبع

 90/12/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.euronews.com/2019/12/04/climate-change-resistant-agriculture
https://www.gfime.org/
https://www.euronews.com/2019/12/04/climate-change-resistant-agriculture
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 ها های جدید درباره کمپوست قارچ یافته

. شود ها می در سطح جهانی یکی از کسب و کارهای بزرگ مربوط به قارچ

ساالنه بیش از یک میلیون تن قارچ در اتحادیه اروپا پرورش داده 

چرب، با پروتئین باال و سرشار از  قارچ یک ماده غذایی سالم، کم. شود می

 . مواد معدنی و انواع ویتامین است

در برابر تولید هر تن قارچ، . جود دارداما یک جنبه منفی در این ارتباط و

های بزرگ و   یکی از چالش. شود تولید می( پیت)سه تن کمپوست شامل ترکیبی از زباله مرغ، کاه، گچ و کود گیاهی 

 . لجستیکی که تولیدکنندگان قارچ با آن مواجه هستند رهایی از کمپوست قارچ است

 51تواند تا  هزینه دفع کمپوست می. بر روی حل این مشکل است BioRescueنام  یک پروژه تحقیقاتی اروپایی به تمرکز

هدف محققان این پروژه، ایجاد یک پاالیشگاه زیستی پایدار برای تبدیل ضایعات آلی به . یورو برای هر تن برسد

 . محصوالت مفید است

 ر ارزشمند توصیف کرد که نباید دورکمپوست قارچ را یک ماده بسیا Peter Corcoranنام  یکی از محققان این پروژه به

های  های تخلیه زباله ریخته شده و یا بر روی سطح زمین های قارچ در محل وی گفت در حال حاضر، کمپوست. یخته شودر

 . شوند کشاورزی پخش می

  compost-mushroom-of-secrets-the-unearth-https://www.euronews.com/2019/12/16/scientists:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Mushrooms are big business. More than 1 million tonnes are grown in the European Union each 

year, producing a healthy, low-fat, high protein food that’s also rich in minerals and vitamins. 

But there is a downside. Every tonne of mushrooms generates three tonnes of compost – a mixture 

of chicken litter, straw, gypsum and peat. 

Getting rid of the compost has become a major logistic and economic challenge for the growers, 

one that is now the focus of a European research project - BioRescue. 

It can cost up to 50 euros per tonne to dispose of. The aim of the scientists is to develop a 

sustainable bio-refinery to transform the organic waste into useful products. 

Peter Corcoran, chief executive at Monaghan Biosciences, MBio, in Ireland, describes the compost 

as “an unloved gem” that is too good to be thrown away. 

 های خوراکی قارچ :موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات کشاورزی اروپا  :منبع

 16/12/2910 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.euronews.com/2019/12/16/scientists-unearth-the-secrets-of-mushroom-compost
https://biorescue.eu/
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49877
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49877
https://www.monaghan-mushrooms.com/
https://www.euronews.com/2019/12/16/scientists-unearth-the-secrets-of-mushroom-compost
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 موفقیت محققان بیوتکنولوژی در تولید غالتی که قادر به تثبیت نیتروژن هستند

یابد،  تقاضا برای مواد غذایی افزایش می ،در نتیجه افزایش و تغییر جمعیت

همین دلیل باال بردن میزان تولید محصوالت زراعی یکی از اهداف اصلی  به

 ولیدتکنند تا از  ها تالش می آن. های غذایی است محققان کشاورزی و سیستم

در . حاصل کنندغذای کافی برای تامین نیازهای جهانی در آینده اطمینان 

به شناسی  همین راستا، یک گروه تحقیقاتی در دپارتمان مهندسی زیست

 . کنند بر روی این چالش کار می  MITدانشگاه  Christopher Voigtرهبری 

با اختصاص دو کمک مالی از ( J-WAFS)های غذایی عبدل لطیف جمیل  در چهار سال گذشته آزمایشگاه آب و سیستم

 . ستا گروه تحقیقاتی را تامین کرده اه، بودجه الزم برای اینطرف این آزمایشگ

گیاهانی مانند حبوبات قادرند از طریق برقراری ارتباط همزیستی . نیتروژن یکی از عناصر اصلی الزم برای رشد گیاه است

سایر گیاهان از جمله . هندهایی که توانایی تثبیت نیتروژن از هوا را دارند، نیتروژن موجود در خاک را افزایش د با باکتری

 . گیاهان زراعی اصلی مانند ذرت، گندم و برنج برای نیتروژن موردنیاز خود وابسته به کودها هستند

هدف آنها در این . در تالش برای تولید غالتی هستند که قادر به تثبیت نیتروژن باشند Voigtمحققان آزمایشگاه 

هایی است که از طریق همزیستی با حبوبات نیتروژن هوا را تثبیت  ریهای خاص در باکت تحقیق متمرکز بر روی ژن

 . شوند نامیده می nifها  این گروه از ژن. کنند می

  crops.html-cereal-fixing-nitrogen-biotechnology-real-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
As food demand rises due to growing and changing populations around the world, increasing crop 

production has been a vital target for agriculture and food systems researchers who are working to 

ensure there is enough food to meet global need in the coming years. One MIT research group 

mobilizing around this challenge is the Voigt lab in the Department of Biological Engineering, led 

by Christopher Voigt, the Daniel I.C. Wang Professor of Advanced Biotechnology at MIT. 

For the past four years, the Abdul Latif Jameel Water and Food Systems Lab (J-WAFS) has funded 

Voigt with two J-WAFS Seed Grants. With this support, Voigt and his team are working on a 

significant and longstanding research challenge: transform cereal crops so they are able to fix their 

own nitrogen. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 phys.org :منبع

 13/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-real-biotechnology-nitrogen-fixing-cereal-crops.html
https://phys.org/tags/cereal+crops/
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 ها توسط ریزماهواره تشخیص زودهنگام کمبود نیتروژن در مزارع ذرت

اده از کودهای فگیری در مورد زمان و چگونگی است برای تولیدکنندگان ذرت تصمیم

محققان دانشگاه ایلینویز نشان . است عنوان یک چالش مطرح بوده ازته همواره به

توانند استرس  می  CubeSatsنام  به(  nanosatellites)ی یاهاند که ریزماهوار داده

به کمک این فناوری کشاورزان . نیتروژن را در اوایل فصل زراعی تشخیص دهند

های مربوط به تامین مواد مغذی مورد نیاز  ریزی درباره مصرف کود ازته خواهند داشت و در نتیجه تنش فرصت برای برنامه

 .ذرت کاهش خواهد یافت

نشگاه ایلیونیز بر روی کاربرد این فناوری تحقیق روه منابع طبیعی و علوم زیستی دااز گ Kaiyu Guanنام  محققی به

 Journal of Selected in Applied Earth Observation andهای وی در مجله  جزئیات بیشتر درباره یافته. کند می

Remote Sensing توانایی در تشخیص و توجه به تغییرات میزان مواد مغذی موردنیاز گیاهان در زمان . است منتشر شده

طور کلی  به. سیار مهم استهای زمانی حساس و بهبود عملکرد ب ه دورواقعی برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت در 

فرکانس مشاهده آنها از یک نقطه زمین و باال نبوده های موجود دارای وضوح مکانی  های مورد استفاده در ماهواره فناوری

از (. گردد کند و دوباره بر روی آن نقطه برمی فاصله زمانی که یک ماهواره از روی یک نقطه زمین عبور می)کافی نیست 

منطقه  توانند تشخیص دهند، اما آنها قادر به پوشش طرف دیگر، پهپادها وضعیت مواد مغذی مزرعه را در زمان واقعی می

ها و پهپادها را  مشکل موجود بین ماهواره CubeSatsریزماهواره . محدودی بوده و مقیاس کاربرد آنها محدودیت دارد

متر رسیده و فرکانس بررسی یک نقطه توسط آنها به چند روز  3ها به  وضوح تصویربرداری ریزماهواره. کند حل می

 . توان رصد کرد توسط آنها در زمان واقعی می همین دلیل وضعیت نیتروژن مزرعه را به. رسد می

  stress.html-nitrogen-corn-season-early-nanosatellites-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

For corn growers, the decision of when and how much nitrogen fertilizer to apply is a perennial challenge. Scientists at 

the University of Illinois have shown that nanosatellites known as CubeSats can detect nitrogen stress early in the 

season, potentially giving farmers a chance to plan in-season nitrogen fertilizer applications and alleviate nutrient stress 

for crops. 

"Using this technology, we can possibly see the nitrogen stress early on, before tasseling. That means farmers won't 

need to wait until the end of the season to see the impact of their nitrogen application decisions," says Kaiyu Guan, 

assistant professor in the Department of Natural Resources and Environmental Sciences at the University of Illinois, 

and Blue Waters professor at the National Center for Supercomputing Applications. He is also principal investigator on 

a new study published in IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. 

 ذرت :موضوع

 phys.org :منبع

 13/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-nanosatellites-early-season-corn-nitrogen-stress.html
https://phys.org/tags/nitrogen/
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 گیری نیتروژن خاک در زمان واقعی هستند حسگرهای جدیدی که قادر به اندازه

اند که قادر است میزان نیترات خاک را  محققان موفق به ساخت سنسور جدیدی شده

این سنسور در تشخیص بهتر آلودگی . طور مداوم اندازگیری نماید در زمان واقعی و به

 . تواند کمک کند وری کشاورزی می و شناخت وضعیت مزرعه برای باال بردن بهره آب 

اما، مصرف بیش از حد . طبیعی بسیار پایین استهای  طورکلی، سطح نیترات در آب به

کودهای شیمیایی در مزارع منجر به شسته شدن نیترات از خاک و اضافه شدن آن به 

باال بودن سطح نیترات در آب یکی از دالیل اصلی رد کیفیت آب است که سبب ایجاد مشکل زیست . شود منابع آبی می

 . است زرگی نیز در سطح جهانی شدهمحیطی ب

گیری مداوم و در زمان واقعی نیترات را فراهم  سنجی جذبی است که امکان اندازه سنسور نوری جدید مبتنی بر طیف

که دامنه  را دارد (ppm)ها تا صدها قسمت در میلیون  گیری غلظت نیترات از ده اندازه ا تواناییباین سنسور . کند می

م وضعیت نیترات خاک، تصویری کامال دقیق از تغییرات توانایی آن بر نظارت مداو. مربوط به رشد محصوالت زراعی است

سنسور جدید همچنین در برابر شرایط سخت شیمیایی و فیزیکی بسیار . دهد سریع نیترات در محلول خاک را نمایش می

 . وم استامق

  :sensor.html-nitrate-soil-realtime-01-//phys.org/news/2020https :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ben-Gurion University of the Negev (BGU) researchers have developed a new nitrate sensor that 

will provide real-time and continuous measurement in soil to better detect water pollution and 

measure conditions for higher agricultural productivity. 

Natural nitrate levels in groundwater are generally very low. However, excess application of 

fertilizers in agriculture often results in leaching of nitrate from the soil to water resources. 

Increased levels of nitrate in water is one of the main reasons for disqualification of drinking water, 

causing a worldwide environmental problem. 

The new optical nitrate sensor is based on absorption spectroscopy. It enables continuous, real-time 

measurement of nitrate and can detect nitrate concentrations in the range of tens to hundreds of 

parts per million (ppm), which is the range relevant to growing crops. Its ability to continuously 

monitor soil nitrate levels produces a highly detailed portrayal of the rapidly changing 

concentrations of nitrate in the soil solution. The new sensor is also highly resistant to harsh 

chemical and physical soil conditions. 

 خاک :موضوع

 phys.org :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-realtime-soil-nitrate-sensor.html
https://phys.org/tags/soil/
https://phys.org/tags/water/
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 المللی جدید برای شناسایی و ایجاد مقاومت در برابر بیماری فوزاریمی قارچ مشارکت بین

با آکادمی علوم ( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت  مرکز بین

ایی برای ایجاد تسهیالت غربالگری  نامه توافق( JAAS)سو  کشاورزی جیانگ

بیماری فوزاریم سنبله گندم با هدف اثرگذاری در سطح جهانی در نانجینگ، 

 . چین امضا کردند

برنامه تحقیقاتی  JAASو  CIMMYTایستگاه عالوه بر در ایجاد این 

CGIAR  در مورد گندم(WHEAT )المللی کشاورزی در مناطق خشک  و مرکز بین(ICARDA ) نیز همکاری خواهند

گذاری در مجموعه جهانی  در نانجینگ مستقر و هدف آن سرمایه JAASتسهیالت جدید در نزدیکی دفتر . داشت

CIMMYT هزار جوانه در بانک گندم برای شناسایی و تعریف  151ها با تنوع بیش از  از گندم مقاوم در برابر بیماری

 . ری فوزرایوم سنبله گندم استمنابع ژنتیکی مقاوم در برابر بیما

 51تواند منجر به از بین رفتن  های این محصول است که می بیماری فوزاریوم سنبله گندم یکی از خطرناکترین بیماری

های  در نتیجه افزایش هزینه. درصد عملکرد شده و آلودگی شدید به مایکوتوکسین در مواد غذایی و خوراک دام گردد

 .  دنبال خواهد داشت بهداشتی و دامپزشکی و کاهش تولیدات دامی را به های مربوط به مراقبت

  disease/-wheat-dangerous-to-resistance-develop-and-identify-to-partnership-international-https://www.cimmyt.org/news/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
CIMMYT and JAAS representatives signed the agreement to establish a screening facility for 

Fusarium head blight in Nanjing, China. 

The CGIAR Research Program on Wheat (WHEAT), led by the International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT) and the International Center for Agriculture in the Dry Areas 

(ICARDA), recently announced a partnership with the Jiangsu Academy of Agricultural Sciences 

(JAAS) in China to open a new screening facility for the deadly and fast-spreading fungal wheat 

disease Fusarium head blight, or FHB. 

The new facility, based near the JAAS headquarters in Nanjing, aims to capitalize on CIMMYT’s 

world-class collection of disease-resistant wheat materials and the diversity of the more than 

150,000 wheat germplasm in its Wheat Germplasm Bank to identify and characterize genetics of 

sources of resistance to FHB and, ultimately, develop new FHB-resistant wheat varieties that can 

be sown in vulnerable areas around the world. 

 گندم :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 دهد ها را افزایش می سوزی تغییرات اقلیمی خطر آتش

شده درباره تغییرات اقلیمی و های منتشر  بر اساس آخرین بررسی

های  سوزی در سطح جهانی، تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت خطرات آتش

ها را  سوزی شوند که احتمال وقوع آتش انسانی منجر به ایجاد شرایطی می

 .دهند افزایش می

 Eastهای  های اخیر استرالیا، محققان از دانشگاه سوزی با توجه به آتش

Anglia کالج لندن، اکستر و ،  امپریالMet Office Hadley Center  مقاله منتشر  57بررسی و مرور سریعی بر روی

 . اند دست آمده را منتشر کرده را انجام داده نتایج به 9113در سال  IPCCشده پس از انتشار پنجمین گزارش ارزیابی 

های آب و هوایی  سوزی های آتش کانس یا شدت دورهتغییرات اقلیمی و افزایش فربین اند که  تمام این مطالعات نشان داده

در نتیجه ترکیب افزایش گرما، کاهش رطوبت، کاهش بارندگی و در اغلب وارد بادهای شدید . ارتباط وجود دارد

 . است اگرچه در برخی مناطق موارد استثنا هم بوده. کند افزایش پیدا می( fire weather)سوزی آب و هوایی  خطرآتش

های آب و هوایی در مناطقی که دارای پوشش گیاهی  سوزی های آتش دهند که فصل مشاهده شده نشان می های داده

 . است درصد افزایش یافته 91ها  است و در نتیجه میانگین جهانی طول این فصل تر شده درصد طوالنی 95هستند، 

  wildfires.html-climate-01-https://phys.org/news/2020 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Human-induced climate change promotes the conditions on which wildfires depend, increasing 

their likelihood—according to a review of research on global climate change and wildfire risk 

published today. 

In light of the Australian fires, scientists from the University of East Anglia (UEA), Met Office 

Hadley Centre, University of Exeter and Imperial College London have conducted a Rapid 

Response Review of 57 peer-reviewed papers published since the IPCC's Fifth Assessment Report 

in 2013. 

All the studies show links between climate change and increased frequency or severity 

of fire weather—periods with a high fire risk due to a combination of high temperatures, low 

humidity, low rainfall and often high winds—though some note anomalies in a few regions. 

Observational data shows that fire weather seasons have lengthened across approximately 25 per 

cent of the Earth's vegetated surface, resulting in about a 20 per cent increase in global mean length 

of the fire weather season. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-climate-wildfires.html
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 های هرز انگلی برای کنترل علفارائه رویکردهای جدید 

های  های هرز انگلی از جمله آفات مهم کشاورزی هستند که خسارت علف

نام  ای به های مکنده ها توسط اندام آن. آورند بار می اقتصادی زیادی به

haustorium  با گیاه میزبان ارتباط برقرار کرده و مواد مغذی موردنیاز خود

  . کنند را از گیاه جذب می

های هرز انگلی تمرکز  در بیشتر تحقیقات انجام شده تا کنون بر روی علف

ای و  های هرز انگلی ریشه ها و کنترل علف شناسی آن بر روی زیست

دیویس در تحقیقات  UCمحققان دانشگاه . است ها بوده زنی آن جوانه

مکنده و نحوه توسعه آنها تمرکز کرده و   های جدید خود روی اندام

 . اند منتشر کرده Phytopathologyی خود در این زمینه را در مجله ها یافته

های مکنده را مورد  دهی رشد اندم گوید، آنها مواد شیمیایی مؤثر در مسیر سیگنال جان یودر، محقق و نویسنده مقاله می

اند که دارای  قرار داده های کوچکی مورد آزمایش مولکول Triphysariaنام  اند و در گیاه انگلی مدل به هدف قرار داده

 . است در این مقاله چندین ماده شیمیایی مهار کننده جدید معرفی شده. های مکنده را دارند قابلیت مهار احتمالی اندام

  weed.html-parasitic-strategies-scientists-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Parasitic weeds are among the world's most economically damaging agricultural pests. They use an 

organ called the haustorium to build connections with host plants and draw nutrients from them. 

While the majority of research on parasitic plant biology and control of root parasitic weeds has 

been heavily focused on seed germination, scientists at UC Davis focused on the development of 

haustorium and published their findings in Phytopathology. 

"We targeted chemicals that may affect signaling pathways during haustorium development and 

performed small molecule screens in the model parasitic plant Triphysaria to assay potential 

haustorium inhibitors," said corresponding author John Yoder. "Several novel inhibitors are 

identified in our article." 

 علف هرز :موضوع

 phys.org :منبع

 15/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2020-01-scientists-strategies-parasitic-weed.html
https://phys.org/tags/seed+germination/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89نیمه اول دی  

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

12 

 

 ها استفاده از سطح مومی برگنظارت بر سالمت گیاهان با 

ر گرفتن سالمت گیاهان کار ظن تحت 

اغلب زمانی متوجه . دشواری است

شویم که دیگر امکان  بیماری گیاه می

این مشکل در . نجات آنها وجود ندارد

رابطه با همه انواع گیاهان شامل گیاهان 

 . شود خانگی، مزارع و باغات می

موفق به ارائه روشی برای نظارت بر سالمت گیاهان از روی سطح مومی  Carina Khambattaنام  محقق استرالیایی به

 . است ها شده برگ

کارینا . شود ها استفاده می سنجی مادون قرمز برای مطالعه تغییرات در روند پیری برگ در حال حاضر در این روش از طیف

ادون قرمز ماز میکروسکوپ   Curtin، دانشگاه Australian Synchrotonاین فرصت را داشته است که در آزمایشگاه 

های  توان این امکان را در یک دستگاه قابل حمل مانند دستگاه اما وی معتقد است که می. در مطالعات خود استفاده کند

 . بارکد خوان ایجاد و در مزارع مورد استفاده قرار داد

  health.html-surface-waxy-healthy-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 

We can't easily monitor the health of plants, by the time we see that they're sick it's usually too late 

to save that. That's an issue for your house plants, a field of wheat, orchards and plantations. 

Karina Khambatta has developed a way to use the waxy surface of leaves to monitor their health. 

Currently the technique uses infrared spectroscopy to study changes seen throughout leaf 

senescence. Karina has had the opportunity to utilize the infrared microscopy lab located at the 

Australian Synchrotron to help correlate her infrared studies undertaken at Curtin University, but 

Karina believes it can be turned into a handheld device that could be used on-farm, like reading a 

barcode. 

 سالمت گیاهان  :موضوع

 phys.org :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زدا در سیستم دفاعی گیاهان های سم های جدید درباره تولید آنزیم یافته

زدایی برای محافظت در برابر  در گیاهان سیستم دفاعی مبتنی بر سم

 . است ها تکامل یافته های زیست محیطی و پاتوژن آلودگی

زدایی دارای  های سم های متابولیسم اولیه، سیستم در مقایسه با آنزیم

پذیری بیشتری بوده و یک مجموعه بالقوه غنی برای کاربردهای  عطافان

های مورد استفاده از این  اما نمونه. کنند کشاورزی و درمانی فراهم می

  . در مهندسی متابولیک ترکیبات مفید بسیار نادر هستندسیستم 

های سم زدای موجود در پنبه برای تجزیه  آنزیمهای رمزگذاری شده از  در یک تحقیق جدید، محققان برای جداسازی ژن

 . اند های بیوشیمیایی استفاده کرده های خاموش شده در نتیجه ویروس و آزمایش ژن( transcript)و تحلیل رونویس 

نتایج این تحقیق نشان . شود در سنتز ترکیبات دفاعی در سیتوسل یا مایع سلول گیاهی ایجاد می SPGنام  آنزیمی به

زای  توسط قارچ بیماری DON مایکوتوکسین. تخریب کندرا  DONتواند مایکوتوکسین  می SPGند که ا داده

Fusarium graminearum شود تولید می 

 . است منتشر شده Nature chemical biologyهای این تحقیق در مجله  جزئیات بیشتر در باره یافته

  crop.html-major-discovery-enzyme-detoxification-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Plants have evolved detoxification defence systems as protection against an array of environmental 

or pathogen-produced contaminants. 

Compared with enzymes of primary metabolism, detoxification systems are more flexible and offer 

a potentially rich repertoire for agricultural and medical applications. 

But examples of recruiting these systems for metabolic engineering of useful compounds are 

scarce. 

In a new study, researchers used transcriptome analysis, virus-induced gene silencing and 

biochemical assays, to isolate genes encoding a detoxification enzyme found in cotton. 

The enzyme named SPG has evolved to synthesise defence compounds in the cytosol, the liquid 

element of the plant cell. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 phys.org :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-detoxification-enzyme-discovery-major-crop.html
https://phys.org/tags/detoxification/
https://phys.org/tags/medical+applications/
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 ها در گلخانه LEDاستانداردهای موردنیاز برای استفاده از نورهای 

شده در دانشگاه روتگرز  امبر اساس نتایج تحقیق انج

(Rutgers)های  ، روشناییLED  توانند رشد گیاه را در  می

ها تقویت کنند، اما استانداردهایی برای تعیین شدت و  گلخانه

 نور موردنیاز است های ترین رنگ مناسب

محصوالت  LEDهای  های تولید کننده المپ بسیاری از شرکت

لب ترکیبی کیب نوری که اغارا بودن بهترین ترخود را با ادعای د

به بازار  (های رنگین کمان رنگ)رنگی  به یک از قرمز به آبی در طیف 4و رنگ است، برای مثال نسبت طول موج نسبت از 

اما . کنند ها بر روی رشد و نمو گیاه استفاده می محققان از این اطالعات برای ارزیابی اثرات احتمالی المپ. کنند عرضه می

جزئیات بیشتر . ها وجود ندارد های استاندارد در مورد نحوه محاسبه این نسبت ملبر اساس مطالعه انجام شده دستورالع

 . است منتشر شده Acta Horticultureدرباره این تحقیق در مجله 

های کنترل شده در گروه علوم محیط زیست  محقق و متخصص مهندسی محیط A.J. Bothنام  محقق و نویسنده مقاله به

گوید، هر چه منابع روشنایی تکمیلی کارآمدتر باشند، مصرف برق کمتری تا پایان رشد گیاه الزم  دانشگاه روتگرز می

 .  است

  https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200108074807.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
While LED lighting can enhance plant growth in greenhouses, standards are needed to determine 

the optimal intensity and colors of light, according to Rutgers research that could help improve the 

energy efficiency of horticultural lighting products. 

Many lighting companies market their LED (light-emitting diode) products with claims of 

delivering an optimal "light recipe" that often consists of a combination of wavelengths and color 

ratios, such as a 4-to-1 red to blue ratio on the spectrum (colors of a rainbow). Plant scientists often 

use this information to evaluate the potential effects of lamps on plant growth and development. 

But standardized procedures on how to calculate these ratios are lacking, according to a study soon 

to be published in the journal Acta Horticulturae. 

 گلخانه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 98/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 بیوتیکی ارائه رویکردی جدید برای مقابله با مقاومت آنتی

بلژیک رویکرد   KU Leuvenمحققان علوم زیستی دانشگاه 

اند که از طریق ممانعت از همکاری بین  ضدیاکتریایی جدیدی ارائه کرده

ها، در مقابل  بیوتیک برخالف آنتی. شود ها سبب تضعیف آنها می باکتری

های  باشد، زیرا تعداد باکتری تواند وجود داشته این رویکرد مقاومتی نمی

ئیات این یافته در مجله جز. های مقاوم بیشتر است بدون مقاومت از باکتری

Nature Communication است منتشر شده. 

ها در مقابل  برخی از این باکتری. کنند ها را به صورت انفرادی از بین برده یا تضعیف می های سنتی باکتری بیوتیک آنتی

. شود قاومت بیشتر میهای بدون م کنند در نتیجه تعداد آنها از باکتری ها مقاوم شده و تکثیر پیدا می بیوتیک آنتی

 . شود های مقاوم می ها منجر به افزایش باکتری بیوتیک استفاده بیشتر از آنتی نیبنابرا

توانند یک الیه یا بیوفیلم برای محافظت از  عنوان مثال، آنها می به. دهند ها رفتارهای گروهی از خود نشان می باکتری

ها اغلب منبع عفونت باکتریایی  بیوفیلم. ای از این بیوفیلم است نمونه پالک دندان. کنند جامعه باکتریایی خود ایجاد می

 . های هدف جدیدی برای درمان ضدباکتریایی شده است رفتار اجتماعی باکتری. هستند

  resistance.html-antibiotic-strategy-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Bioscience engineers from KU Leuven in Belgium have developed a new antibacterial strategy that 

weakens bacteria by preventing them from cooperating. Unlike with antibiotics, there is no 

resistance to this strategy, because the non-resistant bacteria outnumber resistant ones. The findings 

are published in Nature Communications. 

Traditional antibiotics kill or reduce the activity of individual bacteria. Some bacteria become 

resistant to these antibiotics, allowing them to grow further and take over from non-resistant ones. 

The use of antibiotics therefore causes more and more bacteria to become resistant to antibiotics. 

Bacteria, however, also exhibit group behaviour: for example, they can make a protective slime 

layer or biofilm that envelops their entire bacterial community. Dental plaque is an example of such 

a biofilm. Biofilms are often the source of bacterial infections. The social behaviour of bacteria is 

an interesting new target for antibacterial therapy. 

 بیوتیکی مقاومت آنتی :موضوع

 phys.org :منبع

 14/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 جدید برای نشان دادن اثرات مثبت تناوب زراعیمدل محاسباتی 

دهد که چگونه الگوهای مختلف  یک الگوی جدید محاسباتی نشان می

های مختلف در یک مزرعه  مانزتناوب یا کشت محصوالت مختلف در 

های گیاهی مقاوم کرده و به  تواند محصوالت را در مقابل پاتوژن می

پالنک  ؤسسه تحقیقاتی مکسدو محقق از م. افزایش عملکرد منجر شود

 PLOS Computationalدر آلمان این الگو را ارائه و در مجله 

Biology اند منتشر کرده .  

تحقیقات انجام شده در . های کیاهی یکی از تهدیدات مطرح برای کشاورزی در سطح جهانی است تکامل مداوم پاتوژن

تحقیقات دیگری نیز نشان . کند اند که تناوب زراعی به بهبود کنترل آفات و کیفیت خاک کمک می گذشته نشان داده

اما تا کنون . آن را محدود کرده و مسیر تکامل آنها را تغییر دهدتواند تولید مثل  اند تغییر محیط رشد یک پاتوژن می داده

 . اند نظر تکاملی این دو مفهوم با هم مورد مطالعه قرار نگرفته از نقطه

 یفات، این دو محقق یک مدل محاسباتبرای شناخت بهتر چگونگی اثر تناوب زراعی در محافظت از محصول در برابر آ

 . اند ا در آن تلفیق کردهتهیه کرده و دو نظریه فوق ر

  pests.html-combat-rotation-crop-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

A new computational model shows how different patterns of crop rotation—planting different 

crops at different times in the same field—can impact long-term yield when the crops are 

threatened by plant pathogens. Maria Bargués-Ribera and Chaitanya Gokhale of the Max Planck 

Institute for Evolutionary Biology in Germany present the model in PLOS Computational Biology. 

The continual evolution of plant pathogens poses a threat to agriculture worldwide. Previous 

research has shown that crop rotation can help improve pest control and soil quality. Other research 

shows that switching the environment in which a pathogen grows can limit its reproduction and 

change its evolution. However, these two concepts have been rarely studied together from an 

evolutionary point of view. 

To better understand how crop rotation can protect against pests, Bargués-Ribera and Gokhale 

developed a computational model of the technique that integrates evolutionary theory.  

 زراعیتناوب  :موضوع

 phys.org :منبع

 10/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2020-01-crop-rotation-combat-pests.html
https://phys.org/tags/plant+pathogens/
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 ها با استفاده از مواد نانو از بین بردن آلودگی آب

ترین سموم آفات در امریکای شمالی سم آترازین  یکی از پرمصرف

(atrazine )محققان مؤسسه . استINRS   روش در کبک کانادا

این . اند در طبیعت ارائه کرده جدیدی برای تجزیه و تخریب آن

 . نور خورشید استو اختار نانو دی با سروش جدید ترکیبی از موا

سم آترازین در سراسر محیط اطراف ما حتی در آب آشامیدنی مورد 

های معمولی  سیستم. شود ها نفر از مردم یافت می مصرف میلیون

که فرایندهای جدید مؤثرتر هستند، اما مواد شیمیایی مورد مصرف در  با این. سم نیستندتصفیه آب قادر به تخریب این 

 . های جانبی سمی دیگر در محیط زیست باقی بگذارند توانند فرآورده ها می آن

با  Patrick Droguiو متخصص فناوری الکتریکی و تصفیه آب   My Ali El Khakaniنام  متخصص مواد نانوساختار به

اند که عاری از مواد شیمیایی بوده و در نتیجه  همکاری یکدیگر موفق به ارائه فرایند جدیدی برای تخریب آترازین شده

های افزوده حاصل از  بنا به اظهار آنها این فرایند یکی از جدیدترین و بزرگترین ارزش. سازگار با محیط زیست است

 . است تشر شدهمنCatalyst Toda اره این فرایند در مجله جزئیات بیشتر درب. ای است رشته تحقیق بین

  nanomaterial.html-polluted-pesticide-decontaminating-01-https://phys.org/news/2020:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Atrazine is one of the most widely used pesticides in North America. Researchers at the Institut National de 

la Recherche Scientifique (INRS) have developed a new method to degrade it that combines a new 

nanostructured material and sunlight. 

Atrazine is found throughout the environment, even in the drinking water of millions of people across the 

country. Conventional water treatments are not effective in degrading this pesticide. Newer processes are 

more effective, but use chemicals that can leave toxic by-products in the environment. 

Professor My Ali El Khakani, an expert in nanostructured materials, and Professor Patrick Drogui, a 

specialist in electrotechnology and water treatment, have joined forces to develop a new ecological 

degradation process for atrazine that is as chemical-free as possible. "By working synergistically, we were 

able to develop a water treatment process that we would never have been able to achieve separately. This is 

one of the great added values of inter disciplinarity in research," says Professor El Khakani, lead author of 

the study, whose results are published today in the journal Catalysis Today. 

 ها آلودگی آب :موضوع

 phys.org :منبع

 16/91/2929 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

  فناوری تسریع تحقیق درباره نخود متحمل به خشکی 

Technology to Accelerate Search for Drought Tolerant Chickpeas 

 های جدید درباره پروتئین مربوط به سیستم ایمنی گیاهان  یافته 

Protein in Tomato Explains Long-standing Plant Immunity Mystery 

 المللی ژنوم کانوال توسط کنسرسیوم بینیابی  توالی 

International Consortium Sequence Canola Genome 

 های آب و هوایی افزایش عملکرد ذرت و سویا در امریکا با وجود چالش 

 USDA Reports Increase in Corn and Soybean Yields Amidst Challenging Weather 

 شناسایی پروتئین مؤثر در رشد گیاه 

Research Identifies Protein for Plant Growth 

  های ژنومیک سازگاری گیاهان با تغییرات اقلیمی از روی دادهتشخیص چگونگی 

Int'l Team Uses Genomic Data to Show How Plants Adapt to Changing Climate 

  مزایا و مشکالت های غذایی در سطح جهانی، گرایی در رژیم هم  

Global diets are converging, with benefits and problems 

  اختصاص یک تریلیون یورویی اتحادیه اروپا به پیمان سبز   

 EU to lay out trillion-euro 'Green Deal' 

  اند کشور محصوالت تراریخته را تصویب کرده 79تا کنون بیش از  1000از سال 

ISAAA: More than 70 Countries Adopted Biotech Crops since 1996 

  

 بازگشت به فهرست
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