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 درهفت ماه گذشته جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر قیمتروند تغییرات 

  2134از ماه جوالی  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی بهمن  2135تا ژانویه ( 31مرداد )

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی بهمن  2135تا ژانویه ( 31مرداد )  2134جوالی 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 280.36 Jul 2014 

-6.05 % 263.41 Aug 2014 

-7.48 % 243.72 Sep 2014 

0.69 % 245.39 Oct 2014 

5.41 % 258.66 Nov 2014 

4.24 % 269.64 Dec 2014 

-7.85 % 248.46 Jan 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 428.00 Jul 2014 

2.89 % 440.38 Aug 2014 

-0.88 % 436.50 Sep 2014 

-0.87 % 432.70 Oct 2014 

-3.17 % 419.00 Nov 2014 

-1.97 % 410.74 Dec 2014 

-0.26 % 409.68 Jan 2015 
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( 31مرداد ) 2134از ماه جوالی  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتول تغییرات قیمت منحنی و جد

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی بهمن  2135تا ژانویه 

 

  2134از ماه جوالی  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 451د یک پوند معادل حدو) 3131یعنی بهمن  2135تا ژانویه ( 31مرداد )

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :برخ لینک

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

 ty=ricehttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodi  :برنج

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

 y=sugarhttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodit :شکر
 

 ماه قیمت تغییرات

- 182.23 Jul 2014 

-3.18 % 176.43 Aug 2014 

-7.58 % 163.06 Sep 2014 

0.15 % 163.31 Oct 2014 

9.41 % 178.67 Nov 2014 

0.00 % 178.67 Dec 2014 

-2.22 % 174.71 Jan 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 18.73 Jul 2014 

-5.39 % 17.72 Aug 2014 

-6.66 % 16.54 Sep 2014 

-0.36 % 16.48 Oct 2014 

-3.64 % 15.88 Nov 2014 

-5.60 % 14.99 Dec 2014 

0.47 % 15.06 Jan 2015 

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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 بازگشت به فهرست

 

 کن کردن گرسنگی های جهانی ریشه میالن و برنامه 2135نمایشگاه اکسپو  

ی زمین، انرژی برای  تغذیه»با موضوع  2135اکسپو  جهانی نمایشگاه

قبل از . مه در میالن ایتالیا برگزار خواهد شد اول ماه از« زندگی

 511ی این نمایشگاه نشستی با حضور مقامات بلندپایه و حدود برگزار

« 2135هایی برای نمایشگاه  ایده»کارشناس از سراسر دنیا  با موضوع 

آقای داسیلوا مدیرکل فائو، در این نشست، نمایشگاه . برگزار گردید

را فرصت خوبی برای ایجاد انگیزه عمومی درباره نیاز  2135اکسپو 

وی . دانست تغذیه کن کردن گرسنگی و سوء یشهمبرم جهانی به ر

 .اعالم کرد که فائو متعهد به تالش برای برقراری حق امنیت غذایی و غذا برای همه است

 سال مهمی است زیرا در این سال زمان رسیدن به اهداف توسعه هزاره 2135های توسعه جهانی سال  برای برنامه

(MDG )لی در حال تنظیم اهداف توسعه پایدار المل به پایان رسیده و جامعه بین(SDGs )برای جایگزینی آن هستند .

درصدی جمعیت گرسنه خود به اهداف  51کشور در حال توسعه با کاهش  61بر اساس گزارش فائو، تا کنون بیش از 

دهند، از  ن تشكیل میها را کودکا میلیون نفر آن 361میلیون نفر که  811اما هنوز بیش از . اند اولیه توسعه هزاره رسیده

 .برند میلیارد نفر از کمبود مواد مغذی و یا گرسنگی پنهان رنج می 2گرسنگی شدید و 

های غذایی پایدار و تعهد به تالش بیشتر برای برقراری امنیت غذایی و غذا برای  آقای داسیلو، نیاز به ایجاد سیستم

 . دانستهمه و کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی را امری ضروری 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/277006/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

With its theme "Feeding the Planet, Energy for Life" the 2015 World Expo offers a chance to 

mobilize public opinion around the pressing need to make the eradication of hunger and 

malnutrition central pillars of the global development agenda, FAO Director-General José 

Graziano da Silva told world leaders gathered here today. 

Speaking at a high-level event organized by the Italian government ahead of EXPO Milano 

2015, which begins in this northern Italian city on May 1, the FAO Director-General said: "At 

http://www.fao.org/news/story/en/item/277006/icode/
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FAO, we are committed to ensuring the right to food and food security and nutrition for all. This 

is the flag we are marching under, and it should also be a flag at EXPO 2015." 
 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

  های محصوالت کشاورزی تنوع گونهپراکندگی مكانی 

ت کشاورزی غذایی توسط درصد از تنوع بذور محصوال 75در سطح جهانی 

های ژن حفظ و نگهداری  نکاو مابقی در ب مالكان کشاورزان کوچک و خرده

 . شوند می

 33آوری شده از  آمار و اطالعات جمع تحلیلبا تجزیه و  گروهی از محققان

و تلفیق آنها با مشاهدات میدانی موفق  کشور از افریقا، آسیا و امریكای التین

 . شوند است که چه بذوری در کجا و توسط چه کسانی کاشته می که در آن مشخص شده به ارائه گزارشی شدند

آوری شده از کشورهای رواندا، کنیا، اتیوپی، نپال، کامبوج، تایلند، الئوس، نیكاراگوئه، کلمبیا و پرو و شامل  بذور جمع

 . از اتیوپی بوده است( teff)زمینی و حتی گیاه بومی تف  محصوالت عمده زراعی مثل ذرت، گندم، برنج، سیب

است که در اکثر مناطق دنیا ارقام بومی توسط کشاورزان کوچک و در بیشتر موارد  های آنها نشان داده نتایج بررسی

 . رقم بومی ممكن است مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد 35تا  3بسته به نوع محصول . زنان حفظ  نگهداری می شوند

رگشن بودن آن و بوجود آمدن سریع هیبریدهای جدید معموال کشاورزان از یک تا سه رقم ت بعلت دگدر مورد ذر 

الی  25زمینی که انجام دگرگشنی و تولید ارقام جدید مشكل است،  در مورد محصوالتی مثل سیب. کنند استفاده می

عداد ازقام مورد استفاده در ت برنج مشابه ذرت است. رقم بومی ممكن است در یک مزرعه مورد استفاده قرار گیرد 11

 .یک مزرعه محدود بوده ولی در مزارع مجاور یكدیگر از ارقام متفاوتی استفاده می شود

بین سطح تنوع زیستی  های موجود هایی هستند که بتوانند توسط آنها ارتباط این تیم تحقیقاتی در حال توسعه مدل

 .ی و اجتماعی  را بیان نمایندهای کشاورزی و بزرگی مزارع و سایر عوامل طبیع گونه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150213164846.htm :لینک خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150213164846.htm
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 :خالصه خبر 

As much as 75 percent of global seed diversity in staple food crops is held and actively used by a 

wide range of small farmholders -- workers of less than three to seven acres -- with the rest in 

gene banks, according to a Penn State geographer. 

Karl Zimmerer, professor of geography and his colleagues in the GeoSyntheSES (Geographic 

Synthesis for Social-Ecological Sustainability) lab including Steven Vanek, postdoctoral fellow, 

looked at new census data from 11 countries in Africa, Asia and Latin America and combined 

that data with field observations to develop an understanding of who is farming what and exactly 

where. 
تنوع زیستی :موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 تعریف معیارهای جدید برای تجارت جهانی مواد غذایی

تجارت جهانی در فراهم آوردن غذا در زمان و مكان موردنیاز 

 . نقش کلیدی دارد

به چاپ  Bioscienceدیدی که در مجله در تحقیق ج

های  سوتا معیارها و ویژگی محققان دانشگاه مینه ،است رسیده

این . اند برای تجارت جهانی مواد غذایی تعریف کرده دیدی راج

 .باشند معیارها شامل ارزش غذایی و منابع مصرف همراه با معیارهای متعارف تجاری می

جارت معموال بر اساس ارزش یا وزن کاالی مورد مبادله بیان شده و در آن سایر بنا بر اظهارات یكی از محققان، ت

محیطی بیانگر تعاریف  ای و زیست معیارهای اقتصادی، تغذیه. شود های مهم تولید و توزیع مواد غذایی ذکر نمی جنبه

 . ی رایج گنجانده شوندمختلفی از جغرافیای تجارت جهانی هستند که برای تكمیل بیان کامل آن باید در معیارها

تا کنون را از منابع فائو گردآوری و برای  2111ها داده مربوط به تجارت جهانی غذا از سال  این تیم تحقیقاتی میلیون

ها  داده. اند انجام داده های الزم را محاسبه ارزش مالی، کالری، کاربری اراضی و مصرف آب آبیاری بر روی آنها ویرایش

نتایج تجزیه و . اند نوع محصول دامی بوده 31محصول کشاورزی و  313الی کشاورزی تجاری شامل کا 131ه بمربوط 
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است که چهار معیار پول، کالری، کاربری زمین و مصرف آب آبیاری هریک مجموعه متمایزی  های آنها نشان داده تحلیل

ها و  در تعریف ویژگیتند که های مختلف تجارت جهانی مواد غذایی هس دهند که بیانگر جنبه را تشكیل می

 . گزاری ذیربط باید در نظر گرفته شوند های سیاست تصمیم

 :های این تحقیق عبارتند از ای از مهمترین یافته خالصه

 .است میلیارد دالر امریكا برآورد شده 522معادل  2113تا  2111از سال  صادرات جهانی مواد غذایی (3

 21مقدار کالری  نه در مزارع نهایتا وارد تجارت می شوند که برای تولید ایبیش از یک پنجم کالری تولید شد (2

 .الزم است( میلیون هكتار 245حدود )های زراعی دنیا  درصد زمین

کشور  11کشور صادرکننده و  21ذایی با توجه به تمامی معیارها در درصد از تجارت جهانی مواد غ 71از بیش  (1

 . است وارد کننده متمرکز شده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150211131848.htm :خبر نکلی

 :خالصه خبر 

Growing global trade is critically important for providing food when and where it's needed -- but 

it makes it harder to link the benefits of food and the environmental burden of its production. A 

study published this week in the journal BioScience by an interdisciplinary team of researchers 

at the University of Minnesota's Institute on the Environment proposes to extend the way we 

characterize global food trade to include nutritional value and resource consumption alongside 

more conventional measures of trade's value. 

محیط زیست، تجارت جهانی :موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ای شدن تایید دو رقم سیب تراریخته مقاوم در برابر قهوه

های صنایع ارگانیک و مخالفان محصوالت اصالح  علیرغم تالش

و رقم سیب تراریخته مورد تایید قانونی دفتر خدمات ژنتیكی شده، د

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150211131848.htm
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 .است قرار گرفته  (APHIS)بازرسی سالمت گیاهی و جانوری وزارت کشاورزی امریكا 

 Arcticو  Arctic Grannyاند،  تولید شده Okanaganاین دو رقم سیب تراریخته که توسط شرکت کانادایی 

Golden م معمولی در این است که پس از برش و یا ضربه دیدن همچنان تازه مانده و  نام دارند و وجه تمایز آنها با ارقا

 . وارد بازار خواهند شد 2136این ارقام به مقدار محدود در اواخر سال . شوند ای نمی قهوه

 باال بودن میزانکنندگان ارگانیک با توجه به امكان مضر بودن اصالحات ژنتیكی برای سالمتی انسان و  انجمن مصرف

در مقابل شرکت تولید کننده این ارقام اظهار . اند ها نسبت به تایید آن اعتراض کرده میوه نوع کش در این آفت

ارقامی هستند که  تنها اند و تا کنون در سطح جهانی که آنها مراحل مختلف آزمایشی را طی کرده است داشته

  . است گون روی آنها انجام شدهابیشترین تعداد آزمایشات گون

 idUSKBN0LH1Y020150213-apples-gmo-usa-http://www.reuters.com/article/2015/02/13/us :خبر لینک

 :خالصه خبر 

U.S. regulators on Friday approved what would be the first commercialized biotech apple, 

rejecting efforts by the organic industry and other GMO critics to block the new fruit. 

The U.S. Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) 

approved two genetically engineered apple varieties designed to resist browning that have been 

developed by the Canadian company Okanagan Specialty Fruits Inc. 

Okanagan plans to market the apples as Arctic Granny and Arctic Golden, and says the apples 

are identical to their conventional counterparts except the flesh of the fruit will retain a fresh 

appearance even after it is sliced or bruised. 

Okanagan President Neal Carter called the USDA approval "a monumental occasion." 
بیوتکنولوژی :موضوع  

 (reuters) رویترز :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های آموزشی بانک جهانی برای افزایش عملكرد تولیدات باغبانی در افغانستان برنامه

در نتیجه آموزش و پشتیبانی فنی  افغانستان در والیت هراتکشاورزان 

افزایش برداشت شاهد  ،(NHLP)توسط پروژه ملی باغداری و دامداری 

نوع باغ میوه در  386. تان میوه خود هستندمحصول و طول عمر درخ

به   منطقه غرب این والیت تحت پوشش این پروژه با هدف کمک

http://www.reuters.com/article/2015/02/13/us-usa-gmo-apples-idUSKBN0LH1Y020150213
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این پروژه توسط وزارت کشاورزی، آبیاری و امور دام . اند کشاورزان در تولید محصوالت قابل قبول تجاری ایجاد شده

وری و تولید کلی محصوالت باغی و  هدف افزایش بهره و با افغانستان و با پشتیبانی مالی صندوق بازسازی افغانستان

( 3: است از سه بخش اصلی تشكیل شده NHLPپروژه . است به مرحله اجرا درآمده های دامی بهبود تولید فرآورده

 . فنی های های اجرایی و پشتیبانی کمک مدیریت( 1تولید محصوالت دامی و سالمت آنها و ( 2تولیدات باغی 

گذاری  های جدید هستند، سرمایه در صد آنها در استان 12هكتار باغ که  5223کنون بر روی ایجاد این پروژه تا 

 . است کرده

increase-yield-programs-ature/2015/02/13/traininghttp://www.worldbank.org/en/news/fe- :خبر لینک

horticultural 

 :خالصه خبر 

Farmers in Herat Province are seeing an increase in their harvest, as well as in the lifespan of 

their orchards, as a result of the training and technical support provided by the National 

Horticulture and Livestock Project (NHLP). 

Some 186 model orchards have been established in the western region of the province under the 

NHLP, which aim to help farmers produce commercial market grade products. 

The project is implemented by the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock, with support 

from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund. 
باغبانی :موضوع  

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها بیوتیک های مقاوم به آنتی ها، منشاء مهمی برای باکتری رودخانه

بر اساس تحقیق جدیدی که بر روی رودخانه تایمز توسط محققان دانشگاه 

توانند یكی از منابع  میو انهار  ها است رودخانه انجام شده (Warwick) وارویک

 . زیست باشند ها در محیط بیوتیک ها در برابر آنتی م شدن باکتریاصلی مقاو

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/13/training-programs-yield-increase-horticultural
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/13/training-programs-yield-increase-horticultural
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/13/training-programs-yield-increase-horticultural


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم بهمن  نیمه

 

www.iccima.ir 

11 

 

های  خانه ها در نزدیک تصفیه بیوتیک م در برابر آنتیهای مقاو اند که تعداد باکتری ادههای این تحقیق نشان د یافته

 . از سایر مناطق استها بیشتر  فاضالب

  مقادیر. تی انسان در قرن حاضر استهای مهم سالم کننده  ها یكی از تهدید بیوتیک ها در برابر آنتی قاوم شده باکتریم

ها توسط  بیوتیک زیست می شود این آنتی وارد محیط انی و کشاورزیهای انس از طریق کاربریها  بیوتیک آنتیزیادی 

 .شوند ها می های سنگین مستقیما وارد رودخانه ارشهای سطحی پس از ب رواناب

تحلیل آنها موفق به  آوری و پس از تجزیه و  ناحیه حوضه رودخانه تایمز را جمع 31های آب و رسوبات از  محققان نمونه

ها  لبا استفاده از این مد. ها شدند وتیکبی های مقاوم به آنتی زیع باکتریبینی دقیق تو هایی برای پیش ارائه مدل

 .بینی کرد آوری نمونه پیش ها بدون نیاز به جمع بیوتیكی را در سایر حوضه توان سطح مقاومت آنتی می

 . است به چاپ رسیده Natureاز انتشارات  The ISMEنتایج این تحقیق در مجله 

 tp://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150213112142.htmht :خبر لینک

 :خالصه خبر 

The discovery comes following a study on the Thames River by scientists at the University of 

Warwick's School of Life Sciences and the University of Exeter Medical School. 

The study found that greater numbers of resistant bacteria exist close to some waste water 

treatment works, and that these plants are likely to be responsible for at least half of the increase 

observed. 

Antimicrobial resistance is one of the largest threats to human health for a century, the 

researchers argue. Increasingly large amounts of antibiotics are released into the environment 

through both human and agricultural use, with surface run off from farming activities (including 

fertiliser and animal slurry) washed straight into rivers after heavy rainfall. 
محیط زیست :موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 منابع جدیدی برای ایجاد مقاومت در برابر شپشه آب برنج

آفات مهم برنج در  امریكا و سایر نقاط  یكی از( rice water weevil)شپشه آب برنج 

درصد  25موجب  Lissorhoptrus oryzophilusاین آفت با نام علمی . دنیا است

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150213112142.htm
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های آن از طریق  ریشه  ها و الرو حشرات بالغ این آفت از طریق خوردن برگ. کاهش در عملكرد برنج امریكا می شود

 . کند به گیاه برنج صدمه وارد می

the Journal of Integrated Pest Managementدسترسی آزاد در مجله  ای با در مقاله چرخه زندگی و    

بیولوژی تهاجمی آن همراه با رویكردهای مدیریتی برای مقابله با آن و مسیر تحقیقاتی آینده درباره این آفت توضیح 

 . است شده داده

آنها در این مقاله . باشند دانشگاه کالیفرنیا، دیویس می نویسندگان این مقاله آقایان محمدامیر آقایی و لری گادفری از

شناسائی شده همراه با دالیل گسترش سریع آن یعنی  3883درباره تاریخچه این آفت که برای اولین بار در سال 

دد گر توانایی تهاجمی این حشره تا حدودی به بیولوژی خاص و عجیب آن بر می. اند کیلومتر توضیح داده 16ساالنه تا 

 . و اینكه درصد کمی از جمعیت آنها از طریق بكرزایی بازتولید می شوند

 Bacillus های خاکزی مثل  و باکتری  Beauveria bassiansهای  های کنترل بیولوژیكی دیگر مثل قارچ گزینه

thuringiensis  اند قرار گرفته حثمورد بهای مدیریتی آینده  بعنوان گزینهنیز .  

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150209171315.htm :خبر لینک

 :خالصه خبر 

The rice water weevil, Lissorhoptrus oryzophilus, is the most harmful insect pest of rice in the 

United States, causing yield losses of up to 25%. Adults inflict damage by consuming leaf tissue, 

and the larvae feed on the roots of rice plants. A native of the southeastern U.S., the rice water 

weevil invaded Japan in 1976, Korea in 1980, China in 1988, and Italy in 2004. 

Luckily, rice growers now have a new resource for controlling it. An open-access article 

appearing in the Journal of Integrated Pest Management discusses the rice water weevil's life 

history and invasion biology, as well as management strategies and future directions of research. 

Authors Mohammad-Amir Aghaee and Larry D. Godfrey, both from the University of 

California, Davis, tell the story of the weevil since it was first identified as a pest in 1881 by C. 

V. Riley and L. O. Howard.  
برنج :موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :عمنب

 19/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150209171315.htm
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 های جدید بانک جهانی به کشورهای ابوال زده کمک

این . درباره شیوع بیماری ابوال منتشر گردید  2131اولین گزارش در دسامبر  

نی در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بیماری منجر به تلفات و خسارات سنگی

نفر  8111نفر مبتال و حدود  23111شد بطوریكه طبق برآوردهای انجام شده بیش از 

آور خود را از دست دادند و  های زیادی افراد نان جان خود را از دست داده و خانواده

 .اند سرپرست مانده کودکان زیادی بی

گیر شدن این بیماری از رشد اقتصادی  در نتیجه همه 2135ه کشور فوق برای سال بر اساس آخرین آمار بانک جهانی س

 پ.اند میلیارد دالر بازمانده 6/3معادل 

بحران ابوال سبب تشدید فقر و افزایش گرسنگی . است بخش کشاورزی و مواد غذاییاقتصاد هر سه کشور وابسته به 

رزان مناطق آلوده به سایر نقاط برداشت محصوالت کشاورزی را فرار کشاو. است بخصوص در مناطق روستایی آنها شده

 . است مختل و سبب تشدید بحران شده

گروه بانک جهانی به منظور کمک به بازسازی کشاورزی و جلوگیری از گرسنگی در کشورهای ابوالزده کمک مالی 

کشاورز کشورهای گینه، لیبریا و  211،111تن بذر ذرت و برنج برای  31511میلیون دالر برای تهیه  35اضطراری به مبلغ 

 . است سیرالئون تا فصل کاشت این محصوالت یعنی ماه آوریل تصویب نموده

.guinea-hit-ebola-in-agriculture-worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/revivinghttp://www- :خبر لینک

leone-sierra-and-liberia 

 :خالصه خبر 

Since the first reported outbreak in December 2013, the Ebola virus disease (EVD) has exacted a 

heavy toll in human suffering in Guinea, Liberia and Sierra Leone.  Over 21,000 people have 

been infected, 8,000 have died, many more people have lost wage-earning family members and 

children have been orphaned.  Even as the march of the disease shows signs of abating, and new 

concerns arise that the virus is mutating, economic losses are mounting. 

The agriculture and food sectors and farming activities is an economic mainstay of all three 

countries; the Ebola crisis risks deepening poverty and increasing hunger particularly in rural 

areas where poverty is entrenched.   

ابوال :موضوع  

 (worldbank) یبانک جهان :منبع

http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/reviving-agriculture-in-ebola-hit-guinea-liberia-and-sierra-leone
http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/reviving-agriculture-in-ebola-hit-guinea-liberia-and-sierra-leone
http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/reviving-agriculture-in-ebola-hit-guinea-liberia-and-sierra-leone
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 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ابزار جدیدی برای افزایش مقاومت غالت در برابر سیل

انجام شده در دانشگاه ناتینگهام محققان  در تحقیق جدید

ابر رالت با مقاومت باال در بهای جدیدی از غ رند بتوانند رقماودامی

های گیاهان در  آنها موفق به شناسائی مكانیسم. معرفی کنند سیل

اند با  شرایط استرس کمبود اکسیژن شده و همچنین توانسته

های پیشرفته در اصالح ارقام جو از کاهش  استفاده از تكنیک

 .عملكرد آن در شرایط ماندابی جلوگیری نمایند

به چاپ   Nature مجله   2133ماره اکتبر ش سیژن شناسائی و درهای کمبود اک یاهان در برابر تنشهای گ مكانیسم قبال

این یافته در . اند در این تحقیق جدید محققان موفق به کشف چگونگی این مكانیسم در گیاه جو شده. است رسیده

 . است به چاپ رسیده Plant Biotechnologyمجله 

گیاهان مقاوم در برابر کمبود اکسیژن . نبار مواجه هستندهای زیا  امروزه در سراسر جهان کشاورزان با وقوع مكرر سیل

توانند  گونه ارقام محصوالت زراعی می بنابراین تولید این. توانند دوام بیاورند ایط سیالبی مدت زمان بیشتری میردر ش

 .  به برقراری امنیت غذایی جهانی کمک نماید

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150206111521.htm :خبر لینک

 :خالصه خبر 

Scientists at The University of Nottingham hope new research could lead to the introduction of 

cereal crops better able to tolerate flooding. They have identified the mechanism used by plants 

in stress conditions to sense low oxygen levels and used advanced breeding techniques to reduce 

yield loss in barley in water-logged conditions. 

Previously Michael Holdsworth, Professor of Crop Science in the School of Biosciences, and 

colleagues, identified the mechanism used by plants in stress conditions to sense low oxygen 

levels. This initial breakthrough was published in the academic journal Nature in October 2011. 

جو - غالت :موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150206111521.htm
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 16/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 لیمی در مذاکرات ژنو نویس مقابله با تغییرات اق توافق بر روی متن پیش

ای برای  صفحه 86نویس  کشور با متن پیش 211دود حنمایندگان 

حلی مشترک برای مقابله با تغییرات اقلیمی به توافق   یافتن راه

نویس در واقع اساس مذاکرات نهائی خواهد بود  این پیش. رسیدند

 . که در نوامبر سال جاری در پاریس تشكیل خواهد شد

ورس، دبیر اجرائی کنوانسیون تغییرات اقلیمی کریستینا فیگ

سازمان ملل متحد اظهار داشت که این متن طوالنی مذاکرات آتی 

 .سازد تر می را که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد مشكل

ندان تغییرات اقلیمی و دانشم های ثبت شده تا کنون اعالم شد بعنوان یكی از گرمترین سال( 2134)سال گذشته 

های انسانی بصورت گرمای شدید و باال آمدن سطح  ملل متحد می گویند که تعییرات اقلیمی ناشی از فعالیتسازمان 

 . است ها بصورت ملموس درآمده اب دریاها در نتیجه ذوب شدن یخ

draft-agree-countries-talks-http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/13/geneva- :خبر لینک

change-climate-fight-to-deal-for-text 

 :خالصه خبر 

Almost 200 countries agreed a draft text for a deal to fight climate change on Friday, but put off 

hard choices about narrowing down a vast range of options for limiting a damaging rise in 

temperatures. 

Government delegates adopted the 86-page draft as the basis for negotiations on the deal due to 

be agreed later this year. 

But the document includes radically varying proposals for slowing climate change – one foresees 

a phase-out of net greenhouse gas emissions by 2050, for instance, while another seeks a peak of 

emissions “as soon as possible”. 

تغییرات اقلیمی :موضوع  

 (guardiam) گاردین :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/13/geneva-talks-countries-agree-draft-text-for-deal-to-fight-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/13/geneva-talks-countries-agree-draft-text-for-deal-to-fight-climate-change
http://www.theguardian.com/environment/2015/feb/13/geneva-talks-countries-agree-draft-text-for-deal-to-fight-climate-change
http://unfccc.int/2860.php
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 بازگشت به فهرست

 میلیون تن خواهد رسید 211به بیش از  2138میزان مصرف کود تا سال 

، با 2138هانی کود تا سال اساس برآوردهای انجام شده مصرف جر ب

میلیون تن  5/211به بیش از  2118در صد افزایش نسبت به سال  25

 . خواهد رسید

نداز روند مصرف جهانی ا چشم»ائو تحت عنوان گزارش جدید فطبق 

حدود ، ساالنه  2138مصرف جهانی کود تا سال « 2138کود تا سال 

 .افزایش خواهد داشت درصد 8/3

ن ای. واهد داشتفزایش خادرصد  4/3 ساالنه  2138تا سال ، ن کود مصرفیجهانی نیتروژن بعنوان بیشتریمصرف 

در مقابل عرضه این سه نوع کود تا . است درصد برآورد شده 6/2درصد و برای پتاسیم  2/2افزایش برای کود فسفات 

 . درصد خواهد بود 2/4درصد و پتاسیم  7/2درصد، فسفات  7/1ساالنه برای ازت  2138سال 

 .است بینی نشده در این گزارش قیمت آینده کود پیشاما 

حرای صی خواهد داشت بطوریكه کشورهای ا های گسترده  آینده تفاوت های در سالمصرف کود در سطح جهانی توزیع 

یایی در کل بزرگترین آسکشورهای . را خواهند داشتبرای نیتروژن و پتاس  بیشترین تقاضا جنوبی افریقا

 . واردات هستندکننده کود در جهان هستند و برای هر سه نوع کود وابسته به  مصرف

 http://www.fao.org/news/story/en/item/277488/icode/ :خبر لینک

 :خالصه خبر 

Global fertilizer use is likely to rise above 200.5 million tonnes in 2018, 25 percent higher than 

recorded in 2008. 

World fertilizer consumption will grow by 1.8 percent a year through 2018, according to FAO's 

new report "World fertilizer trends and outlook to 2018." 

At the same time "the global capacity of fertilizer products, intermediates and raw materials will 

increase further," the report said. 

As the potential to produce fertilizers will outpace their use, the global potential balance - a 

technical term measuring the amount available over actual demand - will grow for nitrogen, 

phosphate and potash, the main three soil fertilizers. 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/277488/icode/
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کود :موضوع  

 (FAO) فائو :منبع

 16/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

  ه توسط مرکز تحقیقات کشاورزی امریكاپالسم جدید پنب ژرم 2معرفی 

پالسم  اورزی امریكا موفق به معرفی دو ژرممحققان مرکز تحقیقات کش

های پنبه  جدید پنبه مقاوم در برابر ویروس بیماری پیچیدگی برگ

(cotton leaf curl )این بیماری توسط مگس سفید منتقل . اند شده

ای به محصول پنبه در  شده و ساالنه سبب وارد آمدن خسارات عمده

 .شود آسیا و افریقا می

در ایالت  3367یقا شناسائی و برای اولین بار در سال این بیماری در افر

پس از آن به سایر مناطق پاکستان و همچنین کشورهای چین و هند گسترش . است پنجاب پاکستان گزارش شده

 . یافته و موجب از بین رفتن ساالنه بیش از یک میلیون عدل پنبه در این مناطق می شود

های  در مزارع آزمایشی پاکستان و در ارتباط با برنامه GVS9و  GVS8 های دو الین جدید معرفی شده به نام

دو رقم مذکور عالوه بر مقاومت در برابر . اند المللی مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا مورد امتحان قرار گرفته بین

 . هستندوردار بیماری پیچیدگی برگ پنبه از صفات زراعی مطلوب دیگری مثل کیفیت و عملكرد باالی لینت نیز برخ

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150212.htm :خبر لینک

 :خالصه خبر 

Two new cotton germplasm lines developed by th U.S Department of Agricultural Research 

Services (ARS) scientists are now available for use in safeguarding U.S. cotton from cotton leaf 

curl virus (CLCuV), a whitefly-borne disease that has caused significant yield losses in the parts 

of Asia and Africa where the crop is grown. Although it has not yet been reported in the United 

States, CLCuV disease ranks among the top 20 threats to U.S. agriculture, according to 

USDA's Office of Pest Management Policy. 

"Our aim is to shore-up the defenses of the U.S. cotton crop by releasing sources of resistance to 

cotton leaf curl virus that our cotton breeders can readily incorporate into their variety 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150212.htm
http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=12430
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development programs, should this disease arrive here from abroad," said Jodi Scheffler, a plant 

geneticist with ARS' Crop Genetics Research Unit in Stoneville, Mississippi. 
پنبه :موضوع  

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها با استفاده از بیوانفورماتیک د سالمت دامبهبو

برای  را بعنوان مرجع( SIB)موسسه بیوانفورماتیک سوئیس ائو ف

های  با بیماریهای الزم برای مبارزه  گسترش دسترسی خود به فناوری

ها و  داریآنفوالنزای مرغی و تب برفكی در دامخطرناک عفونی مثل 

 . اعالم نمود شحو یاتح

های  افزارها، بانک فته، نرممجهز به کامپیوترهای پیشر SIBموسسه 

کارشناسان این موسسه با همكاری فائو . های جانوری است گری  و پایش بیماری برای غربالاطالعاتی و دانش الزم 

یشگیری و واکنش در برابر ی پهای هشدار سریع برا تشخیص زودهنگام و سیستمموفق به توسعه ابزارهایی برای 

به بنا بر اظهارات یكی از کارشناسان ارشد دامپزشكی فائو، . اند ها شده ها و دامداری شرایط اضطراری در مرغداری

توان به کشورها در  شناخت بیشتری پیدا کرده و بهتر میتهدیدهای بیولوژیكی  سبت بهنهای جدید  فناوریکمک 

  . ردککمک ها  در برابر بیماریزیست  ها و محیط ها، دام سانسالمتی ان ظ، واکنش و در نهایت حفیپیشگیرهای  زمینه

های زیستی  های جدید و کامپیوتر بر روی داده است که با استفاده از فناوری  علم نسبتا جدیدیبیوانفورماتیک 

ها  های پاتوژن آوری، پردازش  تجزیه و تحلیل اطالعات ژنوم محققان از علم بیوانفورماتیک برای جمع. کند مطالعه می

ها در سطح مولكولی  مكانیسم بیماریها و  درک بیشتری از ساختار پروتئین ها مقایسه ژنومبا  آنها .کنند استفاده می

اروهای موجود دجدید و همچنین بهبود تاثیرگذاری های  ها به توسعه و تولید داروها و روش یافتهاین . ورندآ بدست می

 .کمک خواهند کرد

 ode/http://www.fao.org/news/story/en/item/277047/ic :خبر لینک

 :خالصه خبر 

http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=4969
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-66-10-00
http://www.fao.org/news/story/en/item/277047/icode/
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FAO has chosen the SIB Swiss Institute of Bioinformatics as a designated reference centre to 

expand its access to state-of the-art technology in combating dangerous viral infections, 

including avian influenza and foot-and-mouth disease, in farm animals and wildlife. 

The SIB is equipped with high performance computers, software, databases and a 

knowledgebase used for screening and monitoring zoonotic diseases. These, like avian influenza, 

also known as bird flu, strike animals but can also be transmitted to humans.  

 

 بیوانفورماتیک :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 11/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کن کردن فقر با تغییرات اقلیمی تر شدن ریشه پیچیده

  تغییرات اقلیمی به مردم فقیر و افرادیدر نتیجه  بیشترین صدمه

پذیر با کمترین منابع کمكی برای  که در مناطق آسیبشود  میوارد 

بدتر شدن با  .کنند می زندگیوارده سازگاری و یا بازسازی خسارات 

 . شود تر می ، نجات از فقر نیز مشكلتغییرات اقلیمیآثار 

ائی و تغییرات اقلیمی با دفقرز های بانک جهانی در زمینهکارشناسان 

های مربوط به  برای توسعه دستورالعملدر سراسر جهان محققان 

های  ایجاد شبكه اب کن کردن فقر کمک کرده و توانند به ریشهبکه  کنند همكاری می هایی ها و توصیه گزاری سیاست

 . ای نیز کمک نماید شار گازهای گلخانهضمن از بین بردن فقر به کاهش انتایمنی 

ییرات اقلیمی مانعی در برابر غت( 3: عبارتند ازفقر تغییرات اقلیمی و کاهش ا ه بدر رابط مطرح مسئله اساسیچهار 

همراهی با  و در صورت ستاافراد فقیر به نفع های اقلیم در درازمدت  سیاست( 2ل فقر کام کن کردن ریشه

ایجاد  (1. ریزی شود برنامهتواند به نفع مردمان فقیر  مدن نیز می های مناسب اجتماعی در کوتاه گزاری سیاست

ضر فرصت برای در حال حا( 4پذیر می تواند از تشدید فقر جلوگیری نماید  های امنیت اجتماعی قوی، انعطاف شبكه

 . کاهش فقر وجود دارد

http://www.isb-sib.ch/
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efforts-complicates-change-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate- :خبر لینک

poverty-end 

 :خالصه خبر 

Climate change hits the poorest people the hardest, those living in vulnerable areas with the fewest 

resources to help them adapt or recover quickly from shocks. As the effects of climate change 

worsen, escaping poverty becomes more difficult. 

We have a window now for ending extreme poverty and putting in place the safety nets that can 

keep poverty at bay while also cutting emissions. Experts in poverty and climate change at the 

World Bank Group is working with researchers around the world to develop policy guidance and 

recommendations that can help. 
 

غییرات اقلیمیت :موضوع  

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 16/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 وضعیت تولید سویا در چین 

 در سطح جهانی،  سویاان بزرگترین خریداریكی از  یكی از کارشناسان شرکت ویلمار اینترنشنال، تبر اظهارابنا 

های  دانه از درصد 61بیش از خریدار  چین که .است تر از  نرمال رسیده خرید سویا توسط چین به سطح پائینیزان م

رکورد  سبت بهنکه . است میلیون تن سویا وارد کرده 88/6است، در ماه ژانویه ی موجود در بازارهای جهانی روغن

 . است کاهش قابل توجهی داشته میلیون تن در ماه دسامبر 51/8

 . رد خواهد کردل واسویای ارزان از برزیهای امریكایی  پس از اتمام محموله در فصل آیندهاحتماال چین 

است تولید سویای  شدهبرآورد . باال خواهد بود بسیارآرژانتین و برزیل ورهای کش سویا درتولید میزان جاری ،سال در 

 . برسد 2134- 35میلیون تن در سال  5/34میلیون تن و برزیل به  58آرژانتین به 

یک تا دو سال آینده سویا توسط این کشور طی ، میزان واردات ناست بر اساس وضعیت اقتصادی چی بینی شده پیش

 . ته و یا متوقف شودفکاهش یا

 idUSL4N0VN2HD20150213-soybean-china-http://www.reuters.com/article/2015/02/13/wilmar :خبر لینک

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate-change-complicates-efforts-end-poverty
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate-change-complicates-efforts-end-poverty
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/02/06/climate-change-complicates-efforts-end-poverty
http://www.reuters.com/article/2015/02/13/wilmar-china-soybean-idUSL4N0VN2HD20150213
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 :خالصه خبر 

China's soybean crush margins are expected to stay positive from now on due to the recent drop 

in imports, said the chief executive of one of the world's top buyers of the oilseed, Wilmar 

International Ltd. 

China's overseas purchases of soybeans have dropped to "much more normal" levels, Kuok 

Khoon Hong said on Friday, adding that margins would, however, be determined by market 

volatility. 

The country, which buys more than 60 percent of the oilseed traded worldwide, imported 6.88 

million tonnes of soybeans in January, down from record high arrivals of 8.53 million tonnes in 

December, customs data shows. 

سویا: موضوع  

 (reuters) رویترز :منبع

 13/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تشدید بحران غذایی در سودان جنوبی

بندی ترکیبی امنیت غذایی  اساس آخرین گزارش طبقهبر  

(IPC)،میلیون  5/2 ، در صورت ادامه جنگ در سودان جنوبی

همچنان با این منطقه دود یک پنجم از جمعیت حنفر یعنی 

 . روبرو خواهند بودبحران عدم امنیت غذایی 

آمار اعالم شده از سطح عدم امنیت  برابر تعداد بیش از دواین 

روبرو بحران جدی گرسنگی  ر دیگر با یک که جنگ به پایان برسد این کشور با و زمانی است 2131در سال غذایی 

 . خواهد شد

وضعیت معیشت، دیگر نیز در وضعیت فشار عدم امنیت غذایی خواهند بود اگر میلیون نفر  3/1اساس این گزارش بر 

 . مورد حمایت واقع نشود ازارامنیت و ب

و تامین نیازهای اولیه های خود  میلیون دالر کمک مالی بیشتر برای ادامه فعالیت 12فائو بدنبال تامین  حاضر حالدر 

 518111)میلیون نفر  2/1ائو توانست به بیش از فدر سال گذشته  .در سودان جنوبی استسال آینده ای مردم بر
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ها شامل مواد اولیه ضروری مثل بذور سبزیجات،  کیتاین . معیشتی اضطراری برساندکیت  571،111بیش از ( خانوار

 . بذور محصوالت کشاورزی و تجهیزات بهداشت دام و ابزار ماهیگیری بودند

 news/story/en/item/276874/icode/http://www.fao.org/ :خبر لینک

 :خالصه خبر 

A staggering 2.5 million people – about one-fifth of the population – remain in either Crisis or 

Emergency level food insecurity as fighting continues in South Sudan, according to the latest 

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) report, released this week. 

This is more than double the number of people who were experiencing this level of food 

insecurity in December 2013, when the current conflict broke out, bringing the country once 

again to the brink of a major hunger crisis. 

An additional 3.9 million people are in a state of food security Stress, according to the report, 

some of whom are likely to slip into Crisis and Emergency if livelihood support, security and 

markets fail. 

بحران غذایی :موضوع  

 (FAO) فائو :منبع

 16/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/276874/icode/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-home/en/

	رئوس اهم اخبار و رویدادهای جهانی
	روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر درهفت ماه گذشته
	نمایشگاه اکسپو 2015 میلان و برنامههای جهانی ریشهکن کردن گرسنگی
	پراکندگی مکانی تنوع گونههای محصولات کشاورزی
	تعریف معیارهای جدید برای تجارت جهانی مواد غذایی
	تایید دو رقم سیب تراریخته مقاوم در برابر قهوهای شدن
	برنامههای آموزشی بانک جهانی برای افزایش عملکرد تولیدات باغبانی در افغانستان
	/رودخانهها، منشاء مهمی برای باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکها
	منابع جدیدی برای ایجاد مقاومت در برابر شپشه آب برنج
	کمکهای جدید بانک جهانی به کشورهای ابولا زده
	ابزار جدیدی برای افزایش مقاومت غلات در برابر سیل
	توافق بر روی متن پیشنویس مقابله با تغییرات اقلیمی در مذاکرات ژنو
	/میزان مصرف کود تا سال 2018 به بیش از 200 میلیون تن خواهد رسید
	معرفی 2 ژرمپلاسم جدید پنبه توسط مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا
	بهبود سلامت دامها با استفاده از بیوانفورماتیک
	پیچیدهتر شدن ریشهکن کردن فقر با تغییرات اقلیمی
	وضعیت تولید سویا در چین
	تشدید بحران غذایی در سودان جنوبی

