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 ی فائوتداوم کاهش شاخص قیمت مواد غذای

شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه نسبت به ماه قبل یک 

درصد کاهش پیدا کرد  34درصد و نسبت به همین ماه در سال قبل 

 . ماه گذشته رسید 55ترین حد خود در  ترتیب به پائین و بدین

قیمت غالت، گوشت و بویژه شکر کاهش قابل توجهی داشت که 

و روغن پالم آنرا نتوانست جبران  افزایش قیمت محصوالت لبنی

 .کند

ترین سطح  بنا بر اظهار یکی از کارشناسان بازار دام و لبنیات فائو، این روند کاهشی که طی آن شاخص قیمت به پائین

دهنده شرایط فراوانی عرضه و همچنین کاهش برابری ارز بسیاری از کشورها  خود از ماه جوالی تا کنون رسید نشان

 . باشد رسید که ادامه نیز داشته الر امریکا است و بنظر میدر برابر د

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/279377/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index declined to a 55-month low in February, dropping 1.0 percent from 

January and 14 percent below its level a year earlier. 

Lower prices for cereals, meat and especially sugar more than offset an increase in milk and 

palm oil prices. 

The FAO Food Price Index averaged 179.4 points in February, down from 181.2 points in 

January and 208.6 points in February 2014. 

Its ongoing decline - to its lowest level since July 2010 - reflects robust supply conditions as well 

as ongoing weakness in many currencies versus the U.S. dollar, which appear set to continue, 

said Michael Griffin, FAO's dairy and livestock market expert. 

 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/279377/icode/
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 2135تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

، 2135واحد در ماه فوریه  4/373با متوسط شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 34)واحد  23کاهش داشت و ( درصد 3)واحد  8/3نسبت به ماه قبل 

قیمت غالت، گوشت و بخصوص . از ماه فوریه سال قبل کمتر بود( درصد

شکر در ماه گذشته کاهش و قیمت انواع روغن تقریبا ثابت بود و قیمت 

 .دمحصوالت لبنی افزایش ناگهانی پیدا کر

واحد  6/5واحد در ماه فوریه،  7/373شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درشت و برنج  غالت دانه ،قیمت گندم. ماه ژانویه کمتر بود از( درصد 2/1)

دهنده  گندم بود که نشانبیشترین کاهش مربوط به . کاهش پیدا کرد

خیره و باال بودن میزان ذ 2135انداز مطلوب تولید آن در سال  مادامه چش

 . جهانی این محصول است

واحد در ماه فوریه  6/356های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

این افزایش مربوط . پیدا کرد( درصد 4/1)زئی جنسبت به ماه قبل افزایش 

به باال رفتن قیمت روغن پالم در نتیجه سیل اخیر در مالزی و همچنین 

ی بدنبال افزایش یارانه بینی باال رفتن مصرف آن در اندونز پیش

قیمت سویا نیز بدنبال افزایش . باشد های زیستی در این کشور می سوخت

 .عرضه صادراتی و انتظار برداشت خوب در امریکای جنوبی کاهش یافت

واحد در ماه فوریه،  8/383شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

این افزایش . کرد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا( درصد 6/4) واحد  8

بیشترین . برای اولین بار از ماه فوریه سال قبل تا کنون اتفاق افتاد

افزایش قیمت مربوط به پودر کامل شیر و پس از آن شیر بدون چربی و 

خشکسالی در نیوزلند و کاهش میزان تولید لبنیات در این کشور و اعمال . قیمت پنیر تفریبا بدون تغییر ماند. کره بود

 .دیت صادراتی در استرالیا از دالیل اصلی این افزایش بودمحدو

این کاهش . از ماه قبل کمتر بود( درصد 4/3)واحد  8/2واحد در ماه فوریه،  4/387شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . در حالیکه قیمت گوشت مرغ بدون تغییر ماند. شود مربوط به پائین آمدن شاخص قیمت گوشت گاو و گوسفند می
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کاهش پیدا کرد ( درصد 3/4)واحد  6/31واحد در ماه فوریه نسبت به ماه قبل  3/217شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

انداز تولید این محصول در برزیل، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شکر در جهان  که منعکس کننده بهبود چشم

 .  باشد می

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 179.4 points in February 2015, down 1.8 points (1.0 

percent) from its January value and 29 points (14.0 percent) below its level in February 2014. 

Prices of cereals, meat and, especially, sugar, dipped last month, while they remained steady in 

the case of oils and rebounded sharply in the case of dairy products. The index has been on a 

declining path since April 2014 and has now reached its lowest value since July 2010. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سال گذشته 5ترین سطح خود در  کاهش قیمت جهانی گندم به پائین

ترین سطح خود و  قیمت جهانی گندم در هیات تجاری شیکاگو به پائین

 . سال گذشته رسید 5ترین مقدار در میزان ذخیره گندم امریکا به باال

با ادامه افزایش گر بازار غالت،  بنا بر اظهار آقای مارک مارتین، تحلیل

رود که قیمت آن در طول سال جاری پائین باقی  تولید گندم، انتظار می

میلیون تن ذخیره جهانی، برای افزایش  211وی ادامه داد که با . بماند

 . نامساعدی روی دهد قیمت، باید شرایط جوی بسیار

 . است امریکا اخیرا قرارداد فروش گندم به مصر را از دست داده

 low/6251244-year-five-hit-prices-24/wheat-02-http://www.abc.net.au/news/2015 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

International wheat prices on the Chicago Board of Trade have hit a five-year low, while US 

stocks are at a five-year high. 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.abc.net.au/news/2015-02-24/wheat-prices-hit-five-year-low/6251244
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With wheat production increasing, grains analyst Mark Martin said he expected wheat prices to 

stay low for most of this year. 

With 200 million tonnes in reserve worldwide, Mr Martin says there would have to be a very 

severe weather event to see prices climb substantially. 

"With the build-up of stocks and constantly increasing production, the US (farmers) has been 

often missing out of contracts to export their wheat," he said. 

 گندم :موضوع

 (abc.net) :منبع

 54/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

  CIMMYTالمللی اصالح گندم و ذرت  معرفی رئیس جدید مرکز بین

آقای ( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت  هیئت امناء مرکز بین

بعنوان رئیس جدید این  را( Martin Kropff)دکتر مارتین کروپف 

وی جانشین دکتر توماس المپکین که از سال . مرکز معرفی نمود

داشت، خواهد شد و  بطور رسمی کار  ریاست این مرکز را بعهده 2118

 . آغاز خواهد کرد 2135خود را از اول ماه ژوئن 

دکتر مارتین کروپف در حال حاضر رئیس مرکز تحقیقات و نایب 

وی مدارک . دانشگاه واگنینگن هلند استرئیس هیئت اجرایی 

شناسی از  کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست

از سال . باشد و دارای مدرک دکترا در علوم کشاورزی و محیط زیست از دانشگاه واگنینگن میگرفته دانشگاه اوترخت 

ای تجزیه و  لیت اجرای برنامه فرا رشتهدر فیلیپین مسئو( IRRI)المللی تحقیقات برنج  در موسسه بین 3335تا  3331

های تحقیق و تولید برنج را بعهده داشت و پس از آن بعنوان استاد کامل در زمینه  سازی سیستم تحلیل و شبیه

عضو هیات اجرایی این  2115های هرز دانشگاه واگنینگن به هلند برگشت و در سال  اکولوژی محصوالت زراعی و علف

 .دانشگاه گردید
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المللی  یکی از مراکز مهم تحقیقاتی وابسته به گروه مشاورین بین( CIMMYT)المللی اصالح گندم و ذرت  بین مرکز

این مرکز در زمینه تحقیقات و . دفتر مرکزی آن در کشور مکزیک واقع است. است CGIARتحقیقات کشاورزی 

 .باشد می آموزش کشاورزی فعال بوده و فعالیت عمده آن بر روی گندم و ذرت متمرکز

appointed-ur-wageningen-of-kropff-news/martin-http://www.cgiar.org/consortium- :لینک خبر

cimmyt/-of-general-director 

 :خالصه خبر 

The Board of Trustees of the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) is pleased 

to announce that Prof. Dr. Martin Kropff has accepted an appointment as the new Director General of 

CIMMYT, starting 1 June 2015. He follows Dr. Thomas Lumpkin, Director General since 2008, who has 

significantly expanded CIMMYT’s partnerships and funding, helping the center to be a leading and 

hugely respected institution in the CGIAR system. 

 متفرقه :موضوع

 CGIAR :نبعم

 56/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 معرفی رقم جدید گندم استرالیائی

 InterGainتوسط کمپانی  Clearfield Plusرقم جدید گندم بنام 

با همکاری شرکت توسعه و تحقیقات غالت استرالیا و شرکت 

های  های سخت با دانه این رقم جزء گندم. گردید مونسانتو معرفی

بوده و مناسب کشت در مناطق ( APW)درشت  و با کیفیت آرد باال 

 .غرب این کشور است

وزیر غذا و کشاورزی استرالیا ضمن معرفی این رقم جدید اظهار 

جدید به کشاورزان در  این رقم. سال طول کشیده است Wyalkatchem 32داشت که تولید و توسعه این رقم از رقم 

 . های هرز کمک خواهد کرد کنترل بهتر علف

http://www.cgiar.org/consortium-news/martin-kropff-of-wageningen-ur-appointed-director-general-of-cimmyt/
http://www.cgiar.org/consortium-news/martin-kropff-of-wageningen-ur-appointed-director-general-of-cimmyt/
http://www.cgiar.org/consortium-news/martin-kropff-of-wageningen-ur-appointed-director-general-of-cimmyt/
http://www.cimmyt.org/en/
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ها بویژه لکه زرد برگی است که مناسب  مقاوم در مقابل بیماری های درشت و رقم جدید همچنین متوسط رس و با دانه

 . باشد برای کشت در مناطق غربی استرالیا می

variety-wheat-apw-http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/cropping/grains/new- :لینک خبر

impress/2724538.aspx-to-set 

 :خالصه خبر 

A NEW high-performing large-grain APW wheat variety suited to WA's drying northern 

Wheatbelt was officially launched last week, with seed available for this season. 

Agriculture and Food Minister Ken Baston launched Impress CL Plus at InterGrain's Bibra Lake 

headquarters on Friday, saying it had the potential to benefit all Western Australians. 

"People don't realise that 80 per cent of our wheat crop is exported, so it is not just the farmer 

who benefits," Mr Baston said. 

 گندم :موضوع

 (farmweekly) :منبع

 52/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های زیستی ها توسط باتری تولید برق و روغن موتور از لجن و الی فاضالب

است که در آن مواد آلی ( modular)ترکیبی  یباتری زیستی مفهوم

بقایای تولیدات  های گیاهی، ها، زباله موجود در لجن و الی فاضالب

های قبلی،  صنایع غذایی، کاه و مواد زائد حیوانی نسبت به روش

. قابل تبدیل به انرژی هستند ی توده گستره بزرگتری از زیست

های زیستی از  توانند با استفاده از باتری اند که می محققان نشان داده

 شده، روغن موتور و زغال زیستی بقایای آلی برق، گرما، گاز خالص

(biochar )با کیفیت تولید نمایند . 

های گازهای زیستی از اجزاء مهم برای عرضه غیرمتمرکز  کارخانه

توانند با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی  آنها می. انرژی هستند

http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/cropping/grains/new-apw-wheat-variety-set-to-impress/2724538.aspx
http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/cropping/grains/new-apw-wheat-variety-set-to-impress/2724538.aspx
http://www.farmweekly.com.au/news/agriculture/cropping/grains/new-apw-wheat-variety-set-to-impress/2724538.aspx
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 8111ود در حال حاضر در آلمان حد.  تولید کرده و نوسانات مربوط به تولید انرژی از باد و خورشید را جبران نمایند

گیگاوات برق وجود دارد که در مجموع تقریبا برابر سه نیروگاه  75/1کارخانه تولید گازهای زیستی با ظرفیت تولید 

توان در آنها  ها معایبی نیز دارند از جمله اینکه فقط از مواد آلی محدودی می البته این کارخانه. باشند ای می هسته

 . اهان غذایی در رقابت هستنداستفاده کرد و دیگر اینکه با کشت گی

موفق به افزایش قابل توجهی در کارآئی ( Fraunhofer)محققان موسسه محیط زیست، انرژی و فناوری ایمن فرانهوفر 

شود  های زیستی توسعه یافته توسط آنها نه تنها برق و گرما تولید می در فرایند باتری. اند ها شده تولید این کارخانه

 . کیفیت دیگری مثل گاز، انواع سوخت و کربن گیاهی نیز قابل تولید استبلکه محصوالت با 

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

 :خالصه خبر 

Sewage sludge, green waste, production residue from the food industry, straw or animal 

excrement -- with the biobattery's modular concept a much larger range of biomass can be 

utilized for energy recovery than previously. Researchers show that they can convert organic 

residues into electricity, heat, purified gas, engine oil and high quality biochar using this process. 

Biogas plants are an important element for decentralized energy supply. They produce electricity 

from renewable resources and can compensate for highly fluctuating wind and solar energy. 

There are already 8,000 plants in operation in Germany with an electrical output of 3.75 

gigawatts in total that is the equivalent to roughly three nuclear power plants. However, the 

plants have several disadvantages too: they only process a limited range of organic substances 

and are in competition with the cultivation of food plants. 

 

 گازهای زیستی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 57/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/277006/icode/
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 های مهاجم تولید گندم در معرض تهدید قارچ

، گسترش Genome Biologyبر اساس مقاله منتشر شده در مجله 

دیدی جدی برای تولید گندم های مهاجم و مخرب قارچی ته سویه

نظارتی در این تحقیق روش . شوند در انگلستان محسوب می

های گیاهی  جدیدی برای مقابله با انتشار گستره وسیعی از بیماری

 .است ه شدهئالمللی ارا در سطح بین

درصد کالری و  21گندم یکی از محصوالت عمده زراعی است که 

بیماری . کند را تامین می درصد پروتئین مصرفی انسان 25بیش از 

آلوده شدن مزارع به این بیماری سبب . های اصلی این محصول در سطح جهان است قارچی زنگ زرد یکی از بیماری

. شود توجه محصول از نظر کمی و کیفی و در برخی موارد شدید منجر به از دست رفتن کل محصول می کاهش قابل

 . های باال با قدرت تهاجمی بسیار زیاد هستندهای جدید این قارچ سازگار به دما سویه

المللی برای مقابله با  نام دارد و در سطح بین« field pathogenomics»تکنیک جدید ارائه شده در این تحقیق 

های ژنتیکی  با استفاده از این روش در مدت زمان کوتاه و با دقت باال مکانیسم. های قارچی گندم کاربرد دارد بیماری

توان تشخیص داده و پی برد که آیا مقاومت ارقام خاصی از گندم در مقابل بیماری شکسته  ای را می های مزرعه نمونه

 .شده است یا نه

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/15022608493.4 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The spread of exotic and aggressive strains of a plant fungus is presenting a serious threat to 

wheat production in the UK, according to research. The research uses a new surveillance 

technique that could be applied internationally to respond to the spread of a wide variety of plant 

diseases. The spread of exotic and aggressive strains of a plant fungus is presenting a serious 

threat to wheat production in the UK, according to research published in Genome Biology.  

 گندم :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 56/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150226084934.htm
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 .کشاورزی باید تغییر کند: مدیرکل فائو

المللی درباره کشاورزی و تغییرات اقلیمی که هفته  در مجمع بین

محققان، کشاورزان و  ،گذشته با حضور تعداد زیادی از وزیران

جامع مدنی در پاریس برگزار گردید، آقای داسیلو، نمایندگان م

مدیرکل فائو اظهار داشت که مدل فعلی تولید محصوالت کشاورزی در 

های مطرح در زمینه امنیت غذایی در قرن بیست و یک  برابر چالش

اگرچه در دهه گذشته تعداد افراد گرسنه شدید به . باشد پاسخگو نمی

میلیون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن  815د ولی هنوز حدو ه،ا کردیدپتوجهی کاهش  میزان کاهش قابل

 .ندارند

شد، اما امروزه با اینکه در  تا مدتها افزایش میزان تولید تنها مسیر طبیعی برای از بین بردن گرسنگی محسوب می

سیستم فعلی .  است دهسطح جهانی غذای کافی تولید می شود اما همچنان گرسنگی بعنوان معضلی جهانی باقی مان

های  دو عاملی که حفظ آنها برای نسل. تولید قادر به جلوگیری از تخریب خاک و از بین رفتن تنوع زیستی نیست

پذیر باید  جهان نیاز به تغییر پاردایم غذایی دارد و سیستمی پایدار، فراگیر و انعطاف. آینده بسیار ضروری است

 .جایگزین سیستم فعلی گردد

پذیری در برابر آثار تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار  نه تنها در تضمین امنیت غذایی بلکه در ایجاد انعطاف کشاورزی

آثار تغییرات اقلیمی دیگر تهدیدی برای آینده نبوده و در حال حاضر کامال . ای نقش بسیار مهمی دارد گازهای گلخانه

 . عیان و قابل لمس است

اهمیت نقش خاک سالم تاکید کرد و اشاره نمود که خاک میزبان حداقل یک چهارم  در اظهارات خود وی همچنین بر

 . تنوع زیستی موجود در جهان است و نقش کلیدی در چرخه کربن دارد

های  بود که شامل انطباق فعالیت« کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم»یکی از رویکردهای پیشنهادی مدیرکل فائو  

محیطی  و همزمان کاهش اثرات سوء  پذیری در برابر فشارهای زیست و انعطاف کشاورزی در جهت سازگاری

 . باشد روی محیط زیست میهای کشاورزی بر  فعالیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/278192/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/278192/icode/
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The model of agricultural production that predominates today is not suitable for the new food 

security challenges of the 21st century, FAO Director-General José Graziano da Silva said today. 

While the numbers of the chronically hungry have been reduced by 100 million over the past 

decade, 805 million still go without enough to eat on a regular basis, he noted in remarks to 

ministers, scientists, farmers, and representatives of civil society gathered in the French capital 

for a government-organizedInternational Forum on Agriculture and Climate Change. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 RNAه روش تداخلزمینی ب کنترل سوسک کلرادو سیب

بار این محصول در سراسر  زمینی یکی از آفات بسیار زیان سوسک کلرادو سیب

مبارزه با این بعلت نداشتن دشمن طبیعی، در اغلب مناطق دنیا برای . جهان است

ولی با توجه به مقاوم شدن آن به اغلب . شود کش استفاده می آفت از سموم آفت

  . غیرموثر استها  های موجود، در بسیاری موارد کنترل کش آفت

اند که با استفاده  محققان موسسه فیزیولوژی مولکولی گیاهی ماکس پالنک دریافته

خوار  زمینی را دربرابر حشرات گیاه توان گیاه سیب می RNAاز تکنیک تداخل 

، یک نوع تنظیم ژنتیکی است که در داخل RNA (RNAi)تداخل . محفاظت نمود

ها و حشرات از  در گیاهان، قارچ .افتد فاق میات( eukaryote)های یوکاریوت  سلول

 . شود ها استفاده می این تکنیک برای محافظت در برابر برخی ویروس

ای آنها، محققان این موسسه روش  های هسته با انجام اصالحات ژنتیکی در برخی از گیاهان و ایجاد تغییر در ژنوم

آنها با ایجاد تغییرات ژنتیکی در . اند آزمایش قرار دادهزمینی مورد  ابداعی خود را بر روی سوسک کلرادو سیب

 . دناند که قدرت کنترل این آفت را دار زمینی شده کلروپالست موفق به تولید انواعی از سیب

 . است به چاپ رسیده Scienceجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در شماره فوریه مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150226144859.htm :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

http://agriculture.gouv.fr/forum-international-changement-climatique
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150226144859.htm
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Colorado potato beetles are a dreaded pest of potatoes all over the world. Since they do not have 

natural enemies in most potato producing regions, farmers try to control them with pesticides. 

However, this strategy is often ineffective because the pest has developed resistances against 

nearly all insecticides. Now, scientists from the Max Planck Institutes of Molecular Plant 

Physiology in Potsdam-Golm and Chemical Ecology in Jena have shown that potato plants can 

be protected from herbivory using RNA interference (RNAi).  

 سیب زمینی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 56/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کردن ماهیو دودی رفی فناوری جدیدی برای خشک مع

فائو با هدف کمک به کاهش خطرات بهداشتی، بهبود ایمنی و 

کیفیت مواد غذایی، بهبود شرایط کار و کاهش ضایعات مواد غذایی 

خشک و برای در روستاهای غرب افریقا، فناوری جدید و آسانی را 

 . است دودی کردن ماهی معرفی کرده

یکی از منابع درآمد و مواد غذایی اصلی مردم در ماهی دودی 

برای مثال، در کشور . بسیاری از کشورهای ساحلی افریقا است

مردم بومی این مناطق بعلت . شوند درصد از صیدهای ماهیگیری بصورت دودی شده مصرف می 11الی  21ساحل عاج، 

، ( ماه 6الی  1)ئینی و ماندگاری نسبتا طوالنی ای و قیمت مناسب نسبت به سایر منابع پروت طعم و مزایای تغذیه

 . دهند های دودی شده را ترجیح می ماهی

ها عالوه بر مصرف میزان باالی چوب بعنوان  های سنتی مورداستفاده برای دودی کردن ماهی از طرف دیگر، کوره

زا و خطرناک  میایی سرطاناکسیدکربن، آزادسازی ترکیب شی سوخت مشکالت دیگری نیز دارند مثل تولید باالی دی

 (.PAHs)های آروماتیک حلقوی  برای سیستم تنفسی بنام هیدروکربن

 کن مکانیکی است که بعنوان تشکل از اجاقی با عملکرد دوگانه و یک خشکم FTTفناوری جدید معرفی شده بنام 

های کوچک  کننده ای تولیداین فناوری جدید مناسب بر. تواند مورد استفاده قرارگیرد نیز می سازی احد ذخیرهو
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توانند به این فناوری ارتقاء  های سنتی به آسانی می سال طول کشیده و کوره 5توسعه این سیستم . است طراحی شده

 . باشد زا ، مصرف سوخت کم و ظرفیت باال از سایر مزایای این فناوری می عالوه بر کاهش تولید مواد سرطان. شوند داده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/278337/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new and easy-to-assemble fish drying technology pioneered by FAO is helping to reduce 

health hazards, improve food safety and quality, improve working conditions and cut down food 

losses in West African fishing villages. 

Smoked fish is a vital source of food and income for many African coastal communities. In Côte 

d'Ivoire, for example, an estimated 20-30 percent of local marine and freshwater catch is 

consumed in smoked form, according to FAO. A popular protein alternative, smoked fish is 

preferred by locals because of its taste, its nutritional benefits, its competitive prices compared to 

other protein sources such as milk, meat and eggs, and its long shelf-life which ranges from 3-6 

months. 

شیالت :موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 54/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 شبکه ملی رطوبت خاک توسط وزارت کشاورزی امریکااندازی برنامه آزمایشی  راه

وزارت  2135انداز  ب امریکا در کنفرانس چشمرئیس مرکز ملی اقلیم و آ

های سراسری سیستم پایش رطوبت خاک و  کشاورزی امریکا، برنامه

 .سیستم اولیه برای رسیدن به این هدف را اعالم نمود

گیری رطوبت خاک در نقاط  این سیستم در مقایسه با روش معمول اندازه

و اطالعات سنجش از ها  ثابت و فواصل زمانی منظم، تلفیقی است از مدل

 . ای های ماهواره راه دور شامل داده

اهم . دهد مرکز پروژه آزمایشی در شمال تگزاس و اکالهما واقع است که ایاالت و مناطق اطراف را نیز پوشش می

و  ، ارائه سودمندی(near-real time)اثبات مفهوم پایش خاک در زمان نزدیک به واقعی : اهداف این پروژه عبارتند از

http://www.fao.org/news/story/en/item/278337/icode/
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ها و  برداری کامل از شبکه مزایای سیستم به طیف گسترده کاربران از جمله تولیدکنندگان، و یافتن راههایی برای بهره

 .های متنوع موجود مدل

های رطوبت  توسط کامپیوترهای خانگی خود قادر به دسترسی به داده شبکه ملی رطوبت خاک کشاورزان و کاربران

 . بود مان واقعی خواهندخاک مناطق موردنظر خود در ز

mapping-moisture-soil-national-tests-program-pilot-http://farmfutures.com/story- :لینک خبر

124681-17-capabilities 

 :صه خبر خال

At the 2015 USDA Outlook Conference last month, Dr. Michael Strobel, director of USDA's 

National Water and Climate Center, outlined plans for a nationwide soil moisture monitoring 

system and the pilot system that will pave the way. 

More complicated than recording soil moisture at fixed points and at regular intervals, the system 

Strobel outlined combines models and remote sensing, including satellite data, a USDA blog 

said. The regional pilot project is centered in North Texas and Oklahoma and encompasses the 

surrounding states and areas. Objectives include: Proving the concept of near-real time soil 

monitoring; demonstrating its usefulness and benefits to a broad range of users, including 

producers; and finding ways to best leverage the full variety of existing networks and modeling 

efforts. 

 خاک :موضوع

 (farmfuture) :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 افریقای جنوبی  توسط واردات ذرت سابقه بیافزایش 

های رسمی مبنی بر  بینی پیشسالی شدید و خشکعلت ب

درصد، میزان واردات ذرت  11کاهش برداشت محصول تا 

سال  24ترین حد خود در به باال توسط افریقای جنوبی

الی  2کشوری که در حالت عادی صادرکننده . گذشته رسید

 2135-36، در سال میلیون تن ذرت در سال است 5/2

http://farmfutures.com/story-pilot-program-tests-national-soil-moisture-mapping-capabilities-17-124681
http://farmfutures.com/story-pilot-program-tests-national-soil-moisture-mapping-capabilities-17-124681
http://farmfutures.com/story-pilot-program-tests-national-soil-moisture-mapping-capabilities-17-124681
http://www.usda.gov/oce/forum/2015_Speeches/MStrobel.pdf
http://www.usda.gov/oce/forum/2015_Speeches/MStrobel.pdf
http://blogs.usda.gov/2015/03/02/want-to-know-about-soil-moisture-on-your-farm-soon-there-may-be-an-app-for-that/#sthash.Tsr2hNYb.dpuf
http://blogs.usda.gov/2015/03/02/want-to-know-about-soil-moisture-on-your-farm-soon-there-may-be-an-app-for-that/#sthash.Tsr2hNYb.dpuf
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تا کنون  3333-32از سال شترین سطح این میزان واردات که بی . واهد شدخمیلیون تن  65/3ور به وارد کردن مجب

 .اده برای خوراک دام خواهد بوداست فقط ذرت زرد مورد استف

دهد که  های آنها نشان می اما داده. ای نزده است گمانهیقای جنوبی برای واردات ذرت سفید صنعت غالت افرگروه 

بینی کرده است که قیمت ذرت سفید در سطح برابری با  و پیش ین محصول بسیار کاهش یافته استمیزان ذخیره ا

 .اقی خواهد ماندبواردات 

since-imports-corn-estbigg-faces-africa-http://www.agrimoney.com/news/south-1991-- :لینک خبر

8018.htm 
 :خالصه خبر 

South Africa faces its biggest corn imports in 24 years thanks to "severe" drought which official 

forecasts revealed had depressed harvest prospects more than expected, putting a 30% slump in 

output on the cards. 
The country, typically an exporter of 2m-2.5m tonnes of corn, will import 1.65m tonnes in 2015-

16, industry group Grain SA said. 

And these imports, which would be South Africa's highest since 1991-92 according to US 

Department of Agriculture records, comprise just yellow maize, used mainly as animal feed, 

rather than the white maize, a food staple. 
 ذرت: موضوع

 (agrimoney) مانی اگری :منبع

 56/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها کننده مصرف توسط ارزش اقتصادی کاهش ضایعات مواد غذایی

، با توجه به اینکه یک سوم بر اساس یک گزارش تحقیقاتی

 شود، ا دور ریخته میه کننده غذای تولید شده توسط مصرف

ساالنه  2111های غذایی تا سال  ریز ارزش اقتصادی این دور

 .است میلیارد دالر برآورد شده 111معادل 

http://www.agrimoney.com/news/south-africa-faces-biggest-corn-imports-since-1991--8018.htm
http://www.agrimoney.com/news/south-africa-faces-biggest-corn-imports-since-1991--8018.htm
http://www.agrimoney.com/news/south-africa-faces-biggest-corn-imports-since-1991--8018.htm
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است که با توجه  میلیارد دالر برآورد شده 411کنندگان ساالنه  در سطح جهانی میزان دورریزهای غذایی توسط مصرف

میلیارد دالر نیز افزایش  611ه این رقم در دهه آینده ممکن است تا به رشد طبقه متوسط در کشورهای در حال توسع

 . یابد

های مربوط به سیستم حمل و انتقال مواد  ای و ضعف در کشورهای در حال توسعه، ناکافی بودن تجهیزات سردخانه

ای در  های سردخانه مبا بهبود سیست. های فرآوری از دالیل اصلی باال بودن ضایعات است غذایی به بازارها و کارخانه

 . توان کاهش داد درصد می 25این کشورها میزان ضایعات را تا 

. کاهش ضایعات مواد غذایی عالوه بر منافع اقتصادی، برای محیط زیست نیز اثرات مفیدی بدنبال خواهد داشت

کربن است  اکسید یمیلیارد تن د 1/1ای منتشره که معادل  درصد از گازهای گلخانه 7بطوریکه برآورد شده است 

 .باشد ناشی از ضایعات مواد غذایی می

limatechangec-un-food-http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us- :لینک خبر

iduskbn0lu24b20150226?feedtype=rss&feedname=environmentnews 

 :خالصه خبر 

Reducing consumer food waste could save the global economy up to $300 billion annually by 

2030 as one third of all food produced worldwide ends up being discarded, a research group said 

on Thursday. 

Globally, the food wasted by consumers is worth $400 billion a year, and this could jump to 

$600 billion in the next decade, as the profligate middle class expands in developing countries, 

the group said. 

Cutting the amount of food consumers discard by between 20 and 50 percent could save between 

$120 and $300 billion yearly by 2030, said the report for the Global Commission on 

the Economy and Climate, an international group chaired by former Mexican President Felipe 

Calderon. 

 ضایعات مواد غذایی :موضوع
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http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-food-un-climatechange-idUSKBN0LU24B20150226?feedType=RSS&feedName=environmentNews
http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-food-un-climatechange-idUSKBN0LU24B20150226?feedType=RSS&feedName=environmentNews
http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-food-un-climatechange-idUSKBN0LU24B20150226?feedType=RSS&feedName=environmentNews
http://bit.ly/1stXo9F
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 2135امریکا در سال  ذرتگزارش وضعیت انتشار 

روز  ، گزارش به(NCGA)ملی تولیدکنندگان ذرت  نجمن ا

قایقی مریکا، حاوضعیت تولید  ذرت شامل  ای را درباره شده

را بصورت  های تاریخی درباره آن درباره ذرت و مقایسه

 . است کرده آنالین منتشر

گزارش نگاهی آماری به صنعت ذرت در سطح امریکا و این 

ای درباره تولید و  دهجهانی دارد و در آن اطالعات گستر

ی، گزارش عالوه بر آمار همیشگ. است مصرف ذرت ارائه شده

سال جاری شامل دو بخش جدید در مورد اتانول و 

 . بیوتکنولوژی است

 2/34اند از جمله تولید  ثبت کرده 2134ن رکورد در سال اساس این گزارش تولیدکنندگان ذرت در امریکا چندیبر 

 . بوشل در هر اکر 1/373میلیارد بوشل و متوسط عملکردی برابر 

  .است توزیع شده Farm Futureگزارش با حمایت شرکت مونسانتو توسط انتشارات ین ا

statistics-crop-corn-details-report-corn-world-2015-ncgas-http://farmfutures.com/story- :لینک خبر

124673-17 

 :خالصه خبر 

2015 World of Corn report from the National Corn Growers Association is a statistical look at 

the domestic and global corn industry 

An updated report from the National Corn Growers Association detailing statistics about U.S. 

corn production, facts about corn and historical comparisons is now available online, the group 

said Monday. 

The "World of Corn" report, a statistical look at the domestic and global corn industry, features a 

wide array of information on corn production and usage. 

In addition to the traditional statistics guide, this year's distribution included two compendium 

pieces which discuss ethanol and biotechnology. 

 ذرت :موضوع

 (farmfutures) :منبع

http://farmfutures.com/story-ncgas-2015-world-corn-report-details-corn-crop-statistics-17-124673
http://farmfutures.com/story-ncgas-2015-world-corn-report-details-corn-crop-statistics-17-124673
http://farmfutures.com/story-ncgas-2015-world-corn-report-details-corn-crop-statistics-17-124673
http://worldofcorn.com/#/
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 ای های ماهواره بر اساس داده ها تخریب جنگلریع ست

اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط یک گروه تحقیقاتی از ر ب

های مناطق  جنگل مربوط بهای  ماهوارهصاویر تدانشگاه مریلند، 

استوایی آمازون تا فیلیپین حاکی از تسریع تخریب و از بین 

 . نسبت به گذشته است ها رفتن جنگل

تا  3331از سال  زدائی نگلجساالنه نرخ  ،تحقیق نتایج اینبق ط

این تحقیق . تاس درصد بیشتر از دهه قبل بوده 62حدود  2131

 . است دوره زمانی فوق را زیر سوال برده رد زدائی جنگل  درصدی 25مبنی بر کاهش  فائو رزیابیاجدید، 

. تنها منبع در دسترس برای برآورد تغییرات جنگل در دراز مدت بود ارزیابی منابع جنگلیدرباره  وگزارش فائکنون تا 

اند که نتایج بدست  اظهار داشتهمحققان . آوردهای فائو مغایرت داردبا بر تحقیق جدیدنتایج بدست آمده در این ولی 

گزارشات  بر پایهگزارش فائو بخش عمده مبنای که  در حالی. ای بوده است نها بر اساس اطالعات ماهوارهآمده توسط آ

 . تهیه شده توسط کشورها است

مورد تجزیه و تحلیل  2131و  2115، 211، 3331های  مربوط به سال( landsat)لندست تصویر  5444تحقیق جدید، در 

 . دهد جنگلی مناطق استوائی را پوشش میهای  از زمیندرصد  81کشور بوده و  14وط به ته است که مربقرار گرف

 2IDUSKBN0LY1M72015030-SATELLITES-FOREST-2/USOM/ARTICLE/2015/03/0HTTP://WWW.REUTERS.C :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Satellite images suggest tropical forests from the Amazon to the Philippines are disappearing at a 

far more rapid pace than previously thought, a University of Maryland team of forest researchers 

say. 

The annual rate of deforestation from 1990 to 2010 was 62 percent higher than in the previous 

decade, and higher than previous estimates, according to a study carried out of satellite maps 

covering 80 percent of the world’s tropical forests. 

The new study questions the United Nations Food and Agriculture Organization's (FAO) 

assessment, which suggested that the rate of deforestation actually decreased 25 percent from 

1990 to 2010. 

http://www.reuters.com/article/2015/03/02/us-forest-satellites-idUSKBN0LY1M720150302
http://bit.ly/1svRsCF
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Until now, "the Forest Resource Assessment (FRA) report of the United Nation's FAO was the 

only one available source to estimate long term forest change and its trends," said Do-Hyung 

Kim, lead author of the study that is expected to be published in Geophysical Research Letters. 

 یزدائ جنگل :موضوع
 (reuters) رویترز :منبع

 15/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های جهانی پایداری های تلفیقی اقتصادی برای کمک به چالش مدل

های طبیعی و  برای درک بهتر چگونگی اثرات متقابل تغییرات در سیستم

هایی که در  مختلف دنیا بر روی یکدیگر، داشتن مدل طتجاری در نقا

تصاد، جغرافیا، اکولوژی و محیط زیست در سطح جهانی در آنها علوم اق

 .ضروری استباشند،  شده نظرگرفته

های مختلف در دانشگاه  یک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان رشته

های  ایالتی میشیگان این موضوع را در قالب مدلی متشکل از سیستم

تعیین  ها و انسانی و طبیعی با هدف یافتن چگونگی تلفیق این سیستم

 .اند اثرات اجرای آنها در یک منطقه بر روی مناطق دیگر و دوردست مورد بررسی قرار داده

های چند  بنا بر اظهارات یکی از محققان این تیم، با توجه به روند افزایشی جهانی شدن اقتصاد و جوامع انسانی، مدل

برای مثال وضعیت فعلی انتشار گازهای . مایدتوانند کمک ن گزاران می گیری آگاهانه به سیاست متغیره در تصمیم

تواند  ها می وری کشاورزی، سطح آب دریاها و انتقال آفات و بیماری ای در نتیجه تاثیرگذاری آن بر روی بهره گلخانه

سازی زمین با  بعلت پاکباشد و از طرف دیگر این اثرات به نوبه خود  اثرات طوالنی مدت بر روی اقلیم در آینده داشته

 . ای موثر هستند نتشار گازهای گلخانهکربن به اتمسفر بر روی میزان ا اکسید ردن دیکهدف کشاورزی و اضافه 

کند که  انداز جهانی را در مورد مشکالت موجود فراهم می های مختلف در قالب یک مدل، امکان چشم تلفیق سیستم

 . شد ای به آنها نگاه می قبال فقط در سطح منطقه

 .  است به چاپ رسیده Scienceفوریه مجله  26ر این تحقیق در شماره جزئیات بیشت
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150226154642.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Using models that blend global economics, geography, ecology and environmental sciences is 

essential to understanding how changes in trade and natural systems in one part of the world 

affect those in another, a review concludes. 

Tom Hertel, distinguished professor of agricultural economics, collaborated with an 

interdisciplinary team of experts led by Jianguo Liu of Michigan State University to determine 

how systems integration -- using holistic frameworks to model many components of both human 

and natural systems -- could shed insights on how activities in one part of the world can have 

significant impacts on distant regions. 

 یاقتصادمدل  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 56/15/5112: تاریخ خبر
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 معرفی رقم جدید بادام زمینی اسپانیایی

زمینی با سطح باالیی از اسید اولئیک توسط محققان مرکز  رقم جدیدی از بادام

این رقم . است انشگاه ایالتی اکالهما معرفی شدهتحقیقات کشاورزی امریکا و د

تر و کیفیت غذایی باال  مقاوم به بیماری، با ماندگاری طوالنی OLéجدید بنام 

 . وارد بازار خواهد شد 2135باشد که در سال  می

مفیدی است که ( monosaturated)غیر اشباع  اسید اولئیک، اسید چرب تک

ام زمینی، آنرا تبدیل به محصولی مفید برای وجود میزان باالیی از آن در باد

 . است سالمتی قلب کرده

رقم . های قارچی است زمینی محصولی با حساسیت باال در مقابل بیماری بادام

Plus OLé   زاد قارچی خاک  در برابر بیماری Sclerolinia این . مقاوم است

کند  ده و بسته به شدت آلودگی خسارات فراوانی وارد میهای اکالهما و تکزاس بسیار شایع بو بیماری در مزارع ایالت

 . است درصدی عملکرد نیز شده 51که در برخی موارد سبب کاهش 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150226154642.htm
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افزایش نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید در بادام زمینی منجر به طوالنی شدن ماندگاری و افزایش مقاومت آن 

 . ل حاضر این رقم برای تولید بذر کاشته می شوددر حا. شود های قارچی خاکزاد می در مقابل بیماری

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150224.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new Spanish peanut variety that packs high levels of healthful oleic acid has been released 

by U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists and university cooperators. The new 

variety, called OLé, could provide producers and consumers with a peanut that has disease 

resistance, longer shelf life and heart-healthy qualities. 

Agricultural Research Service (ARS) biologist Kelly Chamberlin of the Wheat, Peanut, and 

Other Field Crops Research Unit in Stillwater, Oklahoma, and cooperators at Oklahoma State 

University developed OLé, which will be available for commercial production in 2015. 

 بادام زمینی :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 54/15/5112: تاریخ خبر
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http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150224.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=978
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=30-72-10-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=30-72-10-00
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