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 کاهش شاخص مواد غذایی فائو برای ششمین ماه متوالی

واحد  5/333ا متوسط شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر ب

نسبت به همین ماه در سال و ( درصد 6/2)واحد  2/5ه ماه اوت نسبت ب

ترتیب پس از شش  بدین. کاهش پیدا کرد( درصد 6)واحد  2/32قبل 

ترین میزان خود از ماه اوت  این شاخص به پائین ،ماه کاهش متوالی

هش ترین مدت کا همچنین این دوره طوالنی. تا کنون رسید 2232سال 

 .است تا کنون بوده 3332متوالی این شاخص از سال 

 6/4واحد در ماه سپتامبر  3/311شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

از ماه ( درصد 8/8)واحد  3/311ماه اوت و  زا( درصد 5/2)واحد 

این شاخص  کاهش این پنجمین ماه متوالی. کمتر بود 2231سپتامبر 

، دالیل اصلی کاهش قیمت شرایط خوب تولید و افزایش صادرات. است

های اخیر افزایش جزئی  حتی قیمت برنج که در ماه. گندم و ذرت بودند

 .داشت، در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرد

واحد در ماه سپتامبر نسبت به  362شاخص قیمت روغن نباتی فائو با  

این ششمین ماه متوالی . کاهش داشت( درصد 8/2)واحد  6/4ماه قبل 

 2223ترین رقم ثبت شده از ماه اکتبر  خص بوده و به پائینکاهش این شا

کاهش قیمت روغن پالم، عملکرد خوب سویا در امریکا و . کنون رسید تا

 . فراوانی عرضه روغن کلزا از دالیل اصلی کاهش این شاخص بودند

 31واحد در ماه سپتامبر،  8/381شاخص قیمت مواد لبنی فائو با متوسط 

در ( درصد 3/24)واحد  4/62سبت به ماه اوت و ن( درصد 5/6)واحد 

 . مقایسه سال به سال کاهش داشت

واحد در ماه سپتامبر، فقط  8/221شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

از ماه سپتامبر ( درصد 6/33)واحد  1/23واحد از ماه اوت بیشتر ولی  1/2

د ماه با توجه به روند افزایشی این شاخص در چن. سال قبل بیشتر بود

 . دهنده رسیدن آن به باالترین میزان افزایش باشد رسد افزایش جزئی آن در این ماه نشان اخیر، بنظر می
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و در ( درصد 6/6)واحد  3/36واحد در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت  1/228شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

بینی فراوانی عرضه و انتظار افزایش  ای اخیر پیشه در ماه. کاهش داشت( درصد 4/1)واحد  2/38مقایسه سال به سال 

 . ترین میزان از ماه ژانویه تاکنون باشد تواند ار علل کاهش قیمت  شکر و رسیدن آن به پائین تولید در سطح جهانی می

  orldfoodsituation/foodpricesindex/en/http://www.fao.org/w:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 191.5 points in September 2014, down 5.2 points (2.6 

percent) from August and as much as 12.2 points (6.0 percent) from the corresponding period 

last year. The September slide, which represented the sixth consecutive monthly drop, brought 

the value of the index to its lowest level since August 2010. 
 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 ها توسط فائو رصد جنگلبرای افزار جدید  معرفی نرم

ها بخصوص در کشورهای  با هدف بهبود رصد وضعیت جنگل

زدائی و تغییرات اقلیمی،  در حال توسعه برای مقابله با جنگل

افزاری رایگانی را  فائو  با حمایت دولت فنالند و آلمان  ابزار نرم

 .است ارائه کرده  Open Forisبه نام 

بی به چرخه کامل ذخایر یک جنگل افزاز امکان دستیا این نرم

آوری داده و تجزیه و تحلیل  را از طریق ارزیابی، طراحی و جمع

 . سازد گیری فراهم می و گزارش

 82اما حدود . ها بسیار مهم است برای مدیریت پایدار منابع طبیعی، داشتن اطالعات دقیق درباره وضعیت جنگل

و بکارگیری اطالعات پایه درباره منابع طبیعی خود با مشکل مواجه درصد از کشورهای در حال توسعه در دستیابی 

زدائی  و تخریب جنگل که از منابع اصلی انتشار جهانی گاز کربن  هستند و این در حالی است که بخش بزرگی از جنگل

 . باشد هستند، مربوط به این کشورها  می

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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بسیاری از کشورها از آنچه در ل فائو در امور جنگل، بنا بر اظهارات آقای ادورادو روجاس بریالس، معاون مدیرک

های  دهد تصویر کاملی ندارند و بدون داشتن اطالعات و دانش در این زمینه امکان توسعه سیاست ها رخ می جنگل

زدائی و تخریب جنگل و یا طراحی راهبردهای ملی در برابر تغییرات اقلیمی  بسیار مشکل  موثر برای مقابله با جنگل

 .اهد بودخو

، فرایند پیچیده تبدیل های مختلف و گزارش ها این ابزار جدید با ایجاد صفحات وب متعامل شامل آمار، نمودارها، نقشه

ای را به اطالعات قابل استفاده تسهیل  های اولیه مربوط به درختان و تصاویر ماهواره گیری های خام مثل اندازه داده

 . است کرده

استفاده  http://www.openforis.orgت آن به آدرس سای وب زتوانید ا ر مورد این برنامه میبرای اطالعات بیشتر د

 .نمائید

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/254098/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO has launched free software tools that it hopes will improve the way many developing 

nations monitor the state of their forests to tackle deforestation and climate change. The tools 

are designed to assist countries through the entire lifecycle of a forest inventory - from 

assessment, design and field data collection to analysis and reporting. The governments of 

Finland and Germany have supported the development of the software called Open Foris. 
 جنگل  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کن کردن گرسنگی ریشهنقش کشاورزی خانوادگی در 

مزرعه از مجموع  32بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، از هر 

ورزی مزرعه بصورت کشا 3میلیون مزرعه موجود در دنیا،  512

بنابراین کشاورزی خانوادگی شکل غالب . شود خانوادگی مدیریت می

http://www.openforis.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/254098/icode/
http://www.openforis.org/
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کن کردن گرسنگی در سطح جهانی نقش بسیار حیاتی  کشاورزی بوده و در دستیابی به امنیت پایدار غذایی و ریشه

 .دارد

مدیرکل فائو آمده  به نقل از آقای داسیلوا،« 2234وضعیت غذا و کشاورزی در سال »در مقدمه گزارش فائو تحت عنوان 

پس در حل چالش بزرگ جهانی . شوند درصد از کل مواد غذایی دنیا در مزارع خانوادگی تولید می 82است که 

میلیون نفر در جهان است، کشاورزی خانوادگی بسیار حائز اهمیت  822کن کردن گرسنگی که گریبانگیر بیش از  ریشه

 . است

راین بناب. در اختیار کشاورزانی است که به کشاورزی خانوادگی اشتغال دارنددرصد از منابع کشاورزی جهان  15حدود 

از طرف دیگر، این کشاورزان از . در بهبود اوضاع اکولوژیکی و پایدار منابع طبیعی آنها نقش کلیدی دارند

 .پذیرترین اقشار در برابر کاهش منابع و آثار تغییرات اقلیمی هستند آسیب

اول، افزایش عملکرد برای برقراری امنیت : اورزی خانوادگی با سه چالش بزرگ روبرو استبر اساس این گزارش کش

وری و سوم، افزایش  غذایی و بهبود تغذیه، دوم،  پایداری زیست محیطی برای حفاظت از زمین و حفظ ظرفیت بهره

 .های امرار معاش برای مقابله با فقر و گرسنگی وری و تنوع شیوه بهره

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/260535/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Nine out of ten of the world's 570 million farms are managed by families, making the family farm 

the predominant form of agriculture, and consequently a potentially crucial agent of change in 

achieving sustainable food security and in eradicating hunger in the future, according to a new 

U.N. report released today. 

 کشاورزی خانوادگی   :موضوع 

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 برگزاری مراسم روز جهانی غذا در مقر فائو در رم

در مقر فائو در رم ( مهر ماه 24)اکتبر  36مراسم روز جهانی غذا در 

در افتتاحیه این مراسم آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در . برگزار گردید

http://www.fao.org/news/story/en/item/260535/icode/
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ی ها کن کردن گرسنگی در سال آمده در ریشه های قابل توجه بدست پیشرفت سخنرانی خود اظهار داشت که علیرغم

های الزم در این  وی بر لزوم تشدید تالش. میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد 822اخیر، در حال حاضر بیش از 

از نقش همچنین . درصدی گرسنگی تاکید کردند 52زمینه برای رسیدن به هدف جهانی این مبارزه یعنی کاهش 

کشاورزی خانوادگی در تولید مواد غذایی و در تامین نیازهای غذایی جمعیت فزاینده جهان گفتند و اینکه این 

دهند که در مناطق روستایی زندگی کرده و با عدم  درصد جمعیت جهان را تشکیل می 12کشاورزان بخش بزرگی از 

 .باشند امنیت غذایی روبرو می

خانم ماکسیما ملکه هلند، آقای جان کوفور رئیس جمهور سابق کنیا، نماینده پاپ سخنرانان دیگر این مراسم 

المللی توسعه  فرانسیس، مدیر اجرائی برنامه جهانی غذا، مشاور وزیر کشاورزی ایتالیا و معاون رئیس صندوق بین

 . کشاورزی بودند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/260825/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

While substantial progress has been made in the fight against hunger in recent years, more than 

800 million people remain hungry and efforts need to be increased to reach the global target of 

cutting the percentage of hungry people in half by 2015, said FAO Director-General José 

Graziano da Silva in his opening remarks at the annual World Food Day ceremony, held at FAO 

Headquarters in Rome. 
 کشاورزی خانوادگی   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 همکاری فائو و انجمن جغرافیایی ملی 

با ( نشنال جئوگرافیک)ای بین فائو و انجمن جغرافیایی ملی  نامه موافقت

. باره گرسنگی و تغذیه به امضاء رسیدهدف باال بردن آگاهی عمومی در

نامه انجمن جغرافیایی ملی در ارائه گزارشات خود از  بر اساس این توافق

برای دستیابی به آمار و روند ( FAOState)سرویس آماری فائو 

http://www.fao.org/news/story/en/item/260825/icode/
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 . های مختلف کشاورزی استفاده خواهد نمود ها در زمینه تغییرات و مجموعه داده

از  http://food.nationalgeographic.comبه آدرس اینترنتی  Future of Food م مجله نشنال جئوگرافیک بنا

شهرها،  وط به کشاورزی و روند تغییرات در موضوعاتی مثل تغذیه در کالنبدر زمینه انتشار آمار مر 2234ماه مه 

 . است ها شروع بکار کرده تغییرات جمعیت، کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی و وضعیت جنگل

در رم ، ( آبان 12الی  28) 2234 نوامبر 23الی  33در ( ICN2)المللی تغذیه  مان با برگزاری دومین کنفرانس بینهمز

 . نمایشگاه عکسی بصورت مشترک توسط فائو و انجمن جغرافیایی ملی با موضوع آینده غذا برگزار خواهد شد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/260951/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The National Geographic Society and FAO today agreed to work together to provide 

information and raise awareness about hunger and nutrition. 

In particular, when reporting on food and agriculture, National Geographic will utilize food and 

agricultural statistics as well as trends and data sets, sourced from FAO's statistical service, 

FAOStat. 
 گرسنگی و تغذیه   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 جنوب -همکاری جنوب در حمایت ازمیلیون دالری چین  52تعهد 

با حضور نمایندگان ( CFS)نشست کمیته امنیت جهانی غذا  

، برنامه (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  فائو، صندوق بین

از جوامع مدنی یک روز قبل از  یهای و گروه( WFP)جهانی غذا 

 . در رم برگزار گردید روز جهانی غذا

 52یانگ تعهد ک کی در این مراسم نخست وزیر چین آقای لی

های  ین به فائو را در حمایت از همکاریچمیلیون دالری دولت 

جنوب در راستای بهبود امنیت غذایی و ترویج توسعه  –جنوب 

http://food.nationalgeographic.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/260951/icode/
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 .سال آینده اعالم نمود 5کشاورزی پایدار طی 

المللی تقدیر نمود و یادآور شد  ن در مقابله با عدم امنیت غذایی در سطح ملی و بینهای چی مدیرکل فائو نیز از تالش

پیش از مهلت پایانی درصد  52افراد با گرسنگی شدید به میزان که چین به هدف اول برنامه توسعه هزاره یعنی کاهش 

 . است رسیده 2235سال یعنی  آن 

نفر از جمعیت خود را از گرسنگی مزمن نجات دهد و این میلیون  318است  تا کنون چین موفق شده 3332از سال 

اند مربوط به کشور چین  بدین معنی است که دو نفر از هر سه نفری که در سطح جهانی از گرسنگی نجات یافته

 . شوند می

  /story/en/item/260439/icode/http://www.fao.org/news:لینک خبر

 :خالصه خبر 

China has announced a $50 million donation to FAO to support the Organization's program of 

"South-South cooperation" to improve food security and promote sustainable agricultural 

development over the next five years. 
 امنیت غذایی   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 غذاکشاورزی و در بخش   گذاری سرمایههدایت  الزم برای اصولتصویب 

گذاری در بخش  هدایت سرمایه ای از اصول الزم برای مجموعه

ها  گذاری طمینان از مسیر سرمایهکشاورزی و غذا با هدف  کسب ا

به سمت بهبود امنیت غذایی و پایداری و احترام به حقوق کارگران 

( CFS)مزارع و بخش غذا توسط کمیته جهانی امنیت غذایی 

 . ها قرار گرفت تصویب و مورد قبول بسیاری از دولت

این اصول حاصل دو سال مشاوره و مذاکره بوده و رعایت آنها 

ها،  اما برای اولین بار است که دولت. آور است غیرالزام داوطلبانه و

http://www.fao.org/news/story/en/item/260439/icode/
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های توسعه، بنیادها و موسسات تحقیقاتی و  های سازمان ملل متحد و بانک بخش خصوصی، نهادهای مدنی، آژانس

 . های کشاورزی و مواد غذایی به توافق رسیدند گذاری در سیستم دانشگاهی  گرد هم آمده و درباره اصول سرمایه

میلیارد دالر در سال الزم است تا تولید در بخش  81گذاری معادل  اس برآورد فائو، بطور متوسط سرمایهبراس

 . گردد 2252میلیاردی جهان تا سال  3درصد افزایش یافته و قادر به تامین نیاز غذایی جمعیت  62کشاورزی 

خانه آن متشکل از سه نهاد سازمان ملل مستقر در مقر فائو در رم بوده و دبیر( CFS)کمیته جهانی امنیت غذایی 

است  است و اعالم داشته( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  متحد یعنی فائو، صندوق بین

 . باشد الذکر می که آماده ارائه پشتیبانی و کمک به کشورهای عضو در اجرای اصول فوق

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/260518/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Governments from around the world have approved a landmark set of principles meant to guide 

investment in agriculture and food systems, aimed at assuring that cross-border and corporate 

investment flows lead to improved food security and sustainability and respect the rights of farm 

and food workers. The Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems 

were approved by the Committee on World Food Security (CFS). 
 اقتصاد   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 در درختان جنگلی( پاشی محلول)استفاده از تغذیه برگی 

روشی است که برای کنترل ( پاشی محلول)تغذیه برگی 

شود اما تا  سریع و دقیق تغذیه گیاهان استفاده می

. است در مورد درختان جنگلی بکار گرفته نشدهکنون 

و  Alcalaدر تحقیق جدیدی که در دانشگاه 

Politecnica  مادرید انجام شد، محققان دریافتند که

تواند  های درختان می جذب نیتروژن از طریق برگ

http://www.fao.org/news/story/en/item/260518/icode/
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شرایط خشک  های فقیر و و کاشت آنها را در خاک باشدروش تکمیلی مفیدی برای تغذیه و بهبود وضعیت آنها 

 . امکانپذیر سازد

با استفاده از یک . منبع نیتروژن برای تغذیه برگی دو گونه از کاج و بید مورد آزمایش قرار گرفتند 4در این تحقیق 

نتایج بدست آمده نشان دادند که اوره . یتروژن از منابع مختلف ارزیابی شدندندمان جذب نایزوتوپ پایدار نیتروژن، را

 . گلیسین و نیترات قرار گرفتندآمونیم،  بترتیبآن  پس از بهترین منبع و

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014084947.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new study suggests that foliar fertilization could be used as a tool to produce plants for high 

quality reforestation. 

Various nitrogen sources were tested in this study in order to fertilize pine leaves and oak leaves 

instead of using the traditional fertilization which is based on the nitrogen absorption through 

the root. After assessing the efficiency of leaf nitrogen uptake of the two studied species. 
 کوددهی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 کاهش جهانی جمعیت ماهیان

در گزارش جدید خود به شکاف ( York)محققان دانشگاه یورک 

بین کاهش عرضه ماهی و توصیه های سالمتی مبنی بر دو وعده 

این گزارش در مجله خبری . اند دریایی در هفته پرداختهغذای 

Marine Poluution Bulletin است به چاپ رسیده. 

اند که  سال دریافته 324محققان با بررسی آمار ثبت شده مربوط به 

سال اخیر  12ترین میزان در  میزان ماهیان محلی انگلستان به پایین

وهای جهانی تولید ماهیان بنا بر اظهار این محققان الگ. است رسیده

هر نفر، عرضه ماهی تا یک سوم کاهش  به ازاءاز جنبه تعداد ماهی . وحشی منعکس کننده این روند نگران کننده است

 . یافته است

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014084947.htm
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اما بنا بر نظر محققان . دنشو از طریق مزارع پرورش ماهی تامین می برای تغذیه انسان امروزه نیمی از ماهیان مصرفی

زیرا بسیاری از . برد نیست -برد حل ارع پرورش ماهی برای حفاظت از جمعیت ماهیان وحشی یک راهاستفاده مز

ها، آلودگی، بیماری و  محیطی سنگینی را بدنبال دارند مثل از بین رفتن زیستگاه پروری عواقب زیست عملیات آبزی

پروری را از  ای تولید پایدار محصوالت آبزیه در شیوه« انقالب آبی»آنها برای کمک به تغذیه سالم در درازمدت . آفات

 . دانند ضروریات می

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014084936.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The gap between declining wild fish supplies and healthy eating advice recommending more 

seafood has been addressed in a new report. Today, domestic fish supplies fall far below 

consumption levels recommended by experts, supplying just one fifth of the two portions per 

week advice. The shortfall has been masked in part by increased imports and aquaculture, which 

together raise the figure to four fifths. 
 ماهی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 فرنگی گوجه سابقه ژنومیکدستیابی به 

ای  آکادمی علوم کشاورزی چین طی مقاله المللی از محققان یک تیم بین

است، بر اساس توالی  به چاپ رسیده Nature Geneticsکه در مجله 

فرنگی را منتشر  ای از سابقه ژنومیک گوجه گونه، خالصه 162ژنتیکی 

 .اند کرده

فرنگی که دو سال پیش  این تحقیق بر اساس اولین توالی ژنوم گوجه

سازی اولیه و  تکمیل گردید، جزئیات دقیقی را از چگونگی تاثیر اهلی

گونه نشان  162حلیل ژنوم تجزیه و ت. سازد اصالح ارقام جدید آشکار می

همچنین در این . اند انتخاب شده ارقامدر طی اهلی شدن و اصالح فرنگی  گونه های گوجهدهد که کدام نقاط از ژنوم  می

 .  اند فرنگی را شناسائی کرده های مسئول در افزایش اندازه گوجه تحقیق دانشمندان دو مجموعه مستقل از ژن

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014084936.htm
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  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014170837.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The sequencing of 360 tomato varieties has yielded a 'genetic history' of the popular food crop. 

An important finding is that specific regions of the tomato genome were unintentionally depleted 

in genetic variation: for example, in DNA around genes conferring larger fruit size or genes for 

resistance to diseases afflicting tomato plants. 

 فرنگی گوجه  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 بهبود کیفیت غالت و تولید انرژی زیستی های موثر در شناسایی ژن جدید برای شیوه

محققان مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث شیوه جدیدی برای 

یافته آنها . اند های موثر در فتوسنتز ذرت و برنج یافته شناسایی ژن

در بهبود کیفیت گیاه و کشف  موثرهایی  بندی ژن به اولویت

های جدید برای دستیابی به اطالعات بیشتر درباره چگونگی  روش

 .خواهد کردتثبیت کربن توسط گیاهان کمک 

ای فتوسنتز   تجزیه و تحلیل مقایسه»نتایج این تحقیق تحت عنوان 

در مجله « های ذرت و برنج در توسعه برگ C3و  C4در گیاهان 

Nature Biotechnology است به چاپ رسیده. 

تری در مثل برنج، گندم، جو و جو دوسر مقاومت بیش C3مثل ذرت، سورگوم و نیشکر نسبت به گیاهان  C4گیاهان 

اکسید کربن و آب  اکسید کربن دارند و بهمین دلیل در تبدیل دی های نتیروژن و دی مقابل خشکی، گرما و محدودیت

رود،  های زیستی بکار می ساکاریدهای دیواره سلولی که در تولید سوخت به کربوهیدرات که مصرف غذایی دارد و پلی

 .کارآئی باالیی دارند

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014170837.htm
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های  برای بهبود تولید مواد غذایی و مواد اولیه سوخت  C3در گیاهان  C4ب گیاهان با هدف مهندسی صفات مطلو

 .دنرای پیچیده در گیاهان علفی را دا بیشتر تعامالت شبکه در این تحقیق دانشمندان سعی بر درکزیستی، 

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014124309.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of scientists led by Thomas Brutnell, Ph.D., director of the Enterprise Rent-A-Car 

Institute for Renewable Fuels at the Donald Danforth Plant Science Center have developed a 

new way of identifying genes that are important for photosynthesis in maize, and in rice. Their 

research helps to prioritize candidate genes that can be used for crop improvement and revealed 

new pathways and information about how plants fix carbon. 
 غالت و انرژی زیستی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 (celiac)ک ارتباط بین آرسنک در برنج و بیماری سلیا

برنج بعلت نداشتن گلوتن یکی از معدود غالتی است که بیماران مبتال به 

اما در تجزیه و تحلیل مواد غذایی  .توانند مصرف کنند یبیماری سلیاک م

درست شده از برنج مثل انواع آرد، کیک، نان و ماکارونی و دیگر غذاهای 

اند که غلظت  آماده، محققان دانشگاه میگل هرناندز اسپانیا  دریافته

 . از ماده سمی آرسنیک در این مواد ممکن است وجود داشته باشد یباالی

. در صد از مردم جوامع غربی به بیماری سلیاک مبتال هستندتقریبا یک 

 . دتحمل گلوتن را نداربیماران  این بدن

 . است به چاپ رسیده Food Additives & Contaminantsنتایج این بررسی در مجله 

را تصویب و قانونی  ذایی مشتق از آنغ آرسنیک در برنج  و مواد میزان اتحادیه اروپا تا کنون حد مجاز برای 

تاسیس  2223که در سال ( EFSA)کارگروهی از متخصصان سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا . است نساخته

میکروگرم آرسنیک به ازاء هر کیلوگرم  1/2اند که بر اساس شواهد بدست آمده جذب روزانه  است اعالم کرده گردیده

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014124309.htm
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دهد که  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می. دهد افزایش می بدن ریسک ابتال به سرطان ریه، پوست و مثانه را

 . اند داشتهمیزان آرسنیک در مواد غذایی مورد آزمایش در این دامنه قرار 

 
 

  htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/201.4/10/141016085700:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Rice is one of the few cereal grains consumed by people with celiac disease, as it does not 

contain gluten. However, it can have high concentrations of a toxic substance - arsenic - as 

revealed by the analyses of flour, cakes, bread, pasta and other foods made with rice, research 

shows. This is important for those suffering from celiac disease, which affects almost 1% of the 

population of the western world. 
 برنج  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 های زیستی های دریایی برای تولید سوخت استفاده از جلبک

های  امیدوارند جلبک( NTNU)محققان دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ 

های زیستی به منابع ثروت دریایی  را بعنوان ماده اولیه تولید سوختدریایی 

سازی روندی  آنها در واقع تصمیم به تسریع و کوتاه. یندکشور نروژ اضافه نما

 . شود را دارند که در طبیعت طی مدت زمان بسیار طوالنی نفت تولید می

( kelp)توده گیاه دریایی کلپ  اند با استفاده از تکنیکی به نام گدازش هیدروترمال سریع از زیست محققان موفق شده

 . ید نماینددرصد تول 13زیستی با راندمان  سوخت

اعالم « 2234پیگیری پیشرفت تولید انرژی پاک در سال »در گزارش خود تحت عنوان ( IEA)المللی انرژی  آژانس بین

میلیارد لیتر بوده است که این رقم برای سال  331معادل  2231زیستی در سال  کرده است که میزان تولید سوخت

، تا سال درجه سانتیگراد 2 بیش از افزایش دمای زمینعدم برای کنترل همچنین . میلیارد لیتر برسد 342باید به  2238

 . برابر گردد 25زیستی باید  میزان تولید سوخت 2225

  .htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141016085650:لینک خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141016085700.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141016085650.htm


 وآب المللی کشاورزی دهای مهم بیندایو رو اخبار

 3131ماه دوم مهر نیمه

 

www.iccima.ir 

10 

 

 :خالصه خبر 
The sea has long been a source of Norway's riches, whether from cod, farmed salmon or oil. 

Now one researcher from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 

researcher hopes to add seaweed to this list as he refines a way to produce "biocrude" from 

common kelp. 
 زیستی سوخت  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 آال تشخیص و پیشگیری بیماری در ماهی قزل

بر  در حال مطالعه( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

کمان مقاوم به بیماری  آالی رنگین ای از ماهی قزل روی گونه

لب منجر به مرگ این بیماری اغ. های سرد هستند باکتریایی آب

ماهیان کوچک شده و سبب اختالل در رشد ماهیان بزرگتر 

 . شود می

پروری و ذینفعان  این تیم تحقیقاتی با همکاری بخش صنایع آبزی

آال، واکنش آنها را قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض پاتوژن  روی سه گونه ماهی قزل دولتی درآزمایشات خود بر

Flavobacterium psychrophilum  ،نتایج آزمایشات نشان  . مورد بررسی قرار دادندکه عامل این بیماری است

  . است ها بوده است که میزان بقای گونه مقاوم جدید بسیار باالتر از سایر گونه داده

 .است به چاپ رسیده Agricultural Researchاین تحقیق در شماره اکتبر مجله بیشتر  جزئیات

  http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141003.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists are taking their studies to the field to gauge 

the survival rate of a new line of rainbow trout that is resistant to bacterial cold-water disease. 

The disease often kills young, smaller cold-water fish species and impairs growth and yield in 

larger, older fish.  
 آال ماهی قزل  :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141003.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome


 وآب المللی کشاورزی دهای مهم بیندایو رو اخبار

 3131ماه دوم مهر نیمه

 

www.iccima.ir 

11 

 

 53/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 به ذرت به روش طبیعی Aافزودن ویتامین 

موفق به شناسایی ( Purdue)پوردو  محققان دانشگاه

توانند بطور  اند که می های ذرت شده ایی از ژن مجموعه

. در آن شوند Aطبیعی سبب افزایش میزان پروویتامین

در  Aتواند به جبران کمبود ویتامین  این یافته می

تغذیه مردم کشورهای در حال توسعه و رفع مشکالت 

 .ای در بزرگساالن کمک نماید ماهیچه

حلی ژنتیکی، سریع و مقرون به صرفه برای تبدیل  ذرت سفید به ذرت نارنجی  تواند منجر به یافتن راه این تحقیق می

های  روش در ژنیک های ترانس نیاز به استفاده از روش  بدون واندت این تحقیق مینتایج  .رنگ غنی از کاروتنوئید گردد

  .ودبکارگرفته ش نیز معمول اصالح نباتات

 Aهزار کودک در جهان بعلت کمبود ویتامین  522الی  252، ساالنه (WHO)هداشت جهانی بر اساس گزارش سازمان ب

 . دهند در صد از آنها یکسال بعد از ابتال به نابینائی جان خود را نیز از دست می 52دچار نابینایی می شوند که حدود 

 naturally-corn-vitamin-add-find-researchers-http://farmfutures.com/story-0-118646لینک خبر

 :خالصه خبر 

Purdue researchers have identified a set of genes that can be used to naturally boost the 

provitamin A content of corn kernels, a finding that could help combat vitamin A deficiency in 

developing countries and macular degeneration in the elderly. 
 ذرت  :موضوع

 (farmfutures)فارم فیوچر  :منبع

 57/15/2512: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 

http://farmfutures.com/story-researchers-find-add-vitamin-corn-naturally-0-118646
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 در انبار قال ماندارینپرتحفظ طعم و عطر 

طعم شیرین و معطر پرتقال ماندارین ناشی از ترکیبات شیمیایی طبیعی پیچیده آن 

 محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا با همکاری دانشگاه ریورساید. است

یزان درجه حرارت و مدت زمان نگهداری در انبار بر مکالیفرنیا بر روی چگونگی تاثیر 

 . باشند ین نوع پرتقال در حال تحقیق میروی عطر و طعم ا

سازی سرد بر روی عطر و طعم  است که دمای ذخیره نتایج آزمایشات آنها نشان داده

 .ندارد Owariگذارد اما تاثیری بر رقم  تاثیر می W.Murcottرقم 

توجهی در ترکیبات  اند که تغییرات قابل همچنین در آزمایشات دیگر خود پی برده

ل عطر و طعم پرتقال بالفاصله پس از خروج آنها از دمای سرد رخ شیمیایی عام

 . دهد می

 .است به چاپ رسیده Agricultural Researchچزئیات بیشتر مربوط به آزمایشات فوق در شماره اکتبر مجله 

  /is/pr/2014/141008.htmhttp://www.ars.usda.gov:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Sweet, juicy mandarin oranges get their pleasing flavor from a complex blend of natural 

chemicals. In ongoing experiments, U.S. Department of Agriculture (USDA) scientist David M. 

Obenland and co-investigator Mary Lu Arpaia, with the University of California Riverside, are 

taking a close look at how storage temperatures and the amount of time in storage at 

packinghouses affect the flavor of these small, colorful oranges. 

 نارنگی  :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 58/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141008.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=4181
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=4181
http://www.ucr.edu/
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 جمعیت پرندگان مهاجر بریتانیا کاهش شدید

اند که جمعیت پرندگان  زیست هشدار داده کارشناسان حفاظت محیط

 .است مهاجر بین اروپای شمالی و افریقا بشدت کاهش یافته

بر اساس گزارش ساالنه از وضعیت پرندگان بریتانیا که توسط انجمن  

گر و هفت سازمان مرتبط دی( RSPB)سلطنتی حفاظت از پرندگان 

ای خود در بریتانیا  است، پرندگان مهاجر در سفر بین قاره منتشر شده

 . و هم در افریقا تحت فشار هستند

ای  در سفر بزرگ بین قاره. است های کشاورزی یا ساختمان شده های پرندگان تبدیل به زمین در بریتانیا، زیستگاه

میلیون قمری  4الی  2برآورد شده است که ساالنه . شوند میها گرفتار  خود، بسیاری از پرندگان شکار شده و یا در تله

تا کنون  3312درصدی جمعیت آنها از سال  35در کشورهای جنوب اروپا کشته می شوند که منجر به کاهش 

 . است شده

از دست  های کشاورزی ها و یا تبدیل آنها به زمین های خود را در نتیجه از بین رفتن جنگل در اقریقا پرندگان زیستگاه

 . دهند می

 declining-africa-uk-migrate-http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/16/birds-:لینک خبر

rspb 

 :خالصه خبر 
Bird populations that make the great journey between northern Europe and Africa – including 

the nightingale and turtle dove – are drastically declining, conservationists have warned. 

Nearly half of the 29 summer migrants, who appear in the UK in spring to breed before 

returning in the autumn, show long-term population declines. 
 محیط زیست  :موضوع

 (theguardian) گاردین :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/16/birds-migrate-uk-africa-declining-rspb
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/16/birds-migrate-uk-africa-declining-rspb
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 تولید شکر در چینکاهش 

بر  .د مورد انتظار کاهش پیدا کردبیش از حها  بودن قیمت در نتیجه پایین،  تولید شکر در چین جدید غاز فصلآدر 

میلیون  1/31میلیون تن کاهش به  3با  این کشور تولید شکر در اساس اعالم دفتر وزارت کشاورزی امریکا در چین،

 . بیشتر است USDAبینی رسمی  تن از پیش 422،222این رقم . رسید 2234-35تن در سال 

 . است در صد کاهش پیدا کرده 22نان بیش از  رصد و در استان هاید 1سطح زیرکشت نیشکر در استان گوانگچی 

میلیون تن اعالم  8/1 افزایش تن 522،222بینی خود برای واردات شکر چین را با  وزارت کشاورزی امریکا پیش

هش نشان تن کا 122،222تا کنون بوده و در مقایسه سال به سال  2232-33این کمترین میزان واردات از سال . است کرده

 . دهد می

thought-than-further-fall-to-output-sugar-http://www.agrimoney.com/news/chinese--لینک خبر

7605.html 

 :خالصه خبر 
China's sugar production is to fall even further than had been thought in the newly-started 

season, as low prices deter production, but the decline will not be enough to prevent much-

watched imports dropping to a four-year low. 
 اقتصاد  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 10/15/2512: رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

 

 افزایش قیمت ذرت در امریکا بعلت تاخیر در برداشت

. روز سه بار افزایش داشت 4های اخیر و به تاخیر افتادن برداشت ذرت در امریکا، قیمت آن در طی  بدنبال بارندگی

 .قیمت گندم و سویا نیز افزایش داشتند

دالر به ازاء هر  435/1درصد افزایش به  6/2ات تجاری شیکاگو، معامالت آتی ذرت برای تحویل در دسامبر با در هی

در سال جاری  ذرت اکتبر، میزان برداشت  32در ( USDA)بینی وزارت کشاورزی امریکا  بر اساس پیش. بوشل رسید

 .بوشل خواهد رسید 321/1و سویا به میلیارد بوشل  415/34به 

http://www.agrimoney.com/news/chinese-sugar-output-to-fall-further-than-thought--7605.html
http://www.agrimoney.com/news/chinese-sugar-output-to-fall-further-than-thought--7605.html
http://www.agrimoney.com/news/chinese-sugar-output-to-fall-further-than-thought--7605.html


 وآب المللی کشاورزی دهای مهم بیندایو رو اخبار

 3131ماه دوم مهر نیمه

 

www.iccima.ir 

25 

 

اکتبر  32تا . دالر به ازاء هر بوشل رسید 5325/3درصد افزایش به  8/2امالت آتی سویا برای تحویل در ماه نوامبر با مع 

درصد  51سال در این موقع از سال  5متوسط  ،در مقایسه. است درصد از محصول سویا برداشت شده 42حدود 

 .است بوده

 . دالر رسید 345/5یش به هر بوشل درصد افزا 1/3معامالت آتی گندم برای دسامبر با 

u-on-high-month-one-from-drop-hold-16/soybeans-10-http://www.bloomberg.com/news/2014-لینک خبر

outlook.html-harvest-s 
 :خالصه خبر 

Corn rose for the third time in four days as rains delay the harvest of a record crop in the U.S., 

the world’s biggest producer. Wheat and soybeans also gained. 

As of Oct. 12, 24 percent of the corn crop was harvested, compared with a five-year average of 

43 percent, the U.S. Department of Agriculture data show. 
 اقتصاد  :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 11/15/2512: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 

 کاهش بیش از انتظار صادرات پنبه هند

تقاضا از  افزایش از کاهش مصرف داخلی و یهای نشانه علیرغم و کاهش امید در بهبود برداشت پنبه در هند توجها ب

 .ظار نرسدانت به حد موردممکن است ، میزان صادرات پنبه هند زده طرف پاکستان سیل

برآورد میلیون عدل  8/12را  2234 – 35وزارت کشاورزی امریکا در دهلی نو میزان تولید پنبه هند در سال دفتر 

 میلیون تن است از  1/6که معادل  این رقم .کمتر استعدل  222،22  بینی رسمی قبلی رقم از پیش نای. است کرده

 .باشد ر میتکم میلیون 3/1میلیون تن و پیش بینی انجمن پنبه هند یعنی  1بینی دولت هند یعنی  پیش

بزرگترین خریدار پنبه در جهان به منظور چین  . باشند های مهم صادرات پنبه هند می و بنگالدش از مقصدپاکستان  

 .است دهتعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی کاهش داتشویق مصرف پنبه داخلی میزان واردات خود را به حداقل 

thought-than-less-fall-may-exports-cotton-http://www.agrimoney.com/news/indias--: لینک خبر

7642.html 
 :خالصه خبر 

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/soybeans-hold-drop-from-one-month-high-on-u-s-harvest-outlook.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/soybeans-hold-drop-from-one-month-high-on-u-s-harvest-outlook.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/soybeans-hold-drop-from-one-month-high-on-u-s-harvest-outlook.html
http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/CropProg/CropProg-10-14-2014.pdf
http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-exports-may-fall-less-than-thought--7642.html
http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-exports-may-fall-less-than-thought--7642.html
http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-exports-may-fall-less-than-thought--7642.html
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India's cotton exports may prove larger than had been anticipated, despite a drop in the 

country's harvest hopes, amid signs of "poor" domestic use, and increased demand from 

flood-hit Pakistan. 
 پنبه  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 22/15/2512: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست
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