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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر در شش ماه گذشته قیمتروند تغییرات 

  4132 هماز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی مهر  4132 اکتبرتا ( 31 ردیبهشتا)

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  3131یعنی مهر  4132 اکتبرتا ( 31 ردیبهشتا)  4132 هم

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 334.75 May 2014 

-8.43 % 306.53 Jun 2014 

-8.54 % 280.36 Jul 2014 

-6.05 % 263.41 Aug 2014 

-7.48 % 243.72 Sep 2014 

0.69 % 245.39 Oct 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 403.59 May 2014 

2.75 % 414.67 Jun 2014 

3.21 % 428.00 Jul 2014 

2.89 % 440.38 Aug 2014 

-0.88 % 436.50 Sep 2014 

-0.87 % 432.70 Oct 2014 
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 ردیبهشتا)  4132 همماه از  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  3131یعنی مهر  4132 اکتبرتا ( 31

 

 

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

بشرح زیر ( گرم به سنت امریكا 251یک پوند معادل حدود )  3131یعنی مهر  4132 اکتبرتا ( 31 ردیبهشتا)  4132

 :بود

 

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع

 ماه قیمت تغییرات

- 216.92 May 2014 

-6.62% 202.56 Jun 2014 

-10.04% 182.23 Jul 2014 

-3.18% 176.43 Aug 2014 

-7.58% 163.06 Sep 2014 

-0.15% 163.31 Oct 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 18.24 May 2014 

-0.60% 18.13 Jun 2014 

3.31 % 18.73 Jul 2014 

-5.39 % 17.72 Aug 2014 

-6.66 % 16.54 Sep 2014 

-0.36 % 16.48 Oct 2014 
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 :خبر لینک
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج

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

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 تداوم ثبات شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای سومین ماه متوالی 

گیاهی و غالت در برابر کاهش قیمت های  با افزایش قیمت روغن

در ماه  محصوالت لبنی، شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی فائو

 .نوامبر بدون تغییر ماند

بنا بر اظهار آقای عبدالرضا عباسیان، کارشناس ارشد اقتصاد فائو، 

های  ها در طی ماه رود با توجه به احتمال افزایش قیمت انتظار می

 .ایش پیدا کندآینده، این شاخص نیز افز

های اخیر، این شاخص که بر اساس  بدنبال نوسانات شدید در سال

 . برگشته است 4131اکنون به سطح اوت سال  شود، هم المللی محاسبه می ماده غذایی اصلی در بازارهای بین 5قیمت 

مالی، افزایش قیمت غالت برای اولین بار پس از ماه مارس بدنبال شرایط نامساعد رشد محصول در نیمكره ش

قیمت انواع . از طرف دیگر قیمت برنج با ورود محصول تازه برداشت شده به بازار تضعیف یافت. توجهی پیدا کرد قابل

های گیاهی بدنبال کاهش بیش از انتظار تولید روغن آفتابگردان در سطح جهانی و همچنین کاهش تولید روغن  روغن

  .  قیمت انواع گوشت در ماه نوامبر بدون تغییر ماند. پالم در مالزی و اندونزی افزایش داشت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/270804/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO's monthly food price index was stable in November, as vegetable oil and grain prices 

inched up and offset ongoing declines in dairy prices. The Food Price Index averaged 192.6 

points, marking the third consecutive month of stability. The Index now stands 13 points, 6.4 

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
http://www.fao.org/news/story/en/item/270804/icode/
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percent below its level in November 2013. "The index appears to have bottomed out with higher 

probabilities for a rise in its value in coming months" said Abdolreza Abbassian, senior 

economist at FAO. 

   اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر

واحد در ماه نوامبر نسبت به ماه  6/334شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

 2/6)واحد  31غییر بود، ولی از ماه نوامبر سال قبل قبل یعنی اکتبر تقریبا بدون ت

های  های غالت و انواع روغن با وجود افزایش شاخص قیمت. کمتر بود( درصد

گیاهی در این ماه، ولی با توجه به کاهش قیمت شكر و محصوالت لبنی، تغییر 

 . در میزان این شاخص بوجود نیامد ای قابل مالحظه

واحد در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  381متوسط شاخص قیمت غالت فائو با 

 8/5)واحد  1/33افزایش ولی در مقایسه سال به سال ( درصد 6/4)واحد  7/2

این افزایش ناشی از شرایط نامساعد رشد محصول در . کاهش داشت( درصد

از طرف دیگر با افزایش عرضه برنج در بازارهای . باشد نیكره شمالی می

  .آن کاهش پیدا کردالمللی قیمت  بین

واحد در ماه نوامبر  3/362های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت انواع روغن

از رقم ثبت شده  اافزایش داشت ام( درصد 7/1)واحد  4/3در مقایسه ماه به ماه 

این افزایش ناشی از افزایش قیمت . درصد کمتر بود 3/36برای نوامبر سال قبل 

تولید آن در مالزی و اندونزی و ثبات تقاضای جهانی روغن پالم در نتیجه کاهش 

شاخص قیمت روغن آفتابگردان بدنبال تولید کمتر از انتظار . برای این روغن بود

 .آن ثابت  ماند و کاهش قیمت سویا مانع افزایش بیشتر این شاخص گردید
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واحد  7/74از ماه اکتبر و ( درصد 2/1) واحد  4/6واحد در ماه نوامبر،  3/378شاخص محصوالت لبنی فائو با متوسط 

از آغاز سال جاری که قیمت سایر اقالم روند افزایشی شدید داشت، . از همین ماه در سال قبل کمتر بود( درصد 43)

شاخص قیمت محصوالت لبنی در نتیجه افزایش صادرات و کاهش تقاضا از طرف کشورهای عمده واردکننده آن یعنی 

 . داشت چین و روسیه روند کاهشی

 .واحد در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر بدون تغییر ماند 2/431شاخص قیمت گوشت فائو با 

. نسبت به ماه قبل کاهش داشت( درصد 4/1)واحد  6/7واحد در ماه نوامبر،  411شاخص قیمت شكر فائو با متوسط 

   های مربوط به خشكسالی ش نگرانیها در برزیل است که سبب کاه این کاهش منعكس کننده تاثیر وقوع بارندگی

  . طوالنی مدت در این کشور گردید

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 192.6 points in November 2014, virtually unchanged from 

October, but 13 points (6.4 percent) below November 2013. While the price indices of both 

cereals and vegetable oils rose last month, they fell markedly in the case of sugar and dairy 

products and remained stable in the case of meat. 
   اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

  11/15/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 المللی خاک ، سال بین4135، روز جهانی خاک و سال (آذر 32)دسامبر  5

دسامبر  5روز  در .است المللی خاک نامگذاری کرده را سال بین 4135سازمان ملل متحد سال 

( شیلی)که روز جهانی خاک است، طی مراسمی در شهرهای رم، نیویورک و سانتیاگو ( آذر 32)

 . المللی خاک اعالم خواهد شد آغاز سال بین

ت، تنها اساس و پایه تولید غذا، سوخ ، خاک سالم نهوبنا بر اظهارات آقای داسیلو، مدیرکل فائ

در چرخه کربن، ذخیره و تصفیه داروئی است بلكه بدلیل نقش کلیدی که الیاف و محصوالت 

پذیری جوامع در برابر سیل و خشكسالی دارد، برای اکوسیستم نیز بسیار  آب و افزایش انعطاف

 .مهم است

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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جهان با گرسنگی میلیون نفر در  851در حال حاضر بیش از 

مواجه هستند و با توجه به روند افزایش  و یا سوءتغذیه

درصد  61باید  4151تا سال  ، میزان تولید غذاجهان جمعیت

از آنجائیكه اکثر مواد غذایی مصرفی انسان . افزایش یابد

وابسته به خاک است، میزان اهمیت سالم و حاصلخیز 

وی اضافه نمود که اما . گردد نگهداشتن خاک مشخص می

و در  یافتههای جهان تخریب  درصد از خاک 11متاسفانه 

به مرحله بحرانی  های انسان اثر فشار حاصل از فعالیت

خیز به ازاء  زمین قابل کشت و حاصل 4151در صورت عدم اتخاذ رویكردهای جدید و مناسب، تا سال . اند نزدیک شده

 .  خواهد رسید 3361هر نفر به یک چهارم سطح سال 

. هیه کرده استپروژه با موضوع خاک اجرا کرده و با همكاری یونسكو نقشه جهانی خاک را ت 341فائو تا کنون بیش از 

 آدرس اینترنتی  زا این نقشه 

 -the-of-map-soil-databases/faounesco-and-maps-survey/soil-portal/soil-http://www.fao.org/soils

rld/enwo/ 

 . باشد قابل دسترسی می

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

 :خالصه خبر 

Healthy soils are critical for global food production, but we are not paying enough attention to 

this important "silent ally," FAO Director-General José Graziano da Silva said on the eve of 

World Soil Day, to be celebrated on 5 December.  

Healthy soils not only are the foundation for food, fuel, fibre and medical products, but also are 

essential to our ecosystems, playing a key role in the carbon cycle, storing and filtering water, 

and improving resilience to floods and droughts, he noted. 
 المللی خاک سال بین   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/en/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/faounesco-soil-map-of-the-world/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 توسط فائو« شاخص مدیریت ریسک»بنام ( open-source)باز  -معرفی برنامه جدید منبع

ر ها نفر که امرار معاش آنها وابسته به  امو ساالنه زندگی میلیون

کشاورزی، جنگلداری و شیالت است با خطر وقوع بالیای طبیعی 

های گیاهی و همچنین  مثل خشكسالی، سیل، آفات و بیماری

در صورت وقوع هریک از . هستندهای اجتماعی روبرو  ناآرامی

خطرات فوق وضع معیشت این جوامع از نظر تولید و توزیع مواد 

 .رددگ ای تضعیف می غذایی در سطح ملی و منطقه

با هدف کمک به  و سازمان همكار خود 35 مشارکتاخیراٌ، فائو با 

افزاری  الذکر، برنامه نرم مقابله با خطرات فوقهای حقوق بشری برای جلوگیری از وقوع و  های ملی و جمعیت دولت

اندازی  راه index.org-http://www.informبه آدرس اینترنتی یا شاخص مدیریت ریسک  InfoRMجدیدی بنام 

  کرده است

در معرض خطر احتمال گیری مربوط به امكان وقوع بحران و  شاخص اندازه 51ی همراه با هایتوسط این برنامه نمودار

این  در حال حاضر. توان مشاهده و دانلود نمود میبحران را پذیری و ظرفیت مقابله با  قرار گرفتن مردم، میزان آسیب

 . کشور از جمله ایران را تحت پوشش دارد 333برنامه 

 33راهم شده و بطور رسمی از المللی مختلف و موسسات دانشگاهی ف های بین اطالعات موردنیاز این برنامه از سازمان

 .است نوامبر در ژنو آغاز بكار نموده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/269693/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Each year millions of people dependant on agriculture, forestry and fisheries are confronted by 

droughts, floods, plant pests or animal diseases, and conflict. When that happens, the livelihoods 

of communities can be left in tatters, while disruptions to food production and distribution 

undermine the food security of nations and entire regions. 

 اقلیمی تغییرات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 57/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.inform-index.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/269693/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/269693/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 و تاثیر آن بر زندگی ما زی موجودات خاکانگیز  دنیای شگفت

توسط دو محقق از دانشگاه منچستر و  که در تحقیق جدیدی

و  ها میكروارگانیسمانجام شده است، موسسه اکولوژی هلند 

و چگونگی  آنهاخاک، تنوع بسیار زیاد  موجودات زنده زیر

عملكرد و واکنش سریع آنها در برابر تغییرات اقلیمی و تاثیر 

 . است بر روی اکوسیستم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته ها آن

بنا بر اظهارات یكی از محققان، خاک زیر پای ما یكی از  

های  گونهو جمعیت  انواعظر های کره زمین از ن ترین محیط متنوع

ها گونه و از نظر جمعیتی میلیاردها  تواند محل زندگی میلیون بطوریكه یک مرتع و یا جنگل می. موجودات زنده است

اما . های کور باشد ها و موش ها و موجودات بزرگتر مثل کرم های میكروسكوپی و قارچ موجود زنده ریز اعم از باکتری

درک  بهتحقیق بر روی موجودات زنده زیر خاک . است قیقات کافی در این مورد انجام نگرفتهعلیرغم این جمعیت، تح

بعنوان مثال، . تواند کمک نماید میبین آنها و نحوه تاثیر آنها بر روی موجودات روی زمین  موجود چگونگی تعامل

متاثر از موجودات زیر خاک است و دهند که کنترل آفات بر روی سطح زمین  بسیاری از تحقیقات انجام شده نشان می

 . یا بعبارت دیگر محصول سالم نیاز به خاک سالم دارد

همچنین در این مقاله نحوه . است چاپ رسیده به Natureای در مجله  نتایج بدست آمده از این تحقیق بصورت مقاله

 . است های این تحقیق در مدیریت پایدار زمین نیز بررسی شده کاربرد یافته

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141126132704.htm:خبر لینک

 :خالصه خبر 

A new study has pulled together research into the most diverse place on earth to demonstrate 

how the organisms' below-ground could hold the key to understanding how the worlds 

ecosystems function and how they are responding to climate change. 
 میکروارگانیسم خاک  :موضوع

 (sciencedaily)ی دیل ساینس :منبع

 56/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141126132704.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141126132704.htm
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 «کشاورزی خانوادگی»مراسم پایان سال 

المللی  سال بین مراسم رسمی پایان( آذر 6)نوامبر  47در روز 

با حضور مقامات دولتی و نمایندگانی از « کشاورزی خانوادگی»

لی کشاورزی خانوادگی، بخش خصوصی، دانشگاهی المل های بین شبكه

در این . و نهادهای سازمان ملل متحد در مانیل، فیلیپین برگزار گردید

مراسم با توجه به تاثیری که این نامگذاری در باال بردن آگاهی عموم 

از نقشی که خانوارهای کشاورز در مبارزه با گرسنگی و فقر در سطح 

 .یاد شد یزی آم جهانی داشت، سال موفقیت

سازی فائو در این مراسم ضمن اشاره با باال رفتن  ، مدیر دفتر توسعه مشارکت و ظرفیت(Villarreal)خانم ویالرریل 

درصد از مواد غذایی در  81آگاهی مردم از نقش کشاورزی خانوادگی اظهار داشت که بر اساس آمار موجود بیش از 

 . دهد تشكیل مینیز را زائی  گترین منبع اشتغالجهان توسط این بخش تولید و در مجموع بزر

. است اختصاص داده« نوآوری در کشاورزی خانوادگی»فائو گزارش امسال خود درمورد وضعیت غذا و کشاورزی را به 

 .میلیون خانوار کشاورز در جهان وجود دارد 511میلیون مزرعه و بیش از  571در حال حاضر بیش از 

در این . ط به گفتگوی جهانی درباره کشاورزی خانوادگی در مقر فائو در رم برگزار شددر ماه گذشته نشست مربو

فرم دانش کشاورزی  پلت»تحت عنوان  4135افزاری تحت وب در اوایل سال  نویس ایجاد بستر نرم نشست پیش

ز قوانین  و مقررات فرم، ایجاد مجموعه ای بزرگ ا اندازی این پلت هدف از راه. مورد تصویب قرار گرفت« خانوادگی

 .ها، آمار، تحقیقات، انتشارات و مقاالت مربوط به کشاورزی خانوادگی اعالم شده است های عمومی، شیوه ملی، سیاست

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/270216/icode:لینک خبر

 :ه خبر خالص

Officials and representatives from family farmers' international networks, cooperatives, the 

private sector, academia and UN agencies, today marked the formal closure of the International 

Year of Family Farming (IYFF) by stressing how the initiative has helped raise awareness of the 

crucial role played by family farmers in fighting hunger and poverty worldwide.  
 کشاورزی خانوادگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 57/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/270216/icode/
http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
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 کشور در آستانه رفع کامل گرسنگی 31

ها و دستاوردهای چشمگیر آنها  فائو  سیزده کشور را بخاطر فعالیت

در مبارزه با گرسنگی مورد تقدیر قرار داد و این دستاورد را بخشی 

که پایان مدت آن ( MDG-1)از موفقیت اهداف اولیه توسعه هزاره 

 . است، اعالم نمود 4135سال 

اتیوپی، گابن، گامبیا،  کامرون، برزیل،این سیزده کشور عبارت از 

مكزیک، فیلیپین و ایران، کیریباتی، مالزی، موریتانی، موریس، 

اروگوئه بودند که طی مراسمی به نمایندگان آنها دیپلم افتخار 

 . توسط مدیر کل فائو تقدیم شد

لو برای رسیدن به اهداف اولیه توسعه هزاره که به نصف رساندن جمعیت گرسنه جهان تا در این مراسم آقای داسی 

وری، باال بردن درآمد  های غذا، تقویت توسعه روستایی، افزایش بهره است، بهبود کیفیت و کارآئی سیستم 4135سال 

 . روستایی، بهبود دسترسی به غذا و تقویت حمایت اجتماعی را ضروری دانست

شش کشور  4135اند و تا سال  کشور در حال توسعه به اهداف توسعه هزاره رسیده 61س اعالم فائو تا کنون بر اسا

 . دیگر نیز به این لیست اضافه خواهد شد

  de/http://www.fao.org/news/story/en/item/270380/ico:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Thirteen countries today won recognition from FAO for outstanding progress in fighting hunger, 

an achievement which includes reaching international targets ahead of the end-of-2015 

deadline. Brazil, Cameroon, Ethiopia, Gabon, the Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauritania, 

Mauritius, Mexico, the Philippines and Uruguay are the latest in a growing list of countries to 

make great strides in combating undernourishment. 
 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/270380/icode/
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 زدائی اقدامات جدید دولت اندونزی برای کاهش جنگل

انتشار گاز دی  میزان در میان کشورهایی که بیشترین

اکسید کربن، عامل گرمایش زمین، را دارند، کشور 

جمهور جدید  رئیس. اندونزی در رتبه سوم قرار دارد

زدائی و  است که برای کاهش جنگل اندونزی اعالم نموده

های جدیدی را اعمال  گیری لندها سخت تخریب پیت

 . خواهد کرد

وی شروع اقدامات خود را با حرکت نمادین حضور در 

جمع محلی در سوماترا در ممانعت از ساخت کانالی 

ی سوز تواند از وقوع آتش لندها می جلوگیری از زهكشی و سوزاندن پیت. لند نشان داد طراحی شده برای زهكشی پیت

 . است تا کنون سه برابر شده 4133ها جلوگیری نماید که از سال  جنگل

درصد از  81زدائی بسیار باال است و  بر اساس گزارشات در اندونزی نیز مثل کشورهایی مثل برزیل و کنگو روند جنگل

 . گیرد های پالم و الوار صورت می ها غیرقانونی بوده و به منظور کاشت نخل تخریب جنگل
 

 on-down-cracks-http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/27/indonesia-:ک خبرلین

turn-u-symbolic-deforestation 
 :خالصه خبر 

Indonesia’s reforming new president is to crack down on the rampant deforestation and peatland 

destruction that has made the nation the world’s third largest emitter of climate-warming carbon 

dioxide. Joko Widodo signalled the significant change of direction for Indonesia when he joined 

a local community in Sumatra in damming a canal designed to drain a peat forest. 
 زدائی جنگل :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 57/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/27/indonesia-cracks-down-on-deforestation-symbolic-u-turn
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/27/indonesia-cracks-down-on-deforestation-symbolic-u-turn
http://www.theguardian.com/world/indonesia
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 برگزاری نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در لیما، پرو 

نشست تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد روز دوشنبه اول دسامبر 

ادامه ( آذر 43)دسامبر  31ت پرو آغاز و تا در لیما پایتخ( آذر 31)

 331در این نشست که با حضور نمایندگانی از حدود . خواهد داشت

کنندگان در مورد کاهش انتشار  گردد، شرکت کشور برگزار می

ای بدون آسیب رساندن به توسعه اقتصادی  گازهای گلخانه

مود نویسی را تهیه خواهند ن کشورهای در حال توسعه، متن پیش

 .   که در اجالس سال آینده در پاریس به تصویب برسد

در اوایل ماه جاری برنامه محیط زیست سازمان ملل هشدار داد که کشورهای صنعتی در مورد کاهش انتشار گازهای 

شود، تا کنون موفق  درجه سانتیگراد زمین جلوگیری 4ای تا رسیدن به میزانی که از گرم شدن بیش از  گلخانه

میلیارد تن برسد و این  21به رکورد  4132اکسیدکربن در سال  است که میزان انتشار گاز دی بینی شده پیش. اند نبوده

 . است بعنوان گرمترین سال ثبت شده تا کنون اعالم شده 4132در حالی است که سال 

نوامبر  برای کاهش آلودگی کربن به نتایج این نشست  34ناظران پس از اعالم همكاری دو کشور امریكا و چین در 

میزان استفاده از انرژی پاک  4111است که تا سال  بر اساس این قرارداد چین متعهد شده. اند بینی کرده اظهار خوش

 میزان انتشارگاز کربن را به سطح 4145موده است که تا سال درصد افزایش دهد و امریكا نیز موافقت ن 41خود را تا 

ای  بعد از امریكا و چین  اتحادیه اروپا نیز که از نظر میزان انتشار گازهای گلخانه. برساند 4115درصد سال  48الی  46

 . برساند 3331درصد سال  21به   4111قرار دارد متعهد شده است میزان انتشار را  تا سال 

 global-talks-change-climate-http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/30/lima-:رلینک خب

peru-lima-warming 

 :خالصه خبر 

UN climate negotiations opening in Lima on Monday have the best chance in a generation of 

striking a deal on global warming, diplomats say. After a 20-year standoff, diplomats and 

longtime observers of the talks say there is rising optimism that negotiators will be able to secure 

a deal that will commit all countries to take action against climate change. 
 تغییرات اقلیم :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 31/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/30/lima-climate-change-talks-global-warming-lima-peru
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/30/lima-climate-change-talks-global-warming-lima-peru
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 وضعیت برداشت گندم در استرالیا

ارشد مرکز نوآوری صادرات غالت استرالیا، بنا بر اظهارات یكی از محققان 

ها و  مزارع گندم استرالیا بخصوص در مناطق شرقی با توجه به بارندگی

اما فصل زراعی با شرایط خشكی . رطوبت خاک آغاز بسیار خوبی داشتند

 . شدید به پایان رسید

رفت که عملكرد محصول گندم در  های زراعی انتظار می با توجه به مدل

تن در هكتار  4/4تن در هكتار و در ایالت نیوساوت ولز  2/4یكتوریا ایالت و

. تن در هكتار کاهش یابند 6/3تا  2/3اما با پیش آمدن شرایط نامساعد برآورد شده است که این ارقام به . باشد

 4)ل قبل تن در هكتار باشد که نسبت به سا 62/3بینی شده است که در کل متوسط عملكرد گندم در سال جاری  پیش

 . درصد کمتر خواهد بود 38در هكتار بود، تن  3/3سال گذشته که  5درصد کاهش و از متوسط  38( تن در هكتار

میلیون  7/44شده است، میزان برداشت گندم حدود  دمیلیون هكتار برآور 8/31با توجه به سطح زیر کشت گندم که 

میلیون تن  8/44برابر  4134میلیون تن و در سال  47معادل  4131میزان تولید گندم استرالیا در سال . تن خواهد شد

 . بوده است

  yields/5916478-wheat-26/nrn-11-http://www.abc.net.au/news/2014:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Australia's national wheat harvest is expected to be down 18 per cent on last year, after dry 

conditions, frost and hot temperatures, led to lower yields in many wheat growing regions. 

David Stephens, a senior research officer at the Australian Export Grains Innovation Centre, 

says many wheat farmers, particularly in south-eastern Australia, enjoyed one of their best starts 

to the growing season back in autumn, with good rainfall improving soil moisture. 
 گندم :موضوع

 (abc.net) :منبع

 56/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.abc.net.au/news/2014-11-26/nrn-wheat-yields/5916478
http://www.abc.net.au/news/2014-11-26/harvesters-in-a-wheat-field/5919134
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 وری پنبه در هند افزایش سطح زیرکشت و بهره

، تولید پنبه در هند در سال زراعی (CIA)بر اساس اعالم انجمن پنبه هند 

نبه تولید پمیزان . است میلیون عدل برآورد شده 55/21، حدود 4132 – 35

به سال تولید پنبه در هند نسبت . میلیون عدل بود 5/15هند در سال قبل 

 .میلیون عدل بود، بیشتر از دو برابر شده است 8/35که  4113 – 14

ن هكتار افزایش یافته میلیو 65/34سطح زیرکشت پنبه در سال جاری به 

درصد از کل سطح زیر کشت پنبه در جهان  17بطوریكه در حال حاضر  است 

های موردنیاز  های جدی در مورد زیرساخت نرئیس انجمن پنبه هند اظهار داشته است که نگرا. متعلق به هند است

وری پنبه در دهه اخیر را در نتیجه پذیرش و کاربرد  وی افزایش بهره. برای فرآوری این میزان تولید وجود دارد

 .  های تشویقی دولت دانسته است استیو س GMتكنولوژی 

 beats-india-in-growth-http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/cotton-: لینک خبر

trend/articleshow/45291270.cms-global 

 :خالصه خبر 

Cotton production in India is estimated at 40.55 million bales in 2014-15, higher than previous 

year's 35.5 million bales, the Cotton Association of India (CIA) said on November 26. "Cotton 

production, which was 15.80 million bales in 2001-02, has more than doubled and is estimated 

at 40.55 million bales of 170 kg each during 2014-15," CAI president Dhiren Sheth said. 
 پنبه :موضوع

 (economictimes.indiatimes) :منبع

 57/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ای گیاهان تراریخته در هند عدم ممنوعیت آزمایشات مزرعه

بنا بر اعالم وزیر محیط زیست هند، هیچ ممنوعیتی برای انجام آزمایشات 

از طرف دولت و یا دیوان عالی کشور وجود ( GM)تراریخته  ای محصوالت مزرعه

ندارد و اضافه نمود که عقیده دولت بر این است که تحقیقات بر روی گیاهان 

 (bio-safety)ایمنی  های زیست ای برای تولید داده و آزمایشات مزرعهتراریخته 

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/cotton-growth-in-india-beats-global-trend/articleshow/45291270.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/cotton-growth-in-india-beats-global-trend/articleshow/45291270.cms
http://economictimes.indiatimes.com/commoditysummary/symbol-COTTON.cms
http://economictimes.indiatimes.com/topic/India
http://economictimes.indiatimes.com/photo/45283820.cms
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وی همچنین از تشكیل کمیته کارشناسی فنی . ا کندبا رعایت اقدامات احتیاطی و در راستای منافع ملی باید ادامه پید

(TEC )ای محصوالت تراریخته با دستور دیوان عالی کشور خبر  برای رسیدگی به مسائل مربوط به آزمایشات مزرعه

 .داد

و  ای بر روی محصوالت تراریخته در هند ، کلیه رهنمودها بنا بر یكی از گزارشات این کمیته، در انجام آزمایشات مزرعه

   . رعایت میگردد 4118های ایمنی سال  دستورالعمل

sangh-and-manch-field-6/news/56490389_1_crop2-11-http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-: لینک خبر

trials-field-confined-members 
 :خالصه خبر 

There is no ban on GM crop field trials either by the Government or the Supreme 

Court, Environment Minister Prakash Javadekar today said. The minister informed Lok 

Sabha that government is of the view that research in GM and confined field trials for generating 

bio-safety data with all due precautions should be allowed to continue in national interest. 
 بیوتکنولوژی :موضوع

 (economictimes.indiatimes) :منبع

 56/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 احتمال افزایش قیمت چای در هند 

 جهانچای در  راسل، بزرگترین تولید کننده لئود  شرکت مک

ساله با توجه به  بینی کرده است  قیمت چای پس از رکود سه پیش

 .کاهش ذخایر و تولید افزایش خواهد یافت

قیمت چای ممكن است با توجه به کاهش تولید در نتیجه شرایط آب و 

بطور  4135درصد افزایش در سال  3نامساعد و هجوم آفات با هوایی 

برسد و این در حالی است ( دالر 4/1)روپیه  411متوسط هر کیلوگرم 

در سال . که با بهبود اوضاع اقتصادی میزان مصرف نیز باال رفته است

که بطور متوسط به ازاء هر  4131روپیه برای هر کیلوگرم رسید در مقایسه با سال  381قیمت هر کیلو چای به  4132

 .روپیه بود 368کیلوگرم 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11-26/news/56490389_1_crop-field-manch-and-sangh-members-confined-field-trials
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11-26/news/56490389_1_crop-field-manch-and-sangh-members-confined-field-trials
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-11-26/news/56490389_1_crop-field-manch-and-sangh-members-confined-field-trials
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Environment%20Minister
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Prakash%20Javadekar
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Lok%20Sabha
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Lok%20Sabha
http://economictimes.indiatimes.com/photo/45302270.cms
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در کل  4131-32میزان تقاضا برای چای در هند سال . هند پس از چین بزرگترین مصرف کننده چای در جهان است

ال سدراسل، میزان تولید این شرکت در لئو بنا بر اظهارات کارشناس شرکت مک. میلیون کیلوگرم بوده است 333

 36 دودحدرصد کاهش  11 اسد و صادرات آن بمیلیون کیلوگرم بر 313درصد کاهش ممكن است به  8/3جاری به 

 . ستا میلیون کیلوگرم برآورد شده

as-india-in-rise-may-prices-http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-: لینک خبر

decline/articleshow/45302258.cms-to-likely-output 

 :خالصه خبر 

McLeod Russel India, the world's biggest tea grower, predicts a rebound in profit growth from a 

three-year slump as declining output and stockpiles drive leaf prices to a record high. Prices 

may climb 9% to an average Rs 200 ($3.2) per kg in 2015 as dry weather and pest attacks cut 

production, while consumption rises in a recovering economy, chief financial officer Kamal 

Baheti said.  
 چای :موضوع

 (economictimes.indiatimes) :منبع

 58/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تر های سالم زمینی کشف روشی جدید برای تولید سیب

زمینی در بسیاری از نقاط دنیا جزء مواد غذایی اصلی بشمار  سیب

ها،  ارچاین گیاه بعنوان مكانیسمی دفاعی در برابر آفات و قاما . آید می

و ( solanine)های سوالنین  بنام( SGAs)وئیدی سمومی گلیكوآلكال

مقدار این سم در بخش . کند تولید می( chaconine)چاکونین 

ها  در پوست سبز و جوانهزمینی بسیار کم است اما  خوراکی سیب

د منجر به توانن خطرناک هستند که می بیشتر بوده و بسیار سمی و

 . مرگ انسان نیز شوند

اند که  زمینی شده در سیب ین سموماموفق به شناسائی مكانیسم تولید  RIKENمرکز علوم منابع پایدار محققان 

ژنی در  یتحقیق خود را با جستجوآنها . های مهندسی شده فاقد این سموم گردد تواند منجر به تولید سیب زمینی می

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-prices-may-rise-in-india-as-output-likely-to-decline/articleshow/45302258.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-prices-may-rise-in-india-as-output-likely-to-decline/articleshow/45302258.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-prices-may-rise-in-india-as-output-likely-to-decline/articleshow/45302258.cms
http://economictimes.indiatimes.com/topic/McLeod%20Russel%20India
http://economictimes.indiatimes.com/topic/output
http://www.riken.jp/~/media/riken/research/rikenresearch/RH_2014/hi_7902.jpg
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گردید که  منجر به شناسایی دو ژنآنها ات تحقیق. شروع کردند رول نقش دارد،زمینی که در سنتز کلست ژنوم سیب

 . ستاعملكرد آنها مشابه تولید کلسترول در جانوران 

کنترل تولید مكانیسم بعنوان مثال . های دیگر علمی نیز کاربرد پیدا کند در زمینه تواند میآنها و شیمیایی بیهای  یافته

 . باشد کاربرد داشتهتواند  مینیز بیوتكنولوژی  تحقیقاتیهای  کلسترول در برنامه

 /http://www.riken.jp/en/research/rikenresearch/highlights/7902: لینک خبر

 :خالصه خبر 

In many parts of the world, potatoes are a reliable dietary staple. However, potato plants also 

produce the toxins solanine and chaconine, which can protect growing sprouts from potential 

predators such as insects and fungi. These toxins, known as steroidal glycoalkaloids (SGAs), 

occur at very low levels in the edible tubers, but their levels in green skin and sprouts  
 زمینی سیب :موضوع

 (riken.jp) :منبع

 58/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تغذیه استفاده از نخود برای مقابله با سوء

بعنوان یک ماده  .Cicer arietinum Lبا نام علمی خود ن

های رژیمی،  غذایی بسیار عالی از نظر دارا بودن پروتئین

در  .شده است  تهها شناخ ها و ویتامین ها، ریزمغذی کربوهیدرات

یا دارد و از میان حبوبات، پس از لوبیا بیشترین مصرف را در دن

ها  های گذشته بعنوان یک ماده غذایی اصلی برای میلیون زمان

 . است آمده ه در کشورهای در حال توسعه بشمار میژنفر بوی

با عوارض ناشی از جهان  رمیلیارد نفر د 4اضر حدود حال حدر 

ل مشكالت حی در حال تحقیق برا کانادا محققان دانشگاه ساسكاچوان. ها روبرو هستند تغذیه و کمبود ریزمغذی سوء

ت و تاها با استفاده از روشهای اصالح نبا با ریزمغذیهای خوراکی  سازی دانه غنیتغذیه از طریق  فزاینده مربوط به سوء

  . مدیریت کاشت هستند

http://www.riken.jp/en/research/rikenresearch/highlights/7902/
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درک بیشتر از  ،های گیاهی ، برای افزایش میزان عناصر ریزمغذی در دانهبر اظهارات یكی از محققان این پروژها بن

و . یا حیوان الزم استانسان  –دانه  –گیاه  –خاک  –در مسیر بذر ب، انتقال و انتقال مجدد آنها حرکت، جذمكانیسم 

  . و بر روی نخود در حال اجرا است هی در این مورداین تحقیق برای افزایش آگا

 .است به چاپ رسیده Genomeهای آنها در مجله  یافته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141201113130.htm: لینک خبر

 :خالصه خبر 

Chickpea (Cicer arietinum L.) is considered an excellent whole food as source of dietary 

proteins, carbohydrates, micronutrients and vitamins. It is the world's second most important 

pulse crop after common bean, and historically is an important daily staple in the diet of millions 

of people, especially in developing countries. Chickpea is the subject of a new study. 
 ودنخ :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/15/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 استفاده از خیار وحشی برای تولید داروهای مفید برای سالمتی

، محققان دانشگاه کالیفرنیاهای پیشرفته و طب سنتی چینی،  کمک فناوریا ب

 شدید  یهای مسئول مزه تلخ دیویس و همكارانشان در تالش برای شناسایی ژن

این ترکیبات تلخ خاصیت درمانی در . در خانواده خیارهای وحشی هستند

 . مثل انواع سرطان و دیابت دارند یهای بیماری

بزه، هندوانه و کدو وحشی شامل خیار، کدو، خر curcubitتلخ در خانواده مزه 

رابر ن در باین گیاهااز که  است curcubitacinناشی از وجود ترکیباتی بنام 

هزاران سال های خیار وحشی از  از برگ و میوه گونه. کند یان محافظت میچشكار

های کبدی استفاده  بیمارینتی چین و هند برای معالجه سقبل در طب 

و یا  رکیبات در از بین بردناخیرا معلوم شده است که این ت. است شده می

  .موثر هستندهای سرطانی نیز  سلولسرکوب رشد 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141201113130.htm
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مسئول تلخی در میوه کنترل  Btو تلخی در کل گیاه ، مسئول Biتلخی در گیاهان توسط دو صفت ژنتیكی طعم 

 DNAآخرین تكنولوژی توالی  ا استفاده ازبآکادمی علوم کشاورزی چین  در این تحقیق با همكاری محققان . شود می

  . است استفاده شدهمرتبط با این تلخی  DNAدر  دقیق تغییراتشناسایی برای 

 . است به چاپ رسیده Science نوامبر مجله 48در شماره  ین تحقیقاهای  یافته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141127212342.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

High-tech genomics and traditional Chinese medicine come together as researchers identify the 

genes responsible for the intense bitter taste of wild cucumbers. Taming this bitterness made 

cucumber, pumpkin and their relatives into popular foods, but the same compounds also have 

potential to treat cancer and diabetes, researchers say. 
 خیار وحشی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 57/11/5111: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141127212342.htm
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