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 2145طول سال وند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در ر

 

یک ) 2145ماه سال  42طی  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( تن به دالر امریكا

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 232.97 210.61 201.71 202.68 195.90 193.15 199.82 199.20 173.47 163.83 165.39 157.74 163.79

 تغییرات - % 9.60- % 4.23- % 0.48  3.35- % 1.40- % 3.45 % 0.31- % 12.92- % 5.56- % 0.95 % 4.63- % 3.84
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ماه  42طی  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  2145سال 

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 410.74 409.68 409.50 400.73 392.41 382.43 370.55 387.74 375.57 358.77 360.45 358.38 356.00

-0.66 

% 

-0.57 

% 

0.47 
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-4.47  

% 

-3.14  

% 

4.64 
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-3.11 

% 

-2.54 

 % 

-2.08 

% 

-2.14 
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 % 

-0.26  
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یک تن به دالر ) 2145ماه سال  42طی  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (امریكا

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 178.67 178.67 173.70 174.23 172.05 166.30 166.72 179.60 162.74 166.01 171.39 166.03 163.95

-1.25 

% 
-3.13 

 % 
3.24 

% 
2.01 

 % 
-9.39  

% 

7.73 

 % 
0.25 
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 % 
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% 
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-2.22  
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یک )  2145ماه سال  42طی  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151پوند معادل حدود 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 14.99 15.06 14.51 12.84 12.91 12.70 12.11 11.88 10.67 12.14 14.14 14.89 15.00

0.74 

% 
5.30 % 

16.47 

% 

13.78 

% 

-10.19 

% 
-1.90 % 

-4.65 

% 

-1.63 

% 

0.55 

% 

-11.51 

% 

-3.65 

 % 

0.47 

 % 
- 

 تغییرات

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

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

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 تامین غذای شهری، چالش مهم برای توسعه پایدار

ریزی و توسعه شهری  برقراری امنیت غذایی و تامین تغذیه سالم نیاز به برنامه

 . یكپارچه دارد

 ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در امور منابع طبیعی،  در مراسم افتتاحیه 

 21الی  45المللی سبز که از  در هفته بین( GFFA)مجمع جهانی غذا و کشاورزی 

تامین غذای سالم برای جمعیت  گردد، اظهار داشت برای ژانویه در برلین برگزار می

های  های روستایی و بازارهای شهری باید تقویت شوند و همچنین ایجاد سیستم دهارتباطات بین تولیدکننفزاینده شهری 

 . محیطی و تولید کمتر ضایعات مورد نیاز هستند غذایی فراگیر با سازگاری بیشتر زیست

ی وجود دارد اشاره افوی همچنین در مورد مشكالتی که در بسیاری از شهرها در دستیابی منظم و پایدار به مواد غذایی ک

 . کرده و هشدار داد که ادامه این روند وضعیت گرسنگی در شهرها را بدتر خواهد کرد

رود بویژه در کشورهای در  و انتظار می نندیت جهان در مناطق شهری زندگی می کدرصد از جمع 51در حال حاضر بیش از 

افزایش اثرات تغییرات اقلیمی شامل طوفان و سیل و سایر رویدادهای . درصد برسد 71این رقم به  2151حال توسعه تا سال 

 . شوند شدید آب و هوایی بر این مشكالت افزوده و سبب تشدید آنها می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/380000/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Providing healthy diets for the world's growing urban population requires forging stronger links 

between rural producers and urban markets and building food systems that are more socially inclusive, 

environmentally sound and less wasteful, FAO Deputy Director-General for Natural Resources, Maria 

Helena Semedo, said today. 

She spoke at the opening of an FAO-organized meeting at theGlobal Forum for Food and 

Agriculture (GFFA) taking place during this year's International Green Week in Berlin, from 15-24 

January 2016. Semedo warned of the difficulties that many cities face in ensuring regular and stable 

access to adequate food for all. "This will worsen as an increasing proportion of the hungry will be 

living in urban areas," she said. More than 50 percent of the world's population currently lives in urban 

areas and this is expected to rise to 70 percent by 2050, particularly in developing countries. 

 توسعه پایدار  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/380000/icode/
http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.gruenewoche.de/en/
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 ریه شدسو به کشاورزان بموقع المللی های بین فائو خواستار کمک

های خود   المللی در لندن فائو اعالم کرد که ماندن کشاورزان در زمین قبل از نشست بین

از زمان آغاز جنگ در . و تولید محصوالت کشاورزی اهمیت حیاتی برای سوریه دارد

گذرد در طی این مدت تولیدات کشاورزی بسیار پایین آمده و عرضه  سال می 6سوریه 

ها انسان گرسنه  میلیون. است مواد غذایی به کمترین سطح خود تا کنون رسیده

های  ستار تعیین اهدافی دقیق و زودهنگام برای حمایتها خوا فائو از دولت. اند مانده

 . های خود و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع شد مالی به منظور باقی ماندن کشاورزان در زمین

رهای انگلستان، آلمان، نروژ، کویت و سازمان وحضور نمایندگانی از کش افوریه در لندن ب 1المللی در  نشست حامیان مالی بین

. است های بشردوستانه به سوریه اعالم شده هدف از این نشست سرعت بخشیدن به کمک. ملل متحد برگزار خواهد شد

در حال . است جنگ شش ساله در سوریه صدمات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی آن بویژه عرضه مواد غذایی وارد کرده

به مواد برند بطوریكه از هر سه نفر یک نفر دسترسی  یمی از جمعیت در وضعیت عدم امنیت غذایی بسر میحاضر حدود ن

ماه گذشته قیمت آرد  48در طول . است ها نیز شدیدا افزایش پیدا کرده مان با کمبود عرضه، قیمتهمز. غاذایی اولیه ندارند

المللی به کشاورزان سوریه،  های مالی بین اعالم کرد که بدون کمک مدیرکل فائو. است درصد باال رفته 651درصد و برنج  911

 . ای جز ترک زمین و کشور خود نخواهند داشت آنها چاره

http://www.fao.org/news/story/en/item/380170/icode/ 

 :خالصه خبر 
With the war in Syria now approaching its sixth year, agricultural production has plummeted and food 

supplies are at an all-time low, pushing millions of people into hunger. FAO today called on 

governments to provide a boost in funding targeted at helping farmers keep their lands in production to 

prevent the situation from deteriorating even further.he agency's appeal comes ahead of a 4 February 

international donors' conference in London being convened by the United Kingdom, Germany, 

Norway, Kuwait and the United Nations to mobilize support for humanitarian work in Syria. 

"The conflict has decimated the agriculture sector, which has had a major impact on food supplies and 

markets. Currently over half of Syrians remaining in the country are food insecure, with one in three 

people unable to afford basic foods," said FAO Director-General José Graziano da Silva. 

 توسعه پایدار  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/380170/icode/
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 نینو شد البا عوارض به اتیوپی برای مقابله  فائو خواستار کمک مالی

سابقه  نینو که در چندین دهه گذشته بی در نتیجه وضعیت آب و هوایی ناشی از ال

عدم برداشت و  سال گذشته روبرو 91ن خشكسالی در است، اتیوپی با بدتری هبود

میلیون نفر در این منطقه  2/41و تلفات دامی منجر به ناامنی غذایی  برای محصول 

ها  های اضطراری برای حفاظت از دام اجرای برنامه و خواستارفائ در این رابطه،. است شده

 . شددر کشورهای شاخ افریقا و احیا محصوالت کشاورزی 

را برای این کشور بسیار تیره توصیف کرده و اظهار داشت که پس از دو دوره  2146انداز سال  نماینده فائو در اتیوپی چشم

است به منظور  برداشت ناموفق محصوالت کشاورزی، بازسازی برداشت محصول برای فصل زراعی جاری که تازه آغاز شده

 31تا  51نینو، تولید محصوالت کشاورزی در اتیوپی،  تحت شرایط ال. دجلوگیری از وخامت اوضاع بسیار ضروری اعالم کر

 . است درصد بوده است و همچنین سبب از بین رفتن صدها هزار دام شده 411درصد کاهش پیدا کرده و در برخی مناطق 

این . است میلیون دالر کمک مالی در مرحله اول شده 51برای مقابله با این وضعیت و جبران خسارات وارده، فائو درخواست 

و جبران  خسارات وارده به محصوالت کشاورزی و درآمد آنها  2146میلیون کشاورز و دامدار در سال  8/4مبلغ صرف کمک به 

 . خواهد شد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/379999/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The strongest El Niño weather episode in the last several decades has caused repeated crop failure, 

decimated livestock herds and driven some 10.2 million people across Ethiopia into food insecurity, 

FAO reported today as it presented its emergency response plan to urgently protect livestock and 

rebuild crop production in the Horn of Africa nation. 

"The outlook for 2016 is very grim," said Amadou Allahoury, FAO Representative for Ethiopia, 

adding that "after two consecutive seasons of failed crops, the success of the main cropping season that 

starts now will be critical to preventing conditions from worsening." "Continued drought throughout 

the beginning of 2016  also means pasture will become even more scarce, which will negatively 

impact livestock keepers that rely on those grazing lands and water points for their food security," he 

said.  

 خشکسالی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/379999/icode/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/FAO-Ethiopia-ElNino-Response-Plan-2016.pdf
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 انتشار کتاب جدید فائو درباره کشاورزی مبتنی بر اکوسیستم

با هدف ( Save and Grow)« و رشد جویی صرفه»فائو کتاب جدیدی تحت عنوان 

ها و  در این کتاب روش. است کشاورزی مبتنی بر اکوسیستم منتشر کرده دترویج رویكر

هایی برای تولید محصوالت عمده کشاورزی مثل ذرت، برنج و گندم ارائه  دستورالعمل

طبق . آن هم باشند اسازگار باست که نه تنها به اکوسیستم آسیبی وارد نشود بلكه  شده

 . کنند درصد پروتئین موردنیاز جمعیت جهان را تامین می 97درصد کالری و  5/12برآوردهای بعمل آمده ذرت، برنج و گندم 

ای پایدار برای  کند، برای ایجاد آینده که فائو از آن حمایت می« جویی و رشد صرفه»در این کتاب استفاده از رویكرد 

های عملی برای به مرحله اجرا درآوردن فراخوان جدید توسعه پایدار  همچنین دستورالعمل. تاس کشاورزی توصیه شده

(SDG )است در آن ارائه شده . 

ارتقاء ( 2کشاورزی حفاظتی  ( 4: عنصر اصلی است که عبارتند از 5پارادایمی متشكل از « جویی و رشد صرفه»رویكرد 

 (IPM)مدیریت تلفیقی آفات ( 5مدیریت آب کارآمد و ( 1انتخاب ارقامی با قابلیت عملكرد باال ( 9سالمت خاک 

 :این کتاب با استفاده از لینک زیر قابل دانلود است

http://www.fao.org/documents/card/en/c/b22331a7-442b-4454-a951-46cda21055e3/ 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/379724/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new FAO book out today takes a close look at how the world's major cereals maize, rice and wheat - 

which together account for an estimated 42.5 percent of human calories and 37 percent of our protein - 

can be grown in ways that respect and even leverage natural ecosystems. 

Drawing on case studies from around the planet, the new book illustrates how the "Save and Grow" 

approach to agriculture advocated by FAO is already being successfully employed to produce staple 

grains, pointing the way to a more sustainable future for farming and offering practical guidance on 

how the world can pursue its new sustainable development agenda. "International commitments to 

eradicate poverty and tackle climate change require a paradigm shift towards a more sustainable and 

inclusive agriculture able to produce higher yields over the longer term," said FAO Director-General 

José Graziano da Silva. 

 حبوبات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/b22331a7-442b-4454-a951-46cda21055e3/
http://www.fao.org/news/story/en/item/379724/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/b22331a7-442b-4454-a951-46cda21055e3/
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 کاهش برداشت غالت در کشورهای توسعه یافته بعلت خشكسالی و گرمای شدید

و در چند دهه اخیر، در کشورهایی که تحت تاثیر خشكسالی 

 41تا  3اشت غالت اند، بطور متوسط برد گرمای شدید بوده

بر اساس مطالعه جدید انجام شده . است درصد کاهش داشته

کلمبیا،  گیل و دانشگاه بریتیش توسط محققان دانشگاه مک

این بالیای آب و هوایی بیشترین تاثیر را در کشورهای 

 . اند گذاشته یافته واقع در شمال امریكا، اروپا و استرالیا توسعه

ها و گرماهای  در این مطالعه بصورت فراگیر اثرات خشكسالی

شدید بر روی عواملی چون سطح زیرکشت، عملكرد و تولید 

نتایج حاصل از تجزیه و . است در سراسر جهان بررسی شده

کشور بصورت  477نوع غله در  46های مربوط به  تحلیل داده

طی این تحقیق، محققان پس از بررسی . است دهای شدید آب و هوایی در آورده شدهالمللی از رویدا یک پایگاه داده بین

های  اند که خشكسالی بین سال به این نتیجه رسیده 2117تا  4361مورد رویدادهای آب و هوایی از سال  2811اثرات حدود 

. چاپ رسیده استبه  Natureجزئیات این تحقیق در مجله . است بیشترین تاثیر را داشته 2117تا  4385

(http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16467.html) 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160106143021.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Drought and extreme heat events slashed cereal harvests in recent decades by 9% to 10% on average in 

affected countries -- and the impact of these weather disasters was greatest in the developed nations of 

North America, Europe and Australasia, according to a new study led by researchers from McGill 

University and the University of British Columbia. 

At a time when global warming is projected to lead to more extreme weather, the study, published 

in Nature, provides the most comprehensive look yet at the influence of such events on crop area, 

yields and production around the world. The researchers analyzed national production data for 16 

cereals in the 177 countries included in an international database of extreme weather disasters. 

 خشکسالی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.nature.com/nature/journal/v529/n7584/full/nature16467.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160106143021.htm
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 کننده ازت  مزایای کاشت و برداشت گیاهان تثبیت

های خاک،  میكرب. های همكاری در طبیعت است تثبیت ازت هوا یكی از بهترین نمونه

هایی که بطور طبیعی در خاک وجود دارند ازت هوا را جذب و بصورت قابل استفاده  باکتری

 . کنند ترکیبات قندی تولید شده در گیاه استفاده می بل ازآورند و در مقا گیاه در میبرای 

منطقه آلبرتا در کانادا . آید کننده ازت بشمار می یكی از گیاهان تثبیت( faba beans)باقال 

، (ها شامل میكرب)دارای شرایط بسیار مناسب برای کاشت حبوبات است یعنی خاک خوب 

حبوبات در این منطقه بعلت داشتن شرایط زراعی مناسب و مزایای اقتصادی و . دمای متوسط خوب و باران کافی

تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک گیاهان خانواده حبوبات را فقط به . شوند هار سال یكبار کاشته میمحیطی هر چ زیست

ها، آنها را بعنوان  ظاهر شدن دانهدهی و قبل از  بطوریكه پس از گل. کارند منظور استفاده از خاصیت تثبیت ازت آنها می

اقال پس از برداشت محصول به خاک برگردانده شود، مزایای اند که اگر ب محققان دریافته. گردانند کودسبز به خاک برمی

زیرا در این روش ریشه گیاهان فرصت بیشتری برای تثبیت ازت پیدا . بیشتری برای خاک در دراز مدت خواهد داشت

شد  ها، در سال بعد سبب افزایش ازت خاک نخواهد کاشت بقوالت و برگرداندن آنها به خاک پس از برداشت دانه. کنند می

 . خواهد بودهای بعد نسبت به روش قبلی بیشتر  ولی میزان افزایش ازت خاک در سال

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160106125159.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Nitrogen fixation is one of the best examples of cooperation in nature. Soil microbes -- naturally 

occurring bacteria in the soil -- work with plants to pull nitrogen from the air. They turn the nitrogen 

into a form the plant is able to use. In return, the plant lets the microbes eat some of the sugars it 

makes. Faba beans (also called fava beans) are one example of plants that work with soil microbes in 

this manner. These dried beans are part of a food group known as pulses. Their ability to work with 

microbes to fix nitrogen is a highly desired trait. It means growers can apply less nitrogen fertilizer to 

their fields. Newton Lupwayi and his research team work with legumes and pulses in Alberta, Canada. 

Alberta has terrific conditions for pulse crops: good soil (and microbes), good average temperatures, 

and good average rainfall. The team recently published research about the effects of using faba beans 

in two different ways to increase soil health in Canadian soils. 

 خشکسالی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/11/5116: اریخ خبرت

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160106125159.htm
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 ها ای با افزایش عملكرد محصوالت کشاورزی و احیا تاالب کاهش انتشار گازهای گلخانه

بر اساس تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه کمبریج انگلستان، کاهش 

ای،  های کشاورزی با هدف برقراری تعادل در انتشار گازهای گلخانه زمین 

ای مربوط به صنایع کشاورزی انگلستان را به  میزان انتشار گازهای گلخانه

 2151شده برای سال داده و به هدف تعیین  ای کاهش میزان قابل مالحظه

این هدف زمانی قابل دستیابی خواهد بود که کاهش  .نزدیک خواهد کرد

های  ها همراه با افزایش عملكرد محصوالت و همچنین گسترش زمین زمین

 . ها باشد جنگلی و احیا تاالب

سال آینده و احیا  95درصد در طی  91درصد به  42دهند که با افزایش جنگل از  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می

های انگلستان تقریبا برابر  کنند، مساحت جنگل لند که بصورت مخازنی برای ذخیره کربن عمل می هكتار تاالب و پیت 711،111

درصد از  81با این مقدار افزایش سطح جنگل، دولت انگلستان به . ط اروپا خواهد شدآلمان و فرانسه ولی هنوز کمتر از متوس

ای مربوط به صنایع کشاورزی  درصد از انتشار گازهای گلخانه 41در انگلستان . خواهد رسید 2151هدف تعیین شده برای سال 

 . است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160104125340.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
New research into the potential for sparing land from food production to balance greenhouse gas 

emissions has shown that emissions from the UK farming industry could be largely offset by 2050. 

This could be achieved if the UK increased agricultural yields and coupled this with expanding the 

areas of natural forests and wetlands to match its European neighbours. 

The new study suggests that by upping forest cover from 12% to 30% of UK land over the next 35 

years -- close to that of France and Germany, but still less than the European average -- and restoring 

700,000 hectares of wet peatland, these habitats would act as a carbon 'sink': sucking in and storing 

carbon. 

This could be enough to meet government targets of 80% greenhouse gas reduction by 2050 for the 

farming industry. Agriculture currently produces around 10% of all the UK's damaging greenhouse gas 

emissions. 

 ای گازهای گلخانه  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160104125340.htm
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 استفاده از کائولن برای کنترل مگس سفید لوبیا

بعلت حساس . کاشت انواع لوبیا در کلمبیا نقش قابل توجهی در کشاورزی منطقه دارد

های  کش مجبور به استفاده از آفتان های مختلف، کشاورز بودن آنها به آفات و بیماری

است که  تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه ملی کلمبیا نشان داده. شیمیایی هستند

پاشی در کنترل آفات  بصورت اسپری( خاک رس حاوی سیلیكات آلومینیوم)کاربرد کائولن 

 . تواند باشد می( IPM)مؤثر بوده و رویكرد جدیدی در مدیریت تلفیقی آفات 

که یكی از ( Trialeurodes vaporariorum)ای مگس سفید  ققان این دانشگاه آزمایشاتی را بر روی آفت گلخانهمح

کش  کنترل یا شاهد ، استفاده از حشره: تیمار بود 1ها متشكل از آنآزمایشات . آفات شایع در مزارع لوبیا است، انجام دادند

% 81نتایج نشان دادند که کاربرد کائولن در هر دو مقدار تا (. وزن/حجم)% 5و کائولن % 5/2شیمیایی، استفاده از کائولن 

همچنین تجزیه و تحلیل نتایج . است کنترل کرده( تخم، پوره و بالغ)جمعیت مگس سفید را در مراحل مختلف رشد آنها 

درصد کاهش در  11ب و سب  تهاثرات مثبتی نیز بر فیزیولوژی گیاه داش% 5اند که استفاده از کائولن  بدست آمده نشان داده

چاپ به    HortScienceجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله .تاس ها شده درصد افزایش در میزان کلروفیل برگ 19تعرق و 

 . است رسیده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160105132736.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In Colombia, bean crops contribute significantly to the region's agriculture. Because these important 

crops are vulnerable to pests and diseases, growers often need to rely on chemicals to protect valuable 

crops. New research on the use of kaolin (aluminosilicate clay) contains information that can help bean 

producers limit the use of conventional pesticides and develop new strategies for integrated pest 

management. 

The authors of the study in HortScience said previous experiments in temperate regions have shown 

that kaolin foliar sprays have insecticidal attributes. "However, this type of research in tropical areas, 

specifically in Andean regions, is virtually nonexistent," they noted. The researchers from Universidad 

Nacional de Colombia studied the greenhouse whiteflyTrialeurodes vaporariorum (Westwood), one 

of the most prevalent pests in the region's bean crops.  

 آفات گیاهی   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160105132736.htm
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 تغییر میكروبیوم درختان به روش اصالح ژنتیكی 

های داخل  باکتری)اصالح ژنتیكی ساختار چوب صنوبر، میكروبیوم 

تحقیق انجام شده در دانشگاه . دهد آن را نیز تغییر می( های چوب بافت

UGent  یكی از اولین نمونه تحقیقات انجام شده درباره اثرات تغییرات

 . ساختاری چوب بر روی میكربیوم آنها است

در این پروژه تحقیقاتی، محققان بر روی چگونگی اثر اصالح ژنتیكی 

ساختار چوب درخت صنوبر بر روی میكروبیوم آن از جنبه تولید اتانول 

ا طی آزمایشات خود موفق به آنه. اند زیستی بررسی و مطالعه کرده

سلولز  را  اند دو ترکیب مهم چوب یعنی سلولز و همی کاهش سطح لیگنین از طریق مهندسی ژنتیک شده و در نتیجه توانسته

 .به ترکیبات قندی دیگری تبدیل کنند که با تخمیر آنها بتوان اتانول زیستی بهتری از آنها تولید نمود

 Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unitedجله جزئیات بیشتر این تحقیق در م

States of America است منتشر شده . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160113101119.htm  :لینک خبر 

 :خبر خالصه 
Modifying the structure of poplar wood can also alter the endosphere microbiome, the bacteria that 

reside inside tree tissue. This has emerged from research by UHasselt, UGent and VIB. "This is one of 

the first in-depth studies on the effects of targeted modifications to the wood structure of plants on the 

microbiome," explain Dr. Bram Beckers and Prof. Jaco Vangronsveld from the Centre for 

Environmental Sciences (CMK/UHasselt). The results were recently published in the scientific 

journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America  

The poplars used for this study formed part of field tests set up by VIB under the leadership of Prof. 

Wout Boerjan (VIB/UGent). In this study, the researchers looked into how trees with modified wood 

structure could be used as a basis for the production of, inter alia, bioethanol. "In this project we were 

able to reduce the levels of lignin, a component of wood, in the poplars through genetic modification," 

comments Professor Boerjan. 

 بیوتکنولوژی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160113101119.htm
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 ها داری ای از مرغ روشی برای کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه

به ( alum)بر روی اثرات افزودن ماده کمكی آلوم  delwareتیم تحقیقاتی در دانشگاه 

ای بویژه  ها به منظور کاهش تولید آمونیاک و غلظت گاز گلخانه داری بستر مرغ

 . کنند ها تحقیق و بررسی می داری اکسیدکربن در مرغ دی

ها قبل از  داری به بستر مرغ PLTاثرات کاهشی اضافه کردن ترکیبات اسیدی مثل آلوم و 

های جدی  یكی از نگرانی .است دهآمونیک قبال ثابت شورود طیور در کنترل انتشار گاز 

ها مسئله انتشار گاز آمونیاک است که در طول دوره رشد طیور بویژه در فصل زمستان میزان انتشار آن  داری موجود در مرغ

عالوه بر این انتشار آن . کند این گاز صدمات جدی به سالمتی بویژه به دستگاه تنفسی طیور وارد می. کند افزایش پیدا می

ای است برای تشكیل ذرات ریز دیگر و از طرف سازمان محیط  گاز آمونیاک در هوا پیش ماده. شود وا نیز میسبب آلودگی ه

 . رالعمل های دقیقی برای کنترل آن وجود داردمقررات ملی برای آن تدوین و دستو ،زیست

اند که استفاده از  ات جدید نشان دادهها موجود است اما تحقیق داری ترکیبات زیادی در بازار برای کنترل گاز آمونیاک در مرغ

جزئیات این . ای دارد دارای اثرات مثبتی نیز بر روی کاهش گازهای گلخانه  داری آلوم عالوه بر کاهش میزان انتشار آن در مرغ

 . است به چاپ رسیده Journal of Environmental Qualityتحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160112125514.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The University of Delaware's Hong Li is part of a research team looking at how adding alum as an 

amendment to poultry litter reduces ammonia and greenhouse gas concentrations and emissions, 

specifically carbon dioxide, in poultry houses. 

Li partnered with researchers at the United States Department of Agriculture (USDA), the University 

of Tennessee and Oklahoma State University for the project and the results of the research were 

recently published in the Journal of Environmental Quality. 

Li, assistant professor in the Department of Animal and Food Sciences (ANFS) in UD's College of 

Agriculture and Natural Resources, said that the project is ongoing and that the main challenge for the 

poultry industry is controlling nutrient emissions from poultry houses and conserving energy while 

also providing for the welfare of the birds inside the houses. 

 ای گلخانهگازهای   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160112125514.htm
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 تبدیل آنها به گازهای زیستی در مقابلکاهش تولید ضایعات ی مزایای مقایسه کمّ

مواد غذایی را در مقایسه با  ضایعات بازیافتمزایای  یطی تحقیقی جدید( NTNU)محققان دانشگاه علوم و تكنولوژی نروژ 

کار سخت کاهش تولید  انجام بنا به نظر این محققان تشویق مردم به. اند پیشگیری از تولید آن از نظر کًمی تعیین کرده

ز نظر اند که ا محققان دریافته. ای نیست چندان ساده به گازهای زیستی گازآوری و تبدیل آنها  ضایعات غذایی به جای جمع

ایعات از طرف دیگر کاهش تولید ض. مصرف انرژی کاهش تولید ضایعات بهتر از تولید و تبدیل آن به گازهای زیستی است

اصلی تشكیل یكی از عناصر غذایی اصلی موردنیاز گیاه و یكی از ترکیبات  رفسف. شود سبب کاهش مصرف فسفر نیز می

میزان فسفر قابل مصرف گیاه در طبیعت و از بین رفتن یک سوم مواد این موضوع با توجه به کاهش . دهنده کودها است

هایی  ها و مشوق پیشنهاد این محققان رویكردی ترکیبی از سیاست. غذایی تولید شده در جهان بسیار حائز اهمیت است

در این تحقیق . است دهد و درضمن پیشگیری و بازیافت توام آنها است که پیشگیری از تولید ضایعات را در اولویت قرار می

یعنی مواد غذایی که قابل مصرف هستند بجای اینكه جزء ضایعات . است توجه شده« پذیر ضایعات مواد غذایی اجتناب»به 

آنها در تحقیق موردی خود . شود را شامل نمی.... البته ضایعات غذایی اجتناب ناپذیر مثل استخوان، پوست و . محسوب شوند

بیشتر این ضایعات مربوط به . روند درصد مواد غذایی فروخته شده به هدر می 47اند که  نتیجه رسیدهدر مورد نروژ به این 

تمایز بین برچسب  ،در واقع مشكل. ها است کننده های مربوط به تاریخ مصرف مواد غذایی برای مصرف مفهوم نبودن برچسب

برچسب اول به معنای کاهش . است (use by date)« تا این تاریخ مصرف شود»و  (best before)« بهترین تاریخ مصرف»

. کیفیت مواد غذایی است ولی برچسب دوم یعنی اینكه پس از تاریخ مذکور مصرف آنها برای سالمتی انسان خطر دارد

 . است منتشر شده Environmental Science and Technologyجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160112091421.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new study from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) shows that it's not 

that simple. In fact, encouraging people to work harder to cut food waste instead of collecting food 

waste and turning it into biogas cuts energy impacts more than biogas production and use, the 

researchers found. 

Of equal importance, cutting food waste also helps cut the use of phosphorus, which is an increasingly 

scare but essential plant nutrient that is a key component of fertilizer. This matters because fully one-

third of all food produced globally ends up as waste. 

 خشکسالی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5116: تاریخ خبر
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 یابی ژنوم عدس المللی برای توالی تالش بین

یابی ژنوم عدس حاوی اطالعات بسیار مفیدی خواهد بود که به  توالی

تر  و مهم. محققان در شناخت هرچه بیشتر این محصول کمک خواهد کرد

از آن اینكه با این کار ابزاری ژنومیک توسعه خواهد یافت که به ارتقاء و 

 . نژادی و تسریع تولید ارقام جدید منجر خواهد شد بهبود کارهای به

اتات امكان رصد صفات های ژنومیک به کارشناسان اصالح نبتوسعه ابزار

تواند به توسعه ارقام با  کنند که می چندگانه و پیچیده را فراهم می

 . کیفیت و پرمحصول در مدت زمان کوتاهتر منجر شود

السیک میدانی و مبتنی بر های ک است که بهبود سرعت ، دقت و وسعت بدست آمده از این طریق کامل کننده روش ثابت شده

 .نژادی است فنوتیپ گیاهی به

 . است کانادا انجام شدهاین تحقیق توسط محققان دانشگاه ساسكاچوان 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160111122833.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
University of Saskatchewan (U of S) researchers have released a draft lentil genome assembly that will 

help develop new understanding and commercial applications of this ancient crop. 

"The lentil genome assembly will provide important information to help us better understand this 

crop," said Kirstin Bett, U of S professor in the Department of Plant Sciences and project lead of the 

international lentil sequencing effort. "More importantly, it will lead to development of genomic tools 

that will help improve breeding practices and accelerate varietal development." 

The development of genomic tools will allow breeders to track multiple, complex traits during their 

cross-breeding, which will help them develop high quality and high-yielding lentils in a shorter period 

of time. Improved speed, precision and breadth offered by these genomic tools have proven to be 

complementary to classical field and phenotype-based breeding practice. 

 عدس  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 مزرعه 9111برای تامین انرژی زیستی برای ( bio-digester)کننده زیستی  ساخت هضم

کننده زیستی بر این اساس هستند که ضایعات آلی، عمدتا  های هضم سیستم

ها باکتری مخلوط شده و گازهای طبیعی  کودهای حیوانی در مخازنی جمع و با میلیون

گازهای ، این گازها. کنند میتولید مثل متان و همچنین کودهای زیستی با کیفیت 

 . شوند زیستی نامیده می

( bio-bag)های زیستی  یا کیسه  Bibolsaکه بنام تجاریهای زیستی  کننده هضم

دهند که  یل میبا تراکم باال تشك( geomembrane)های ژئو ممبران  اند، ضایعات داخل مخازن را پوسته شناخته شده

ها  کننده گرم یا ها برای کورهتوان از آنها بعنوان سوخت  کنند که می ها تولید گازهایی می اتیلن آنها توسط باکتری ترکیبات پلی

 . استفاده و یا تبدیل به الكتریسیته کرد

برای  Bibolsa هوازی مثل  های بی اند که استفاده از فناوری های جدید در مصاحبه انجام شده گفته کننده سازندگان هضم

اند که در  هشوند و در حال حاضر آنها تصمیم به ساخت سیستمی کرد چندین دهه است که در مزارع صنعتی استفاده می

 2متر و پهنای  45های بزرگی به طول  های جدید متشكل از کیسه کننده هضم. مزارع متوسط و کوچک قابل استفاده باشند

توانند هضم کنندو آنها  لیتر مایع داشته و روزانه یک تن ضایعات را می 11،111متر ارتفاع هستند که ظرفیت  2متر و حدود 

 . کیلو ضایعات را دارد 21اند که ظرفیت  شده 2X2ای کوچكتری به ابعاد ه همچنین موفق به ساخت کیسه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160105101851.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The principle of action of the digestive system of a cow served as a model to Camilo Pagés and 

Alexander Eaton to create a container that receives organic waste, mostly livestock manure, where it is 

mixed with millions of bacteria to obtain natural gas integrated mostly of methane, called biogas, as 

well as a high quality bio-fertilizer.The biodigester, commercially called Biobolsa (bio-bag), transform 

the waste in a container made of high density geomembrane where polyethylene components and 

bacteria generate gas that is used as fuel for stoves or heaters, and even in the form of electricity.Alex 

Eaton, one of the creators, said in an interview that technologies such as the anaerobic Biobolsa have 

been used for decades in industrialized farms, and now seek to bring its benefits to small and medium 

producers, who generate 99 percent of the country's food and 80 percent globally. 

 گازهای زیستی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5116: تاریخ خبر
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 پایدار برگزاری اولین کنفرانس جهانی دامداری

به میزبانی « فرم مزرعه جهانی پلت»المللی  اولین کنفرانس بین

در این کنفرانس مزایای استفاده از . دانشگاه بریستول برگزار گردید

های فشرده با عملكرد باال در زمینه چرا و گاوداری تاکید  سیستم

همچنین تبادل دانش بین محققان و کشاورزان را بسیار . است شده

 . دان مهم اعالم کرده

گذاری اطالعات بین  های تحقیقاتی بدست آمده از به اشتراک یافته

یكی از محققان دامپزشكی بنام پروفسور میكائیل لی و کشاورزی به 

 . های کلیدی این کنفرانس بود نام نیل دارونت موضوع یكی از سخنرانی

ای است که در قالب شبكه  چند رشته گروهی متشكل از محققان( The Global Farm Platform)فرم مزرعه جهانی  پلت

هایی برای مقابله با چالش امنیت  حل آنها هدف از این پلت فرم را یافتن راه. کنند فعالیت می( WUN)ها  جهانی دانشگاه

 . اند جهانی غذا در قرن بیست و یكم اعالم کرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/379406/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The first international Global Farm Platform conference hosted by the University of Bristol will 

highlight the benefits of utilising pasture and robust cows over high-yield, intensive systems. 

Research findings from data shared between Vet School researcher, Professor Michael Lee and farmer, 

Neil Darwent, Director of the UK's Free Range Dairy Community Interest Company (CIC), will form 

part of a keynote address to be given by Professor Lee. 

The Global Farm Platform is a multidisciplinary group of scientists working under the Worldwide 

Universities Network (WUN) to find solutions to the major challenges facing global food security in 

the twenty first century. 

 خشکسالی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع
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 امیدواری برای تولید رقم گندمی مناسب برای افراد مبتال به سلیاک

محققی اهل کانزاس برای ایجاد رقم گندمی مناسب و قابل مصرف برای 

افراد مبتال به . است بیماران مبتال به بیماری سلیاک اظهار امیدواری کرده

بیماری سلیاک به گلوتن موجود در گندم و برخی مواد غذایی دیگر 

 . بسیار حساس هستند

بنا بر اظهارات این محقق ، در تئوری، گندم مناسب برای بیماران سلیاکی 

های مشابه گلوتن دارند که برای درست کردن نان ضروری  پروتئین

بادی  های پروتئینی هستند که سبب تولید آنتی توپ اما فاقد اپی. هستند

 . شوند توسط سیستم ایمنی بدن می

 . شود ژن است که توسط سیستم دفاعی بدن تشخیص داده می تی، قسمتی از یک آن( epitope)توپ  اپی

میلیون نفر در  9بر اساس گزارش مرکز بیماری سلیاک دانشگاه شیكاگو، در حال حاضر یک درصد از جمعیت امریكا و حدود 

 . اند درصد از آنها ناشناخته مانده 37جهان به بیماری سلیاک مبتال هستند که 

 wheat-safe-celiac-developing-at-aims-http://www.capitalpress.com/Research/20160104/researcher  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A Kansas researcher hopes to develop wheat varieties that people with celiac disease can eat. 

Celiac disease causes extreme sensitivity to the gluten in wheat and some other foods. 

In theory, celiac-safe wheat would still contain the proteins such as gluten necessary for making bread, 

but would have none of the reactive protein epitopes, which cause the body’s immune system to 

produce antibodies, said Chris Miller, director of wheat quality research for Heartland Plant 

Innovations in Manhattan, Kan. He is working with the Kansas Wheat Commission at the Kansas 

Wheat Innovation Center. 

Miller is measuring the variability for reactivity within a large pool of wheat lines, including 

commercial varieties and wild relatives. This helps determine whether any existing varieties with low 

levels of reactivity are already in the center’s collection. 

 گندم  :موضوع

 www.capitalpress.com :منبع

 17/11/5116: تاریخ خبر
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 کند گلخانه هوشمند که زمان نیاز به آبیاری را اعالم می

گلخانه هوشمند طراحی شده توسط دو دانشجوی کنیایی 

 ارسال را از طریقگلخانه وضعیت دما، رطوبت و رطوبت خاک 

 . رساند همراه به اطالع کشاورزان می  پیام متنی به تلفن

این گلخانه بعنوان دومین استارت آپ جهانی در رده کشاورز 

هوشمند در طی اجالس جهانی کارآفرینی در نایروبی انتخاب 

 . گردید

است، مجهز به حسگرهایی است که دما، رطوبت و رطوبت  گلخانه هوشمند که با مواد اولیه محلی با هزینه کم ساخته شده

بدین ترتیب کشاورزان را در . دکن آنها را به تلفن همراه کشاورزان ارسال می خاک را پایش و بصورت پیام متنی وضعیت

 . دهند جریان هر گونه تغییر موردنیاز در وضعیت گلخانه قرار می

بدین . توان بوسیله پیام متنی خاموش و یا روشن نمود کل سیستم توسط انرژی خورشیدی کار کرده و سیستم آبیاری را می

 . شود جویی شده و از اتالف آب که برای کشاورزان بسیار با ارزش است، جلوگیری می صرفهترتیب در مصرف آب 

 farming-watering-tomatoes-greenhouse-smart-nt/2016/jan/05/kenyadevelopme-http://www.theguardian.com/global  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Award-winning greenhouses designed by two Kenyan students allow farmers to control temperature, 

humidity and soil moisture on their mobile phones 

Built from local material – which drove down costs – the greenhouse is fitted with sensors that monitor 

temperature, humidity and soil moisture, and sends text messages to farmers alerting them to any 

changes they need to make to conditions inside. 

The whole unit is run on solar power and the irrigation system can be turned off and on by text 

message, optimising water use and reducing waste, which is one of the main expenses for farmers. 

The innovation grew out of the lessons the two students learned from their failed tomato growing 

business. 

 فناوری  :موضوع

 (guardian)گاردین :منبع
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

  محصوالت تراریخته و مقررات آنها در تایوان توسط بخش کشاورزی خارجی وزارت کشاورزی امریكاانتشار گزارش وضعیت 

USDA FAS Releases Report on Status of GE Feeds and Regulations in Taiwan 

  تایید ارقام زراعی جدید تراریخته توسط شورای بذر پنجاب پاکستان 

Pakistan's Punjab Seed Council Approves New Crop Varieties 

 اروپا  .2

 کند شیرآبه گیاه قاصدک ار ریشه گیاه در برابر حشرات محافظت می 

Dandelion Latex Protects Roots From Feeding Insects 

 کشف مكانیسمی جدید برای توسعه ریشه گیاهان 

VIB Researchers Discover New Mechanism for Root Development 

 مریكاا  .9

 ها های مسئول همزیستی گیاهان و قارچ ای از ژن کشف مجموعه 

Researchers Discover Core Set of Genes for Plant-Fungal Symbiosis 

  های  زمینی تایید نسل دوم سیبinnate توسط سازمان غذا و داروی امریكا 

FDA Approves Second Generation Innate® Potatoes 

 بیوتكنولوژی  .1

 های گیاهی و  المللی ژن کنفرانس بینOmics 

International Conference on Plant Genes and "Omics": Technology Development  

  انتشار گزارش ساالنهISAAA 

ISAAA releases annual report in 2015.  

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14053
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14052
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14056
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14082
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14073
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14070
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp?Date=1/20/2016#14074
http://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2015/default.asp
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