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 2146ی گیاهی در فوریه ها قیمت انواع روغنفزایش ا

گیاهی توسط کاهش قیمت شکر و  های واع روغنتوجه قیمت ان با جبران افزایش قابل

محصوالت لبنی، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه نسبت به ماه قبل ثابت 

بینی خود برای میزان برداشت جهانی گندم در سال  فائو همچنین اولین پیش. باقی ماند

لیون تن کاهش می 41بینی مجموع تولید گندم با  براساس این پیش. را اعالم کرد 2146

 . است میلیون تن برآورد شده 729 ،نسبت به رکورد سال قبل

 2146منتشر شده توسط فائو، در سال « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»بینی اعالم شده در گزارش  طبق آخرین پیش 

هش کاشت زمستان ب و هوایی خشک که سبب کاش خواهد داشت عمدتا بدلیل شرایط آدرصد کاه 1/4تولید جهانی گندم 

بینی  با این حال چین و پاکستان انتظار تداوم برداشت نزدیک به رکورد را دارند و برای هند پیش. در روسیه و اوکراین شد

میلیون تن  2525بینی سال قبل خود برای کل تولید جهانی غالت را به  فائو پیش. شود ترمیماست که میزان برداشت  شده

اعمال جمهوری اسالمی ایران  تجدیدنظر در رقم مربوط به دید تولید گندم هند ودنبال برآوردهای جباین اصالح . اصالح کرد

نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت که شاخصی مؤثر برای تعیین امنیت جهانی غذا است، کماکان در سطح نسبتا  .است شده

 . درصد قرار دارد 7/21باالی 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/385241/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index was stable in February, as falling sugar and dairy prices offset a 

substantial jump in vegetable oil prices from the previous month. 

FAO also issued its first forecast for the world's 2016 wheat harvest, projecting 723 million tonnes of 

total production, about 10 million tonnes below last year's record output. 

The FAO Food Price Index is a trade-weighted index tracking international market prices for five key 

commodity groups: major cereals, vegetable oils, dairy, meat and sugar. 

FAO's latest Cereal Supply and Demand Brief forecasts a 1.4 percent drop in worldwide wheat 

output in 2016, due mainly to dry weather leading to reduced winter plantings in the Russian 

Federation and Ukraine. However, China and Pakistan are expected to sustain near-record wheat 

harvests, and India's output is anticipated to recover. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/385241/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2146تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

واحد در  2/451، با متوسط (FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

تغییر ماند اما نسبت  ، تقریبا نسبت به ماه قبل بدون2146ماه فوریه 

. کاهش داشت( درصد 5/41)واحد  6/25به همین ماه در سال قبل 

های  بزرگترین تغییر در ماه گذشته افزایش شاخص قیمت روغن

گیاهی و بهبود جزئی در قیمت گوشت بود که البته به اندازه جبران 

 . کاهش قیمت غالت، شکر و محصوالت لبنی نبودند

واحد در ماه فوریه نسبت  9/418با متوسط  شاخص قیمت غالت فائو

. درصد از سال قبل کمتر بود 7/49به ماه قبل کاهش جزئی داشت و 

درصد بیشترین کاهش قیمت را  5/4در میان غالت اصلی، گندم با 

های تجاری و انتظار  این کاهش تحت تاثیر کم شدن فعالیت. داشت

شاخص ذرت کاهش . است تداوم صادرات در زمان باقیمانده از فصل

جزئی داشت از طرف دیگر برنج در مقایسه با ماه قبل افزایش جزئی 

 .پیدا کرد

واحد در ماه  9/451های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

نسبت به ماه قبل افزایش داشت و به ( درصد 8)واحد  2/44فوریه 

شی از این افزایش نا. تا کنون رسید 2145باالترین سطح از ماه ژوئن 

درصدی در  49باال رفتن قیمت روغن پالم در نتیجه گزارش کاهش 

بینی تولید ضعیف  میزان ذخائر جنوب شرقی آسیا و همچنین پیش

 . قیمت روغن سویا نیز افزایش داشت. های آینده اتفاق افتاد برای ماه

واحد در ماه فوریه  412شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

پائین آمدن تقاضا . کمتر بود( درصد 4/2)واحد  4/9قبل ، از ماه 2416

برای واردات بویژه از طرف چین و فراوانی عرضه برای صادرات علل 

 . اصلی این کاهش بودند

واحد در ماه فوریه  2/418شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 
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خوک افزایش داشت در  یمت گوشت گاو وی، قهای گوشت برای انواع مختلف فراورده. نسبت به ماه ژانویه افزایش جزئی داشت

آن از طرف استرالیا و علت افزایش قیمت گوشت گاو، عرضه محدود .  که قیمت مرغ و گوشت گوسفند کاهش داشتند حالی

برای چهارمین ماه متوالی کاهش داشت که منعکس کننده باال رفتن عرضه فصلی آن از  دقیمت گوشت گوسفن. امریکا بود

 . ی اقیانوسیه استورهاشتوسط ک

ای بدین ترتیب بر. کمتر بود( درصد 2/6)واحد  9/42واحد در ماه فوریه از ماه قبل  4/487شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

این کاهش عمدتا منعکس کننده شرایط بهتر از . دومین ماه متوالی بعد از چهار ماه افزایش مداوم قیمت شکر کاهش پیدا کرد

 . بزرگترین تولید کننده و صادر کننده شکر در جهان، بودانتظار در برزیل، 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 150.2 points in February 2016, nearly unchanged from 

January, but 25.6 points (14.5 percent) below February 2015. The most outstanding development last 

month was a surge in vegetable oil quotations, which, along with a small recovery in meat prices, more 

than offset declining cereal, sugar and dairy prices. 

 The FAO Cereal Price Index averaged 148.3 points in February, marginally down from January and 

13.7 percent less than one year ago. Among the major cereals, wheat prices fell most, subsiding 1.5 

percent, influenced by slow trade activity and expectations of continued large export supplies for the 

remainder of the marketing season. 

The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 150.3 points in February, up as much as 11.2 points (or 

8 percent) from January and the highest value since June 2015. The upswing was led by palm oil, 

which appreciated by 13 percent on reports of falling inventories in Southeast Asia, combined with 

poor prospects for production in the coming months. Soy oil prices also firmed, on the expectation that 

poor supplies of palm and other vegetable oils would boost global demand for soy oil. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 ها در عرضه مواد غذایی افشان نقش حیاتی گرده

در اثر عوامل  آنهاهای در حال انقراض  ها، تعداد گونه افشان اولین ارزیابی جهانی گرده بر اساس

ها خانواده و  این روند معیشت میلیون. رو به افزایش است ،مختلف، اکثرا با منشاء انسانی

 . کند عرضه مواد غذایی به ارزش صدها میلیارد دالر را تهدید می

سیاستی درباره خدمات تنوع زیستی -فرم علمی دولتی پلت در این گزارش که توسط گروه بین

های مؤثری نیز  حل است، راه بر اساس یک مطالعه دو ساله منتشر شده( IPBES)و اکوسیستم 

ارزیابی »این ارزیابی تحت عنوان . است ها ارائه شده افشان برای حفاظت از جمعیت گرده

پیشرو برای شناخت بهتر و یک تالش و است،  برای اولین بار منتشر شده« د غذاییافشانی و تولید موا ها، گرده افشان موضوعی گرده

های بومی و  همچنین این ارزیابی اولین در نوع خود بوده که مبتنی بر دانش و سیستم. مدیریت این بخش مهم از اکوسیستم جهانی است

 . است محلی صورت گرفته

نقش مهمی در تولید جهانی غذا و امنیت تغذیه دارند و سالمتی آنها ارتباط ها  افشان گردهبنا بر اظهار یکی از محققان این تحقیق، 

ها،  ها، مگس های زیادی از پروانه گونه فقط از زنبورهای وحشی و عالوه بر آنها گونه 21،111بیش از . مستقیم با سالمت انسان دارد

تولید بیش از سه چهارم محصوالت غذایی وابسته به .  انی مؤثرندافش ها و سایر حیوانات دیگر در گرده ها،پرندگان، خفاش سوسک

میلیارد دالر ارتباط  577میلیارد تا  295ساالنه تولید مواد غذایی به ارزش بین . افشانی توسط حشرات و سایر حیوانات است گرده

 . ها دارد افشان مستقیم به وجود این گرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A growing number of pollinator species worldwide are being driven toward extinction by diverse pressures, 

many of them human-made, threatening millions of livelihoods and hundreds of billions of dollars worth of food 

supplies, according to the first global assessment of pollinators. However, the assessment, a two-year study 

conducted and released today by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (IPBES), also highlights a number of ways to effectively safeguard pollinator populations. 

The assessment, titled Thematic Assessment of Pollinators, Pollination and Food Production and the first ever 

issued by IPBES, is a groundbreaking effort to better understand and manage a critical element of the global 

ecosystem.  It is also the first assessment of its kind that is based on the available knowledge from science and 

indigenous and local knowledge systems. IPBES was founded four years ago with 124 member nations to form 

a crucial intersection between international scientific understanding and public policy making.  

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 62/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/
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 کمک رایگان زنبورعسل به افزایش امنیت غذایی

رسد که خیار، خردل، بادام و یونجه وجه مشترکی با هم داشته باشند، اما  بنظر نمی

نها وابسته به خدماتی است که از بقای آ: همه آنها در یک چیز مشترک هستند

هاست که این موجودات ریز راه راه در مزارع  قرن. کنند زنبورهای عسل دریافت می

 . کنند داشتی  به تولید مواد غذایی کمک می بدون هیچ چشم

میزان کمی وابستگی عملکرد محصوالت ارزیابی ای با موضوع  برای اولین بار مقاله

در این مقاله بر نقش مهمی که آنها در . است منتشر شدها ه افشان کشاورزی به گرده

 .است تاکید شده دارند، پا در سطح جهانی و تضمین امنیت غذایی و تغذیه میلیارد کشاورز خرده 2بهبود تولید حدود 

قایسه قرار گرفته و مزرعه در افریقا، آسیا و امریکای التین مورد بررسی و م 911در مطالعه میدانی انجام شده به رهبری فائو، 

توجهی  اند عملکرد کاهش قابل اند که در مزارعی که در فصل گلدهی تعداد کمتری زنبور کمتری جذب شده این نتیجه رسیده

 . است داشته

.  مند شد ناپذیر باید بهره بعنوان جزئی جدایی زنبورهاهای امنیت غذایی جهانی از خدمات  دراستراتژی بنا بر نظر کارشناسان،

 . است به چاپ رسیده Magazine Scienceین مقاله که در ا

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/383641/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
What do cucumbers, mustard, almonds and alfalfa have in common? On the surface very little. But 

there is one thing they share: they all owe their existence to the service of bees. 

For centuries, this tiny striped helper has labored the world’s fields without winning much recognition 

for its many contributions to food production. Wild bees, in particular, seemed doomed to slog in the 

shadow of their more popular cousin – the honeybee – whose day job of producing golden nectar has 

been far more visible and celebrated. 

But bees of all stripes are finally getting their moment in the sun with the publication of a paper that 

quantifies, for the first time, just how much our crop yields depend on the work of pollinators who 

unknowingly fertilize plants as they move from flower to flower. 

 زنبور عسل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/16/6112: خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/383641/icode/
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 افریقای مرکزی جمهوری وخامت وضعیت امنیت غذایی در

درباره وخامت ( WFP)د، فائو و برنامه جهانی غذا حدو نهاد سازمان ملل مت

وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی در جمهوری افریقای مرکزی هشدار 

در این . گذرد و آوارگی مردم این کشور سه سال می جنگشروع از . دادند

های جدی وارد شده و دسترسی مردم به  مدت به بخش کشاورزی آسیب

غذا در نتیجه وضع بد برداشت محصوالت کشاورزی و مختل شدن بازارها 

 . است ت شدهها بسیار سخ و صعود قیمت

، (CFSAM)رزی و امنیت غذایی توسط فائو و برنامه جهانی غذا بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده از وضعیت محصول کشاو

با وجود اینکه . درصد کمتر شده است 51های قبل از بحران  همچنان نسبت به سال 2145مجموع تولیدات کشاورزی در سال 

 . است درصد افزایش پیدا کرده 41بعلت افزایش تولید کاساوا،  2141نسبت به سال 

. های قبل از بحران کمتر بود درصد از متوسط سال 71رداشت غالت همچنان روند کاهشی داشت و در سال گذشته میزان ب

های قبل از بحران برآورد  تن یعنی یک میلیون تن کمتر از متوسط سال 898674حدود  2145سال  کل تولیدات کشاورزی در

   . است شده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/384954/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Three years of conflict and ongoing displacements in the Central African Republic (CAR) continue to 

disrupt agriculture and severely constrain people’s access to food, as they struggle with the effects of 

multiple poor harvests, disrupted markets and soaring prices for many staple foods, two UN agencies 

warned today.  The country's overall crop production in 2015 remained 54 percent below the pre-crisis 

average, despite a 10 percent increase from 2014 mostly due to a rise in cassava production, according 

to the latest Crop and Food Security Assessment Mission (CFSAM), conducted by the UN Food and 

Agriculture Organization (FAO) and the World Food Programme (WFP). 

Cereal harvests continued to decline last year, with production 70 percent lower than the pre-crisis 

average. Overall crop production in 2015 amounted to 838,671 tonnes, around one million tonnes less 

than the average before the crisis. 

 امنیت غذایی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/384954/icode/
http://www.fao.org/giews/english/alert/2016CAF.pdf


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول اسفند ماه 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

8 

 

 ها نقش جوامع محلی در نجات جنگل

تواند نیروی محرکی برای ترویج  جنگلداری مبتنی بر جوامع محلی می

ولی . باشدزایی و کسب درآمد  مدیریت پایدار جنگل، کاهش فقر و اشتغال

های اصالحی و  استفاده از این نیرو نیاز به حمایت دولتی از طریق سیاست

های مربوط  گیری در این رویکرد، جوامع محلی در تصمیم. سایر اقدامات دارد

به کاربری زمین و مدیریت منابع جنگلی که معیشت آنها وابسته به این منابع 

  . ها همکاری و مشارکت دارند ، با دولتاست 

در آغاز هفته « بررسی گستره و اثربخشی آن: داری مبتنی بر جوامع محلی چهل سال جنگل»گزارش جدید فائو  تحت عنوان 

های جهان توسط نوعی از مدیریت مبتنی بر جوامع  تقریبا یک سوم از جنگل. جنگل منطقه آسیا و اقیانوسیه منتشر گردید

دائی و سلب حقوق و مسئولیت از این جوامع وجود تمرکززهایی برای  مل سیاستاما با این وجود، در ع. شوند محلی اداره می

در این گزارش بر روی یک سری از اقدامات موردنیاز برای ایجاد جنگلداری مبتنی بر جوامع محلی  از جمله فراهم . دارند

 دسترسی به. است مناسب تاکید شدههای  ها و فناوری گری امن برای این جوامع، بهبود مقررات و انتقال مهارت کردن تصدی

 . تواند باشد میهای بازار نیز از فاکتورهای مؤثر در موفقیت این رویکرد  دانش مکانیسمکسب بازار و 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/384146/icode  :لینک خبر

 :صه خبر خال
Community-based forestry has shown itself to be a potent vehicle for promoting sustainable forest 

management, reducing poverty and generating jobs and income for rural communities, but unlocking 

its true potential will require greater support by governments through policy reforms and other 

measures. Many community-based forestry regimes are showing great promise as engines for 

sustainable development but are still performing below their potential, a new FAO report released 

today at the start of Asia-Pacific Forestry Week says. 

Under the approach, local communities partner with governments to play a lead role in making land-

use decisions and managing the forestry resources they depend on for their livelihoods. 

According to "Forty years of community based forestry: A review of extent and effectiveness", almost 

one-third of the world's forest area is now estimated to be under some form of community-based 

management. 

 جنگل  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/384146/icode/
http://www.fao.org/3/b-i5415e.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/asia-pacific-forestry-week/en/
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 پا وضعیت جهانی کشاورزان خرده

رد امیلی 2، حدود خانوادهمیلیون  511پا در سطح جهانی  خانوارهای خردهتعداد 

دارند و ( هکتار 2)اکر  5پا اغلب زمینی زیر  کشاورزان خرده. است برآورد شده نفر

. دهند دالر در روز را تشکیل می 2بخش عمده مردم فقیر دنیا با درآمدی کمتر از 

شده و  پا کمتر تحقیق کنون در مورد وضعیت معیشتی و مالی خانوارهای خردهتا 

 . گی کمک به آنها کامال مشخص نبودنچگو

که ( Consultative Group to Assist the Poor- CGAP)اوران کمک به فقرا مشهای منتشر شده توسط گروه  ادداشتی

رسانی و  کمکبرای بهبود خدمات مالی، هایی  اطالعات مفیدی در این مورد ارائه و توصیهاند،  آوری شده طی یکسال جمع

میزان  Portfolios of the Poorدر طی این مطالعه با استفاده از مدل معرفی شده در کتاب . است آموزش آنها فراهم کرده

طی  . است خانوار در موزامبیک، تانزانیا و پاکستان گردآوری شده 271درآمد، هزینه و تولید محصوالت کشاورزی 

 .ها تهیه شده است داده درباره وضعیت مالی و کشاورزی این خانواده  511،111انجام شده در هر دو هفته یکبار، های  مصاحبه

بینش جدیدی را در رده و کبدست آمده از این مطالعه دیدگاه جدیدی را به وضعیت معیشتی خانواده های خرده پا باز نتایج 

 . کند بر اساس مشاهدات روزانه ارائه می کسب و کارها، خطرات و  مورد چالش

 families-farming-smallholder-of-lives-the-in-year-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/25/a  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
There are an estimated 500 million smallholder households globally, amounting to upwards of two 

billion people. Mostly small-scale farmers cultivating less than five acres, they make up a significant 

portion of the world’s poor who live on less than $2 a day. That is why improving the lives of this 

huge group is a priority in efforts to end global poverty. Until now, however, very little was known 

about the financial lives of smallholders, making it unclear exactly how to help. 

CGAP’s Smallholder Diaries fills some of this information gap and offers recommendations for the 

types of financial services, assistance, and training that could improve lives. The yearlong study, 

modeled on the methodology pioneered by researchers in the book Portfolios of the Poor, tracked the 

income, expenses, andagricultural production of 270 smallholder families in Mozambique, Tanzania, 

and Pakistan 

 پا زان خردهکشاور  :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 65/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/25/a-year-in-the-lives-of-smallholder-farming-families
http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture
http://www.worldbank.org/en/country/pakistan
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 زدائی وشی مؤثرتر برای کاهش جنگلر

توانید  خرید مواد غذایی، لوزام منزل و سایر کاالها تا چه حد مینگام ه

ه ؟ اید یا ن کمک کردههای جهان  بین رفتن جنگلبه از  آیامطمئن شوید که 

کنندگان در این  رسانی به مصرف برای اطالعهای گواهی متعددی  گهبر

اما تا کنون تحقیقات کمی درباره میزان مؤثر بودن آنها . وجود دارندزمینه 

در تحقیقی که در نوع خود برای اولین بار توسط دانشگاه . است انجام شده

دهنده بهبود  شاننها  اند که این گواهینامه استنفورد انجام شده دریافته

  . هستند با سطوح مختلف اثرگذاری پایداری در تولیدات جنگلی

بصورت گزارشی تحت عنوان  proceedings of the National Academy of Sciencesتحقیق در مجله  نایجزئیات 

های داوطلبانه و بازار  است که تالش و در آن آمده است منتشر شده« های شیلی اداره غیردولتی مبتنی بر بازار جنگلاثرات »

 .های چند بخشی بوده است شارکتمبوط به بیشترین تاثیر مر. دان داشتهزدائی  اثرات قابل توجهی در کاهش جنگل ،محور

بنا بر اظهار محقق مسئول این پروژه، . زیست روند افزایشی دارد کننده برای حفاظت از محیط های مردم بعنوان مصرف تالش

 . است زدائی در شیلی شده های حفاظتی بازار محور سبب کاهش جنگل تالش

 deforestation.html-recipe-veieffect-03-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
When you buy food, furniture and other products, how can you be sure you're not contributing to the 

disappearance of the world's forests? A variety of eco-certifications exist to inform consumers, but 

there has been little research to determine their effectiveness. A first-of-its kind Stanford study finds 

that these certifications represent real improvement in forest product sustainability, with varied levels 

of effectiveness. Published in Proceedings of the National Academy of Sciences the week of Feb. 29, 

"Impacts of Nonstate, Market-Driven Governance on Chilean forests" reports that voluntary, market-

driven efforts significantly reduced deforestation, with multi-party collaborations having the largest 

effect. "Increasingly, people are trying to harness their power as consumers to protect the 

environment," said lead author Robert Heilmayr, a recent graduate from Stanford's Emmett 

Interdisciplinary Program in Environment and Resources. "Our research shows that these market-based 

conservation efforts have reduced deforestation in Chile." 

 جنگل  :موضوع

 phys.org :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-03-effective-recipe-deforestation.html
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 های زیرزمینی پاکستان آب ایشپاستفاده از اطالعات ناسا برای 

 ن مبتنیآ، کشوری که اقتصاد بزرگی از مزارع پاکستانخش ب

های  یکی از بزرگترین سیستم ابسته بهواست،   کشاورزیرب

توانستند با  زمانی کشاورزان می. استبیاری پیوسته جهان آ

های ساخته شده توسط انسان آب  و یا کانال ها اتکا بر رودخانه

اما .  های طبیعی تامین کنند ان و یا یخچالموردنیاز خود را از بار

کشور  ، اینهای اخیر با افزایش جمعیت و شهرنشینی در دهه

مجبور به استفاده از آبهای زیرزمینی تقاضای آب برای تامین 

درصد از آب مصرفی این کشور  61امروزه بیش از . است شده

  . شود پمپاژ می های زیرزمینی از آببدون هیچگونه ممنوعیتی از نظر تعداد چاه و مقدار آب 

های  و هیدرولوژیست به کمک مهندسینایش و مدیریت بهتر منابع آب خود پل حاضر، مدیران آب پاکستان برای حادر 

ماهواره بنا بر اظهار یکی از کارشناسان این دانشگاه، . گیرند های ناسا کمک می ماهواره دانشگاه واشنگتن، سیاتل، از

های صحیح  گیری گزاران در تصمیم که به سیاستکنند  ها و یا اتمسفر فراهم می ان آب رودخانهزمشاهدات روتینی را از می

های  ، دادهمنابع آب زیرزمینی در معرض تهدیدشناسایی سیل و  بینی پیشمده در آ های بدست پیشرفتبا . کند کمک می

 . ای رایگان منابع بسیار باارزشی بویژه برای کشورهای درحال توسعه هستند ماهواره

 pakistan.html-groundwater-acktr-nasa-03-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The vast farmlands of Pakistan—a country with an economy based on agriculture—rely on one of the 

largest continuous irrigation systems in the world. Farmers were once able to depend solely on rivers 

and man-made canals fed by glaciers and rain. But as population and urbanization boomed in recent 

decades, the country turned to groundwater to keep up with demand. Today, more than 60 percent of 

Pakistan's water is pumped from natural underground reservoirs, with no limits placed on how many 

wells can be drilled or how much anyone can take. Now, Pakistan's water managers are looking to 

NASA satellites to help them more effectively monitor and manage that precious resource, thanks to a 

partnership with engineers and hydrologists at the University of Washington, Seattle. 

 های زیرزمینی آب  :موضوع

 phys.org :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-03-nasa-track-groundwater-pakistan.html
http://phys.org/tags/water/
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 بذرحفاظت از میراث جهانی کشاورزی از جنگ سوریه توسط بانک 

در . است شمال برده شده روژ در قطبنگندم وحشی از حلب به شمال ذر ب

حفاظت از میراث جهانی کشاورزی از جنگ  ای که برای حال حاضر برنامه

یازبک ماریانا . است کمیلتدر حال در دره بقاع لبنان آغاز شد، سوریه 

(Mariana Yazbek)المللی تحقیقات  ، مسئول اجرائی بانک ژن مرکز بین

و بذر نمونه  کدرباره ی( ایکاردا)خشک  کشاورزی مناطق خشک و نیمه

 . «بشریت در دست ماست» گوید که  پتانسیل بالقوه نهفته در آن می

جهانی بذر سوالبارد شامل خزائه . وجود نداردهای نروژ انتظار بازگشت  سفر یک بذر به خزانه جهانی سوالبارد در زیر کوهاز 

 جهانی وع فاجعهز آنها در صورت وقکه با هدف حفاظت ا ر جهان استهزار نمونه از بذور بومی گردآوری شده از سراس صدها

در مرکز . تغییرات بزرگی را موجب شد 2144جنگ در سوریه در سال شروع . است و کمک به بشریت در تامین غذا ایجاد شده

با شروع  که شد نمونه بذر که نماینده دانش کشاورزی ناحیه هالل حاصلخیز هستند، نگهداری می 451،111، حلب ایکاردا

بازسازی آنها با ای بزرگ در لبنان برای  اما اکنون پروژه. دایکاردا به این بذور غیرممکن ش امکان دسترسی کارکنان جنگ

 . های بذر از خزانه سوالبارد به آرامی آغاز شده است استفاده از نمونه

inheritance-agricultural-worlds-protect-to-aims-bank-http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/seed-  :لینک خبر

war-syria-from 

 :خالصه خبر 
The wild wheat seed had travelled from Aleppo to the Arctic circle in northern Norway. It has now 

come almost full circle to Lebanon’s Bekaa valley, where an effort is under way to save the world’s 

agricultural inheritance from the ravages of the Syrian civil war. 

Mariana Yazbek, who runs the gene bank at the International Centre for Agricultural Research in the 

Dry Areas (ICARDA), held up the specimen. “Think how much potential is in this seed,” she said. 

“Humanity is in our hands.” The return journey from the Arctic to the Middle East was not one the 

seed had been expected to make. The Svalbard global seed vault, buried in a Norwegian mountain, 

contains hundreds of thousands of native seeds from around the world, preserved in the event of a 

doomsday scenario to help humanity rise from the ashes and help feed a broken world. 

 بذر  :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 64/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/seed-bank-aims-to-protect-worlds-agricultural-inheritance-from-syria-war
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/seed-bank-aims-to-protect-worlds-agricultural-inheritance-from-syria-war
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/24/seed-bank-aims-to-protect-worlds-agricultural-inheritance-from-syria-war
http://www.icarda.org/
http://www.icarda.org/
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 رقم جدید چغندرقند مقاوم به ویروس پیچیدگی بوته  

مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا موفق به تولید رقم جدیدی از چغندر قند با حققان م

. زا مقاوم است بل پاتوژن بیماریاند که در مقا شده KDH13الین پالسم  استفاده از ژرم

و شود  زنجره برگ منتقل میتوسط حشره کوچکی بنام  دپیچیدگی بوته چغندر قنویروس 

و پیچیده شدن سبب زرد سبب از بین رفتن سلول شده و از طریق آوندهای آبکش 

شیوع حاد این بیماری عملکرد . شود و بروز سایر عالئم میرشد گیاه اختالل در ، ها برگ

 . تواند کاهش دهد درصد می 91چغندرقند را تا 

توان از انتقال  کش می اسپری کردن حشرهبا بر اظهار یکی از محققان این تحقیق بنا 

ایجاد مقاومت طبیعی در برابر  حگیری کرد اما رویکرد ارجها جلو ویروس توسط زنجرک

بعنوان منبع  پالسم با استفاده از یک الین جدید ژرم های بذر کارشناسان اصالح نباتات و کمپانی بختانهخوش. بیماری است

 . باال ببرندویروس های معمولی را در برابر این  پالسم سطح تحمل ژرم اند توانسته و انتقال آنها به ارقام تجاریمقاوم  های ژن

های رشد و در دسترس بودن آن بعنوان بذر در شماره ماه ژانویه مجله  از جمله ویژگی KDH13فنی درباره جزئیات 

Journal of Plant Registrations است به چاپ رسیده . 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/mar/sugarbeet  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The sugar beet curly top virus could meet its match in new sugar beet varieties derived from KDH13, a 

germplasm breeding line developed by Agricultural Research Service(ARS) researchers for resistance 

to the disease-causing pathogen. Transmitted by small insects called beet leafhoppers, the curly top 

virus courses through the phloem of susceptible beet plants, wreaking cellular havoc that can manifest 

as yellow, inwardly curled leaves; stunted growth; and other telltale symptoms. Severe outbreaks of 

curly top disease can reduce sugar beet yields 30 percent or more. Spraying insecticides can prevent 

leafhoppers from transmitting the virus to plants while feeding, but the preferred approach is to plant 

sugar beet varieties that naturally resist the pathogen, notes Imad Eujayl, a molecular biologist with 

ARS’s Northwest Irrigation and Soils Research Lab in Kimberly, Idaho. 

 چغندرقند  :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/mar/sugarbeet/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:imad.eujayl@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=20-54-05-00
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 های کشاورزی ای ناشی از فعالیت تکنولوژی در کاهش انتشار گازهای گلخانهنقش 

اهداف  اروپا بهتحادیه ائدی، ش جدید منتشر شده توسط محققان سوبر گزارنا ب

میزان با کاهش تعریف شده برای مقابله با تغییرات اقلیمی نخواهد رسید مگر 

حال در . شی از مصرف مواد غذاییای نا توجهی از انتشار گازهای گلخانه قابل

های  ای منتشره مربوط به تولید غذا و فعالیت درصد از گازهای گلخانه 25حاضر، 

تا  سه چهارمه حدود به اهداف تعیین  شده ب رسیدنشود که برای  کشاورزی می

 . کاهش یابندباید  2151سال 

توانند سبب کاهش  سوئد بر روی طیف وسیعی از اقداماتی که می SPتحقیقاتی فنی دانشگاه فنی چالمرز و مؤسسه  نمحققا

، بهبود د که عالوه بر کاهش مصرف گوشت و لبنیاتفتنآنها دریا. اند ق و بررسی کردهیتحق، ای شوند ازهای گلخانهگانتشار 

 51میزان انتشار گاز را تا  های بهتر تحت شرایط مطلوب، فناوری. تواند نقش حیاتی در این مورد داشته باشد تکنولوژی نیز می

ضایعات  نتن تسهیالت و سوزاندساخپوشیده  را باسازی کود حیوانی  ذخیره انتشار ازمیزان . توانند کاهش دهند می درصد

بر  . توان جلوگیری کرد میهای پیشرفته از انتشار گاز ناشی از تولید کود  استفاده از فناوریبا . توان کاهش داد می گازی

است مصرف  وصیه شدهبنابراین ت. ستاری ها کمتر از سایر بخش هاگاود زن تحقیق امکان کاهش انتشار گاز ااساس نتایج ای

 . شیر جودوسر توصیه شده است گوشت مرغ و خوک و ها مثل سایر جایگزین صرفمکاهش و  بنیاتلو همچنین گوشت گاو 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160224070643.htm  :لینک خبر

 : خالصه خبر
Unless greenhouse gas emissions from food consumption are reduced substantially, EU climate targets 

will not be met, according to a new study from Swedish researchers. Currently accounting for about 25 

percent of greenhouse gas emissions, emissions from food and agriculture need to be cut by about 

three-quarters by 2050 to meet the targets.Researchers at Chalmers University of Technology and SP 

Technical Research Institute of Sweden studied a range of measures for cutting food-related emissions. 

Besides reductions in beef and dairy consumption, they found that technology improvements will be 

crucial. Under favorable conditions, better technology could cut these emissions by as much as 50 

percent."Emissions from manure storage can all but be eliminated if the facilities are covered and 

waste gases are flared, says David Bryngelsson, lead author of the study. 

 تغییرات اقلیمی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 64/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زیست و اقتصاد ثرات حذف محصوالت تراریخته بر محیطا

( Purdue)شده در دانشگاه پوردو  متحقیق انجایک بدست آمده از نتایج 

در امریکا منجر به ( GMO)حذف محصوالت تراریخته دهد که  نشان می

ای در نتیجه تغییر  ها، افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه قیمتباال رفتن 

 . ها و مراتع خواهد شد کاربری زمین و از بین رفتن جنگل

پور استادیار پژوهشی  تحقیق که توسط فرزاد طاهریاین های  یافته

، در اقتصاد کشاورزی در دانشگاه پوردو و همکارانش انجام شده است

راوللو، ایتالیا ارائه وتکنولوژی کاربردی در بیالمللی تحقیقات  کنسریوم بین

 . به چاپ خواهد رسید AgBioForumنسخه بهار مجله در شده و 

هکتار زمین زیر کاشت  میلیون 484کشور حدود  28میلیون کشاورز در  48، 2141، در سال وری شدهآ های جمع اساس دادهبر 

 2/44 متوسط حذف محصوالت تراریخته در امریکا سبب . یکا استدرصد آن مربوط به امر 11ند که شتریخته داامحصوالت تر

جبران برای . درصد کاهش خواهند داشت 6/48و پنبه  درصد 2/5عملکرد سویا . خواهد شد عملکرد ذرتدر کاهش درصد 

 .ها و مراتع امریکا باید به زمین کشاورزی تبدیل شوند هکتار از جنگل 412،111حدود  کاهش، نیا

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/16030113.1531  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Higher food prices, a significant boost in greenhouse gas emissions due to land use change and major 

loss of forest and pasture land would be some results if genetically modified organisms in the United 

States were banned, according to a Purdue University study. 

Wally Tyner, James and Lois Ackerman Professor of Agricultural Economics; Farzad Taheripour, a 

research associate professor of agricultural economics; and Harry Mahaffey, an agricultural economics 

graduate student, wanted to know the significance of crop yield loss if genetically modified crops were 

banned from U.S. farm fields, as well as how that decision would trickle down to other parts of the 

economy. They presented their findings at the International Consortium on Applied Bioeconomy 

Research in Ravello, Italy, last year. The findings of the study, funded by the California Grain & Feed 

Association, will be published in the journal AgBioForum this spring. 

 محصوالت تراریخته  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های شیرین در امنیت جهانی غذا زیستی آب نقش تنوع

المللی حفاظت از  همپتون و اتحادیه بین جدید انجام شده در دانشگاه ساوثحقیق ت

های شیرین  آب های های ماهی هرچه تعداد گونهاست که  نشان داده( IUCN)طبیعت 

 . واهد بودخهی ماهیگیری بیشتر و کمتر متغیر بیشتر باشد بازد( زیستی تنوع)داخلی 

های شیرین  میلیارد نفر بطور مستقیم برای تامین غذای خود وابسته به آب 2حداقل 

با وجود هزاران گونه ماهی در . ها هستند ها و تاالب خانهرودها،  داخلی مثل دریاچه

 . است کمتر شناخته شدهها  عملکرد این آبزیستی و  تباط بین تنوعرهای شیرین، ا آب

برای اولین بار در مقیاس هایی از آسیا  کشور در افریقا، اروپا و بخش 411در  IUCNهای فائو و  قیق با استفاده از دادهحتاین 

 . است شیرین در عملکرد شیالت و تغییرات آن در طول زمان انجام شدههای  زیستی آب اثر تنوعکالن با هدف ارزیابی 

ان دریافتند ، محققیری، بزرگی دریاچه و دما و میزان بارشگامل مؤثر بر عملکرد مثل نوع ماهیظر گرفتن سایر عوندراز پس 

عالوه بر افزایش عملکرد ثبات آن نیز طی زمان بیشتر . باالتر خواهد بودنیز  دها بیشتر باشد عملکر هرچه تنوع گونهکه 

 . شود می

 ncedaily.com/releases/2016/02/160224100546.htmhttps://www.scie  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Inland freshwaters with a greater variety of fish species (biodiversity) have higher-yielding and less 

variable fisheries according to a new study from the University of Southampton and the International 

Union for Conservation of Nature (IUCN). 

At least two billion people depend directly on inland freshwaters, such as lakes, rivers and wetlands, 

for the provision of food. However, despite thousands of freshwater species contributing to food 

security, the relationship between biodiversity and yield remains poorly understood. 

Using datasets from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and IUCN 

covering 100 countries in Africa, Europe and parts of Asia, researchers from the University of 

Southampton have conducted the first large-scale test of the impact of freshwater biodiversity on 

fishery yields and the variability of yield over time. 

 تنوع زیستی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 64/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 خاک در کمبود فسفر  ناشی ازواقب ع

ای سبب تغییر در شرایط اقلیمی  های گلخانهدانند که انتشار گاز میمه ه

آب قابل شرب بطور فزاینده در حال کاهش است، و بسیاری از شود،  می

کمتر  کمبود فسفر در خاکعواقب ا ام. ها در حال انقراض هستند گونه

ها بدون فسفر باقی بمانند تولید غذا غیرممکن  اگر خاک. است شناخته شده

. یکی از عناصر مغذی اصلی برای همه اشکال زندگی استفسفر  .شدخواهد 

همه موجودات زنده برای تولید . است DNAعنصر کلیدی تشکیل دهنده 

و بدون فسفر جایگزینی ندارد . انرژی نیاز به مصرف روزانه فسفر دارند

 . اهد داشتنخوجود زندگی و

انسان به فسفر در اواسط قرن نوزدهم پس از کشف تاثیر افزودن آن به خاک در افزایش عملکرد محصول مشخص وابستگی 

. بوداین شروع استفاده از کودهای معدنی در کشاورزی . استخراج آن از معادن در امریکا و چین شروع شد پسس. گردید

افزایش تقاضا برای با امروزه . کرد درصد میزان فعلی کاهش پیدا می 51یی به ید مواد غذاعتی میزان تولبدون این موفقیت صن

 . توجه شود تر و پایدارتر مسئوالنه به آنالزم این که محیطی  و پیامدهای اجتماعی و زیست فسفر

 food.html-short-shortage-phosphorus-great-02-http://phys.org/news/2016  :خبر لینک

 :خالصه خبر 
You know that greenhouse gases are changing the climate. You probably know drinking water is 

becoming increasingly scarce, and that we're living through a mass extinction. But when did you last 

worry about phosphorus? It's not as well-known as the other issues, but phosphorus depletion is no less 

significant. After all, we could live without cars or unusual species, but if phosphorus ran out we'd 

have to live without food. Phosphorus is an essential nutrient for all forms of life. It is a key element in 

our DNA and all living organisms require daily phosphorus intake to produce energy. It cannot be 

replaced and there is no synthetic substitute: without phosphorus, there is no life. Our dependence 

began in the mid-19th century. Soon after, mines opened up in the US and China to extract phosphate 

ore – rocks which contain the useful mineral. This triggered the current use of mineral fertilisers and, 

without this industrial breakthrough, humanity could only produce half the food that it does today. 

 خاک  :موضوع

 phys.org :منبع

 17/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-02-great-phosphorus-shortage-short-food.html
http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/08/how-water-shortages-lead-food-crises-conflicts
http://m.phys.org/tags/phosphorus/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/46
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 های ژنتیکی جدید برای افزایش عملکرد گندم دستیابی به پیشرفت

اعتبارسنجی »تحت عنوان  Crop Scienceاخیر منتشر شده در مجله قاله م

« مرفیسم آرایه تک نوکلئوتیدی گندم در امریکا هزار پلی 31محل کروموزمی 

 . ممکن است برای برخی عجیب بنظر برسد

 ریز الت دانهغژنتیک  تز تحقیقااز مرک Shuyu Liuدکتر به نظر اما 

AgriLife فقدان دانش  کردن  مکی عنبه بیان ساده این تحقیق به م ،تگزاس

  مربوط به مکان صفات کلیدی در ژنوم گندم و یافتن راهی برای دسترسی به

پذیری بیشتر در برابر عوامل  طافود یافته گندم با عملکرد باال و انعاز این تحقیق کمک به توسعه ارقام بهبهدف . نهاستآ

 . است تحت شرایط اقلیمی گوناگون و دسترسی به منابع آب اعالم شدهزا  استرس

و  TAM111های  بنام AgriLifeحاصل از ارقام متداول در مرکز تحقیقات بر روی سه گروه جمعیتی گندم این تحقیق در 

TAM112 کاربرد هاست که از  پروژه، سال بنا بر اظهار یکی از محققان این. است و سایر انواع گندم بررسی و مطالعه شده

ل صفت مقاومت در نتقاابرای تسریع  TAMپالسم  بطور عملی از ژرمشود، اما در این تحقیق  صحبت مینشانگرهای مولکولی 

 .است استفاده شده به سایر ارقام جدید گندم TAM112از سبز و کنه حلقوی گندم   شته برابر

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160223175606.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The title of a recent paper published in the Crop Science journal, "Validation of Chromosomal 

Locations of 90K Array Single Nucleotide Polymorphisms in US Wheat," may leave some dazed and 

confused. But lead scientist, Dr. Shuyu Liu, AgriLife Research small grains geneticist in Amarillo, 

said it simply means they are narrowing the knowledge gap as to where key traits are in the wheat 

genome and how to access them. "Our goal is to develop improved wheat varieties with high yield 

capability and resilience to a variety of stressors across differing climates and water resource 

availability," Liu said. The AgriLife Research study included teams led by Dr. Jackie Rudd and Dr. 

Amir Ibrahim, wheat breeders in Amarillo and College Station, respectively; Dr. Dirk Hays, plant 

geneticist in College Station; and Dr. Qingwu Xue, crop stress physiologist in Amarillo. 

 گندم  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 60/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 گیاهان قادر به حذف حافظه استفاده نشده خود هستند 

Study Shows Plants Forget Unused Memories 

 یابی ژنوم بادام زمینی توالی 

Genome Sequence of Cultivated Groundnut Completed 

 انتصاب ی بیوتکنولوژیست بعنوان دبیر شورای تحقیقات هند 

Biotechnologist Mohapatra to Lead Indian Council of Agriculture Research 

 اروپا .2

 توسعه روشی جدید برای انتخاب گیاهانی که قادر به فتوسنتز بهتر هستند 

Wageningen UR Develops Method for Selecting Plants with Better Photosynthesis 

 گیاهان قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر در مورد متابولیسم و رشد هستند 

Plant Parts 'Talk' to One Another For Metabolism and Growth 

 امریکا .9

 زمینی کشف نشانگر مولکولی کلسیم در سیب 

Researchers Find Molecular Marker for Calcium in Potatoes 

  دستگاه جدیدی برای قرار دادن سریعDNA ها در باکتری 

New Device May Speed up Dna Insertion into Bacteria 

 تحقیقات .1

 کاثر کاشت طوالنی مدت سویای تراریخته بر میکروبیوم خا 

Effect of Long-Term Cropping  of Transgenic Soybean on Soil Microbiome 

 المللی موفق به رمزگشایی ژنوم لوبیای  تیم تحقیقاتی بینmesoamerican شدند 

International Team Decodes Mesoamerican Bean Genome 

 بازگشت به فهرست
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