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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر درشش ماه گذشته قیمتوند تغییرات ر

  2141از ماه اکتبر  (er, ordinary protein, FOB Gulf of MexicoNo.1 Hard Red Wint) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 اردیبهشتیعنی  2145 آوریلتا ( 39مهر )

 

 

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

 : ر بودبشرح زی (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی اردیبهشت  2145آوریل تا ( 39مهر )  2141اکتبر 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 245.39 Oct 2014 

5.41 % 258.66 Nov 2014 

4.24 % 269.64 Dec 2014 

-7.85 % 248.46 Jan 2015 

-4.55 % 237.15 Feb 2015 

-2.66 % 230.83 Mar 2015 

-3.24 % 223.34 Apr 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 432.70 Oct 2014 

-3.17 % 419.00 Nov 2014 

-1.97 % 410.74 Dec 2014 

-0.26 % 409.68 Jan 2015 

-0.04 % 409.50 Feb 2015 

-2.14 % 400.73 Mar 2015 

-2.08 % 392.41 Apr 2015 
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تا ( 39مهر ) 2141از ماه اکتبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی اردیبهشت  2145آوریل 

 

مهر )  2141از ماه اکتبر  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931یعنی اردیبهشت  2145آوریل تا ( 39

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :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

 ماه قیمت تغییرات

- 163.31 Oct 2014 

9.41 % 178.67 Nov 2014 

0.00 % 178.67 Dec 2014 

-2.22 % 174.71 Jan 2015 

-0.58 % 173.70 Feb 2015 

-0.31 % 174.23 Mar 2015 

-0.58 % 173.70 Apr 2015 

 ماه قیمت یراتتغی

- 16.48 Oct 2014 

-3.64 % 15.88 Nov 2014 

-5.60 % 14.99 Dec 2014 

0.47 % 15.06 Jan 2015 

-3.65 % 14.51 Feb 2015 

-11.51 % 12.84 Mar 2015 

-0.55 % 12.91 Apr 2015 

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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 تا کنون 2113ترین سطح از سپتامبر  اُفت شاخص قیمت مواد غذایی فائو به پائین

، 2145واحد در ماه مه  8/466شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

از همین ( درصد 7/21)واحد  6/19از ماه آوریل و ( درصد 1/4)احد و 1/2

ش مربوط به غالت و محصوالت بیشترین کاه. ماه در سال قبل کمتر بود

های  در مقابل، قیمت روغن. لبنی بود و شاخص گوشت نیز کاهش یافت

 .ماند تغییر تقریبا گیاهی و شكر بدون

ترین سطح خود از ماه  در ماه مه، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در پایین

 . تا کنون قرار گرفت 2113سپتامبر 

، نسبت 2145واحد در ماه مه  8/461شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

 1/22)واحد  16و نسبت به سال قبل ( درصد 8/9)واحد  1/6به ماه قبل 

انداز کلی مطلوب  چشمفراوانی ذخائر همراه با . کاهش پیدا کرد( درصد

شاخص  .ی تولید سال جاری از عوامل اصلی تداوم این کاهش هستندبرا

 . تا کنون رسید 2141غالت فائو به کمترین سطح خود از ماه جوالی 

واحد در ماه  4/451های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت انواع روغن

باالتر رفت ولی هنوز از شاخص ( درصد 6/2)واحد  3/9مه از ماه قبل 

افزایش این ماه . کمتر بود( درصد 6/2)واحد  3/9همین ماه در سال قبل 

افزایش ود که های پالم و سویا می ش مربوط به افزایش شاخص روغن

نینو در  ها از وقوع ال افزایش نگرانیمنعكس کننده قیمت روعن پالم 

آسیای جنوب غربی بود در حالیكه قیمت روغن سویا بدنبال بازیابی 

های روغن  شاخص. ین بطور خاص بودتوسط چتقاضای واردات آن 

انداز تولید و  آفتابگردان و کلزا افزایش داشت که مربوط به کاهش چشم

 . باشد بینی شده می ها از سطح پیش ادرات جهانی آنص

کاهش بیشتر مربوط به . کمتر بود( درصد 3/2)واحد  5واحد در ماه مه، از ماه قبل  5/467شاخص قیمت لبنیات فائو با 

ه آنها و تداوم قیمت پایین لبنیات مربوط به میزان باالی ذخیر قیمت پودر شیر و کره بود و قیمت پنیر ثابت باقی ماند
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در نیمكره شمالی به باالترین سطح فصلی خود  لبنیاتتولید  .است در نیوزلند و افزایش عرضه صادراتی آن از اروپا

 . است رسیده

بطور کلی . از ماه قبل کمتر بود( درصد 4) واحد  7/4، 2145واحد در ماه مه  474شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

در مجموع قیمت جهانی گوشت گاو و گوسفند کاهش . ندریكا در این اُفت موثر بودهای پایین گوشت صادراتی ام قیمت

 . داشت و قیمت مرغ و گوشت خوک تقریبا ثابت بود

نسبت به ماه قبل افزایش ( درصد 2)واحد  7/9واحد در ماه مه  9/483شاخص قیمت شكر فائو در ماه مه با متوسط 

اکتبر سال قبل اتفاق افتاد مربوط به شروع کُند فصل خرد کردن نیشكر در  این افزایش که برای اولین بار از ماه. داشت

 . می شودمناطق مرکزی و جنوبی برزیل 

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index* averaged 166.8 points in May 2015, down 2.4 points (1.4 percent) 

from April and as much as 43.6 points (20.7 percent) below the corresponding month last year. 

Cereals and dairy products were responsible for much of last month’s decline, although meat 

quotations also fell. By contrast, oils and sugar markets firmed. The May average puts the FAO 

Food Price Index at its lowest level since September 2009. 

The FAO Cereal Price Index averaged 160.8 points in May, 6.4 points (3.8 percent) less than in 

April and 46 points (22.4 percent) below its level in May 2014. Ample stocks combined with 

generally favourable crop outlooks for this year continued to keep international prices under 

downward pressure. 
The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 154.1 points in May, up 3.9 points (or 2.6 

percent) from April, although still 41 points (21 percent) below the corresponding month last 

year. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 04/06/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 میلیون نفر 811کاهش تعداد گرسنگان جهان به زیر 

گزارش ساالنه جدید سازمان ملل متحد تحت عنوان بر اساس 

، « SOFI – 2145عدم امنیت غذایی در سال  جهانی وضعیت»

 246است، یعنی  میلیون نفر رسیده 735اد گرسنگان جهان به تعد

 3و یا معادل یک نفر از هر  4331-32های  میلیون نفر کمتر از سال

 . نفر

کشور در رسیدن به یكی از اهداف  72طبق این گزارش، تا کنون 

موفق ( undernourishment)درصد کاهش جمعیت افراد دارای تغذیه ناکافی  51یعنی ( MDG)مهم توسعه هزاره 

 . اند بوده

اند به اهداف توسعه هزاره دست پیدا کنند و شیوع کمبود غذایی  کشور تحت پایش فائو موفق شده 423کشور از  72

قادر به تهیه و  یعنی رهای در حال توسعه، نسبت افرادی که کمبود غذایی دارنددر کشو. درصد کاهش دهند 51را 

این . دهند درصد از کل جمعیت را تشكیل می 3/42، ندگی سالم و فعال نیستندمصرف غذای کافی برای داشتن ز

 . درصد بوده است 9/29درصد در ربع قرن پیش 

تهیه و ( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  ساالنه توسط فائو، صندوق بین SOFIگزارش 

 .شود منتشر می

فائو، دستیابی به موفقیت تقریبا کامل در رسیدن به اهداف توسعه هزاره نشان بنا بر اظهار آقای داسیلو، مدیرکل 

« گرسنگی صفر»رسیدن به  ود دارد و برای نسل آینده باید برایدهد که واقعا امكان حذف کامل گرسنگی وج می

 . تالش شود

 21های اجتماعی ،  اآرامیثباتی سیاسی و ن های شدید آب و هوایی، بالیای طبیعی، بی در سال گذشته وقوع پدیده

نفر با کمبود غذایی مواجه  نفر در دنیا یک 5هر در حال حاضر تقریبا از . کشور افریقایی را با بحران غذایی روبرو کرد

 . هستند

درصد از جمعیت معادل تقریبا یک نفر از هر چهار نفر کمبود غذایی دارند و از این  2/29در کشورهای صحرای افریقا 

 . کشورها در جهان باالترین رتبه را دارندجنبه این 
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درصد کاهش یافته  5/5به  4331درصد در سال  7/41در کشورهای امریكای التین و کارئیب، نسبت افراد گرسنه ار 

های حمایت اجتماعی همراه با رشد اقتصادی از جمله عوامل این  تعهد قوی به کاهش گرسنگی و اجرای برنامه. است

 . موفقیت هستند

این کشورها از . است درصد کاهش یافته 7/45درصد به  3/29در جنوب آسیا شیوع کمبود تغذیه بطور متوسط از 

اما در غرب آسیا بدلیل بروز    .اند داشته نیز وزنی کودکان و جوانان های بسیار خوبی در کاهش کم طرفی پیشرفت

 . است ی کشورها افزایش داشتهمیزان گرسنگی در برخهای داخلی، پناهندگی و مهاجرت  ناآرامی

 : از این لینک زیر قابل دسترسی و دانلود است SOFIمتن کامل گزارش 

2a65a533269a/i4646e.pdf-a9ac-460a-70a7-http://www.fao.org/3/a4ef2d16 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/288229/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The number of hungry people in the world has dropped to 795 million – 216 million fewer than 

in 1990-92 – or around one person out of every nine, according to the latest edition of the annual 

UN hunger report (The State of Food Insecurity in the World 2015 - SOFI). 

In the developing regions, the prevalence of undernourishment - which measures the proportion 

of people who are unable to consume enough food for an active and healthy life – has declined to 

12.9 percent of the population, down from 23.3 percent a quarter of a century ago reports SOFI 

2015, published today by the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the World 

Food Programme (WFP). A majority – 72 out of 129 – of the countries monitored by FAO have 

achieved the Millennium Development Goal target of halving the prevalence of 

undernourishment by 2015, with developing regions as a whole missing the target by a small 

margin.  

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 97/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i4646e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/288229/icode/
http://www.fao.org/hunger/en/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.wfp.org/
http://www.wfp.org/
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 المللی خاک فائو برای سال بین ویژه سفیرانانتصاب دو محقق بعنوان 

المللی خاک، مدیرکل فائو برای مدیریت بهتر منابع  در سال بین

برد، خانم  انسان نام می« پیمانان خاموش هم» پذیر که از آنها بنام تجدیدنا

را بعنوان   Tekalign Mamo Assefaو آقای ( Claire Chenu)کلر چینو 

 . ویژه فائو منصوب کرد سفیران

  Agro Paris Techزیستی در دانشگاه  خانم چینو استاد علوم خاک و تنوع

ها تجربه در  دو فرد مذکور با سال. مشاور ارشد دولت اتیوپی هستند و آقای مامو متخصص در مدیریت خاک  و

های عمومی و انتشار دانش فنی و  المللی در جهت افزایش آگاهی های بین ها و مشارکت در فعالیت گزاری سیاست

عالیت خواهند المللی خاک ف برداری از سال بین های موثر جهانی در ایجاد انگیزه در ذینفعان برای بهره ترویج سیاست

 .کرد

را به منظور برجسته کردن اهمیت خاک بعنوان اساس و پایه کشاورزی جهانی  2145مجمع عمومی سازمان ملل سال 

 .  را شعار این سال اعالم کرد« خاک سالم برای زندگی سالم» نامگذاری و « المللی خاک سال بین»

 detail/en/c/286319/-2015/news/news-http://www.fao.org/soils :لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO Director-General José Graziano da Silva has appointed two scientists to serve as Special 

Ambassadors for the International Year of Soils and act as champions for better management of 

the non-renewable resource he calls humankind’s “silent ally.” 

Claire Chenu, a French biodiversity expert and professor of soil sciences at Agro Paris Tech 

University, and Tekalign Mamo Assefa, an expert in soil management and senior government 

advisor in Ethiopia, will be the ambassadors. Both have years of experience in the policy making 

sphere and will participate in events around the world geared at motivating relevant stakeholders 

to take advantage of the International Year of Soils and help increase public awareness, 

disseminate technical knowledge and promote effective policies. 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/286319/
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 افشان زنبورعسل و سایر حشرات گرده ها بر روی جمعیت اثر تغییر ساختار جنگل

ها از کانوپی باز به  در طی قرن گذشته ساختار بسیاری از جنگل

بر اساس یک مطالعه جدید در . است کانوپی بسته تغییر شكل یافته

 های حشرات امریكا این تغییر ساختار به کاهش جمعیت گونه

 . است نبورهای عسل بومی کمک کردهافشان  بخصوص ز گرده

ها بر  چگونه وضعیت فعلی جنگلاست که  نتایج این مطالعه نشان داده

افشان بویژه زنبورعسل تاثیر  روی جمعیت حشرات گرده

بهترین .  دهند های باز را ترجیح می بر اساس اظهارات یكی از محققان این پروژه، زنبورهای عسل جنگل. است گذاشته

سطح مقطع درختان به . است( tree basal area)ح مقطع درختان بینی جمعیت زنبورهای عسل سط معیار برای پیش

 . شود های درختان در مساحت مشخصی از زمین اطالق می فضای اشغال شده توسط ساقه

های  همچنین در توده. شوند های جنگلی با سطح مقطع باال، زنبورهای عسل کمیاب می آنها دریافتند که در توده

 . شوند نیز زنبورهای عسل کمتر پیدا می ای متراکم وتههای ب جنگلی متراکم با الیه

جورجیا ایالت در  Oconeeنوع جنگل واقع در جنگل ملی  7ها را در  افشان این تیم تحقیقاتی فراوانی و تنوع گرده

بالغ با های جوان نازک، کاج های باز  های جوان متراکم، کاج کاج: عبارت بودند از جنگل نوع 7این . گیری کردند اندازه

سخت چوب  های بالغ های باز بالغ با پوشش گیاهان علفی گسترده، جنگل ای گسترده، کاج ای و بوته درختچهپوشش 

 .های بالغ سخت چوب ساحلی نواحی مرتفع و جنگل

 . در دسترس است .usda.gov/pubs/48343http://www.srs.fsمتن کامل این گزارش از طریق این لینک 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150526124902.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Over the past century, many forests have shifted from open to closed canopies. The change in 

forest structure could be contributing to declines in pollinator species, especially native bees, 

according to a new study by U.S. Forest Service scientists. 

The study shows how common present-day forest conditions affect pollinators, especially bees. 

"Bees prefer open forests," says Jim Hanula, a research entomologist at the Southern Research 

Station (SRS) Insects, Diseases, and Invasive Plants research unit. "We found that total tree basal 

area was the best predictor for how many bees would be present." Tree basal area describes the 

amount of space occupied by tree stems within a given piece of land. 

http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/48343
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150526124902.htm
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 جنگل، زنبورعسل :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 96/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های ارگانیک سیب  باغ برایسیستم کاشت  انتخاب بهترین

های ارگانیک انتخاب  های مطرح برای باغداران سیب یكی از چالش

های هرز ضمن بهبود کیفیت خاک  برای کنترل علف مطمئن راهی

آوردن عملكرد خوب و با کیفیت سیب  همراه با اطمینان از بدست

 .است

زی سوئد در شماره ماه مارس مجله محققان دانشگاه علوم کشاور

Hortscience های  نتیجه بررسیای را منتشر کرده و در آن  مقاله

لف مدیریت باغ برای باغ های مخت مقایسه سیستم خود در مورد

شرایط فیزیكی  وهای هرز، عناصر مغذی خاک  یت علفمدیر و اثرات آنها بر سیب ارگانیک سازگار با آب و هوای سرد

در این تحقیق همچنین نحوه تاثیر هر یک  . اند را به چاپ رسانده« ساندویچی»یای کاربرد سیستم کاشت و مزا خاک

 . است مورد بررسی قرار گرفته نیز های مختلف مدیریت بر روی عملكرد، کیفیت و قابلیت انباری سیب از سیستم

شده ، روشی ترکیبی با استفاده از  دادهکه در سوئیس توسعه « ساندویچی»بر اساس نتایج بدست آمده سیستم کاشت 

محصوالت یكساله یا چند ساله کاشته شده بر روی در این سیستم . ورزی اصالح یافته است مالچ زنده همراه با خاک

ین سیستم کمترین هزینه ا. های دو طرف نوار شخم خورده است خاک. گیرند یک نوار باریک مابین درختان قرار می

ی هرز دارد بدون اینكه بر روی رشد درختان و عملكرد آنها اثر منفی داشته باشد بلكه می تواند ها نترل علفبرای ک

 . ود ببخشدایش داده و شرایط خاک را نیز بهبها شده و تنوع زیستی را افز سبب کاهش آفات و بیماری

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527112956.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In organic apple orchards, one of the most serious challenges for growers is determining ways to 

limit weed competition while improving soil quality and ensuring high yields of quality apples. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527112956.htm
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Scientists from the Swedish University of Agricultural Sciences published a study of orchard 

floor management systems (HortScience, March 2015) that revealed the benefits of using 

"sandwich systems" in organic orchards. 

Ibrahim I. Tahir, Sven-Erik Svensson, and David Hansson investigated different orchard 

management systems in an organic apple orchard adapted to a cool climate, and evaluated the 

systems' effects on weed management, soil nutrient content, and soil physical conditions. The 

study also determined how each management system affected apple yield, quality, and 

storability. The results revealed strategies that could replace standard mechanical tillage with 

new floor management systems. 

 سیب درختی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 97/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها استفاده از روش آبیاری بارانی در گلخانه

که با  محققان دانشگاه فلوریدا بر اساس نتایج تحقیق جدیدی 

هدف به حداقل رساندن نیاز آبی و جلوگیری از آبیاری مازاد در 

بود دریافتند  های سرپوشیده انجام شده طپرورش گیاهان در محی

آب توسط گیاهان از آب آبیاری بارانی  جذبکه دانستن میزان 

تواند در تنظیم میزان آبیاری، کاهش مصرف و تولید گیاهان  می

 . باشد سالم نقش مهمی داشته

بنا بر اظهار مجریان این تحقیق، تا کنون تحقیقات محدودی 

آب آبیاری  جذبای در  اهان گلخانهدرباره ارزیابی توانایی گی

در این شیوه کاشت بسیار مهم است زیرا کانتینرها ( irrigation capture)آب آبیاری  جذبمیزان . است انجام شده

 . رود کنند و مقداری از آب آبیاری بارانی در فضای بین کانتینرها هدر می بخش محدودی از فضای تولید را اشغال می

(  capture factor)ها، عامل ضریب جذب آب  وری آبیاری در گلخانه ی با هدف به حداکثر رساندن بهرهدر تعیین نیاز آب

 . این ضریب در تنظیم مقدار و مدت زمان آبیاری موردنیاز برای هر کانتینر نقش اساسی دارد. بسیار مهم دارد
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ها  های مختلف رشد، اندازه ها وشیوه ه گونهبا توجه بزمایش مستقل بر روی گیاهان زینتی در این تحقیق محققان سه آ

های کانتینرها و دو نوع سر آبپاش بارانی را اجرا و نتایج را از نظر میزان جذب آب آبیاری توسط گیاهان مورد  و فاصله

 . اند بررسی قرار داده

 . است به چاپ رسیده Hortscienceنتایج این تحقیق در شماره ماه مارس مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527103102.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

As the container nursery industry faces severe restrictions on water use, researchers are looking 

to identify ways to minimize watering needs and eliminate excess watering. The authors of a new 

study say that understanding container-grown plants' capacity to "capture" sprinkler irrigation 

water can give growers important tools that help them adjust irrigation rates, reduce water use, 

and produce healthy plants. 

Jeff Million and Thomas Yeager from the Department of Environmental Horticulture at the 

University of Florida say that there has been limited research to evaluate the ability of 

containerized plants to capture sprinkler irrigation water. "Irrigation capture is important because 

containers occupy only a fraction of the production area even when closely spaced, and there is 

potential for plant canopies to influence the proportion of sprinkler irrigation water that is 

captured relative to that which falls unintercepted between containers," they explained. 

 آبیاری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 97/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 گذاری کربن گسترش جهانی قیمت

توسط  ،کشورهای مختلف جهان در گذاری کربن قیمتدر حال اجرای های رسمی  آخرین اطالعات موجود درباره طرح

 . گذاری کربن اصالح و منتشر شد متبان قی دیده

ه جنوبی کر. ای مالیات بر کربن جدیدی را آغاز کردنده در یكسال و نیم گذشته، کشورهای پرتغال و مكزیک برنامه

های کالیفرنیا و کبک نیز به این بازار  ای را آغاز و ایالت های گلخانههای تجارت تولید گاز یكی از بزرگترین سیستم

 . اریو نیز بزودی خواهد پیوستو انت  پیوسته

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150527103102.htm
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برداری از تجارب خود از چندین سیستم  چین ضمن بهره

محلی بازار کربن، بعنوان یكی از بزرگترین کشورهای 

اندازی یک  ای در حال راه منتشر کننده گازهای گلخانه

ای برای اوایل  سیستم ملی تجارت تولید گازهای گلخانه

گذاری کربن  متشیلی نیز سیستم قی. است 2146سال 

را توسعه داده و شروع اجرای مالیات بر کربن را از  دخو

 . است تصویب کرده 2148سال 

شهر، ایالت و  21کشور و بیش از  11در حال حاضر، حدود 

 . ای هستند گذاری کربن با هدف کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ریزی برای قیمت استان در حال اجرا و یا برنامه

منتشر « گذاری کربن وضعیت و روند قیمت»گذاری کربن که تحت عنوان  گزارش جدید دیده بان قیمت بر اساس

 .  است میلیارد دالر برآورد شده 51ها حدود  است، در مجموع ارزش مالی این برنامه شده

nearly-initiatives-pricing-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/carbon-50-  :لینک خبر

billion 

 :خالصه خبر 

In the past year and a half, Portugal and Mexico implemented new carbon taxes, South Korea 

started one of the world’s largest emissions trading systems, and California and Quebec linked 

their cap-and-trade systems, which Ontario plans to join. 

China, meanwhile, has been learning from its seven local carbon markets (the oldest, in Shenzen, 

is about to wrap up its second year), and the entire country, a leading emitter of greenhouse 

gases, plans to launch a national emissions trading system as early as 2016. Chile also advanced 

carbon pricing, approving a carbon tax to start in 2018. 

These are among about 40 countries and more than 20 cities, states and provinces now using or 

planning to use a price on carbon to bring down greenhouse gas emissions. Altogether, the 

initiatives in operation today are valued at almost $50 billion, according to the World Bank and 

Ecofys’s new Carbon Pricing Watch, an early brief previewing the annual State and Trends of 

Carbon Pricing report. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 96/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/carbon-pricing-initiatives-nearly-50-billion
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/carbon-pricing-initiatives-nearly-50-billion
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/carbon-pricing-initiatives-nearly-50-billion
http://documents.worldbank.org/curated/en/090224b082eb7959_1_0
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 توسط بانک جهانی آبهای زیرزمینی در جنوب آسیا بررسی معضل

های  های مجهز به پمپ چاه سال گذشته، گسترش حفر 91در طول 

های  امكان دسترسی کشاورزان به آب موتوری در جنوب آسیا،

های زیرزمینی یكی از منابع مهم برای  آب. است زیررمینی را آسان کرده

. وری کشاورزی بخصوص در منطقه جنوب آسیا است افزایش بهره

های زیرزمینی جهان در جنوب آسیا برای آبیاری  نزدیک به نیمی از آب

یگر این وضعیت اما از طرف د. محصوالت کشاورزی مصرف می شود

 . منجر به تخلیه این منابع با ارزش شده است

های زیرزمینی در جنوب  گذاری بانک جهانی در ماه گذشته معضل آب در نشست ماهانه مربوط به تحقیقات سیاست

 پاکستان، آقایآوری شده از کشورهای هند و  های جمع آمار و دادهبه با توجه . آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت

با  را های زیرزمینی ددان برجسته بانک جهانی، رویكردهای سیاستی در مورد تخلیه منابع آبحنان جاکوبی، اقتصا

 . های پنجاب پاکستان و آندرا پرادش هند مورد بحث قرار داد تمرکز بر ایالت

د درباره معضل آقای جاکوبی در بحث خو. میلیون حلقه چاه در جنوب آسیا وجود دارد 21در حال حاضر بیش از 

بازدهی اقتصادی حفاری ( 4: نی در جنوی آسیا چهار سوال را مطرح  و به بحث در مورد آنها پرداختهای زیرزمی آب

های زیرزمینی کارآئی  آیا بازار آب( 9شود؟  برداری بیش از حد می های زیرزمینی بهره آیا از آب( 2ها چیست؟  چاه

 های زیرزمینی چیست؟ ری از تخلیه آبهای الزم  برای جلوگی سیاست( 1دارد؟ 

asias-south-into-down-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/drilling-  :لینک خبر

dilemma-groundwater 

 :خالصه خبر 

Over the last 30 years, the proliferation of borewells with motorized pumps has allowed farmers 

ever greater access to precious groundwater. This resource has supported gains in agricultural 

productivity, particularly in South Asia, which accounts for nearly half of the global groundwater 

used for irrigation.  However, increasing exploitation has resulted in resource depletion. 

This month’s Policy Research Talk was delivered by Lead Economist Hanan Jacoby, who 

discussed South Asia’s groundwater dilemma as seen through the lens of welfare economics. 

The Policy Research Talks are a monthly event held by the research department to foster a 

dialogue between researchers and their colleagues across the World Bank. Drawing on census 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/drilling-down-into-south-asias-groundwater-dilemma
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/drilling-down-into-south-asias-groundwater-dilemma
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/drilling-down-into-south-asias-groundwater-dilemma
http://www.worldbank.org/en/about/people/hanan-jacoby
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:23388358~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469382,00.html
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and survey data collected in India and Pakistan, Jacoby discussed policy approaches to 

addressing groundwater depletion. 

 آبهای زیرزمینی :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 97/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 شود   درصد از مواد غذایی وارداتی انگلستان از مناطقی که با بحران آب مواجه هستند، تامین می 11

رین و در دسترس شی های درصد از آب 71در سطح جهانی، حدود 

 این رقم بیش از دو. شود کره زمین در بخش کشاورزی مصرف می

 . برابر مصرف در بخش صنعت و بسیار بیشتر از مصارف شهری است

که توسط مجمع جهانی « 2145های جهانی  ریسک»در گزارش 

اقتصاد منتشر گردید، آب بعنوان بزرگترین خطر تاثیرگذار بر 

همجنین تحقیقات صندوق جهانی . تاس بندی شده اقتصاد رتبه

اکنون با بحران آب روبرو  درصد از واردات انگلستان از مناطقی است که هم 11دهد که  نشان می( WWF)وحش  حیات

 . هستند

مالحظه استانداردهای پایداری در کشاورزی است که در  یكی از اقدامات بارز انجام شده در طی دهه گذشته رشد قابل

این استانداردها در کاهش ریسک آب در زنجیره عرضه مواد آیا اما . است ل مربوط به آب مطرح بودههمه آنها مسائ

در .تواند بطور کامل به کاهش ریسک آب منجر شود و یا صدور گواهی نمی داند؟ هیچ استاندار غذایی موثر بوده

های مربوط به آب  مختلف ریسک درجاتباید درنظر گرفته شود تا به استانداردهای کشاورزی طیف وسیعی از نیازها 

 . کاهش یابد

تقویت نظارت بر آب در استانداردهای »تحت عنوان ( WWF)خرین گزارش صندوق جهانی حیات وحش آدر 

 . مورد بررسی قرار گرفته است استانداردها این مورد از 29، «کشاورزی پایدار
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: متن کامل این گزارش از لینک زیر

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_strengthening_water_web.pdf 

 . در دسترس و قابل دانلود است

chains-supply-business/2015/may/21/agricultural-http://www.theguardian.com/sustainable- :لینک خبر

management-risk-water 

 :خالصه خبر 

Globally, the agricultural sector consumes about 70% of the planets accessible freshwater – more 

than twice that of industry, and dwarfing municipal use. The2015 Global Risks Report of the 

World Economic Forum ranked water the greatest potential economic impact risk. 

Likewise, WWF research indicates that 40% of the UK’s imports come from areas of high water 

risk. Sustainable business managers know water is an issue, but knowing is one thing, effectively 

addressing such risks is another. 

One of the primary actions seen over the past decade has been the considerable growth of 

sustainability standards in agriculture – the Better Cotton Initiative, Bonsucro, and Roundtable 

on Sustainable Palm Oil, Round Table on Responsible Soy, Organic, Fairtrade International, and 

Rainforest Alliance. 

 آب :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 91/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 افزایش عدم امنیت غذایی با تشدید بحران در سودان جنوبی

، (IPC)ذایی غوضع امنیت  یكپارچه بندی بر اساس گزارش جدید طبقه

است  صادی در سودان جنوبی سبب شدهها همراه با رکود اقت ادامه ناآرامی

میلیون نفر از جمعیت این کشور در وضعیت بحرانی عدم  8/9که حدود 

این رقم نسبت به گزارش سال قبل . امنیت غذایی بسر برند

 . است میلیون نفر بیشتر شده 9/4 )2141دسامبر)

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_strengthening_water_web.pdf
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/21/agricultural-supply-chains-water-risk-management
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/21/agricultural-supply-chains-water-risk-management
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/21/agricultural-supply-chains-water-risk-management
http://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2015
http://www.wwf.org.uk/news_feed.cfm?7586/Does-your-business-know-its-water-risk
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 11میلیون نفر یعنی حدود  6/1 است که در صورت عدم اقدام عاجل، وضعیت بدتر شده و حدود هشدار داده شده

 . در شرایط عدم امنیت غذایی شدید قرار خواهند گرفت 2145درصد از جمعیت این کشور تا جوالی 

، یک برنامه مشارکتی جند جانبه است که با استفاده از روش (IPC)وضع امنیت غذایی  یكپارچه بندی صندوق طبقه

 . کند بندی می ه در شرایط بحرانی طبقههای استاندارد وضع عدم امنیت غذایی را بویژ

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/287907/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The ongoing conflict and related economic downturn in South Sudan has left 3.8 million people 

facing emergency and crisis levels of food insecurity, according to a new Integrated Food 

Security Phase Classification (IPC) report. That is 1.3 million more than the IPC's last projection 

made in December 2014. 

It warned that unless action is taken, the situation is set to further deteriorate with around 4.6 

million people, or some 40 percent of the country's population becoming severely food insecure 

by July 2015. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 92/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 موفقیت منطقه آسیا و اقیانوسیه در رسیدن به اهداف توسعه هزاره

در  ای فائو آقای هیرویوکی کونوما، معاون مدیرکل و نماینده منطقه

درصدی افراد  51آسیا و اقیانوسیه اعالم کرد که این منطقه با کاهش 

( MDG)گرسنه موفق به دستیابی به اهداف توسعه هزاره 

وی اظهار داشت که در نگاه کلی به منطقه نسبت به سال .  است شده

درصد از جمعیت  21که حدود  4331 سال آغاز توسعه هزاره یعنی

درصد کاهش  42حاضر این رقم به  لدچار کمبود غذایی بودند، در حا

 . است یافته

http://www.fao.org/news/story/en/item/287907/icode/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-map-detail/en/c/288396/
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پس از آن تایلند با . درصد مربوط به کشور چین است 3/61سال گذشته با  25بخش بزرگی از این کاهش در طی دوره 

 . های بعدی قرار دارند د در رتبهدرص 6/64درصد و اندونزی با  8/75درصد، ویتنام با  5/78

در رسیدن به اهداف توسعه هزاره موفق بوده اما توزیع این موفقیت در سطح منطقه یكنواخت  ،با اینكه منطقه در کل

منطقه جنوب آسیا در این زمینه موفق عمل نكرده و شرق و جنوب شرقی آسیا بیشترین سهم را در رسیدن . نیست

 . اند به این موفقیت داشته

برند که این باالترین رقم در جهان  سیا و اقیانوسیه از گرسنگی شدید رنج میمیلیون نفر در منطقه آ 131ل هنوز در ک

 . باشد می

 en/c/288506/events-http://www.fao.org/asiapacific/news/detail/  :لینک خبر
 :خالصه خبر 

The Asia-Pacific region has achieved the Millennium Development Goal (MDG-1c) by reducing 

the proportion of people suffering from hunger by half by 2015, the UN’s Food and Agriculture 

Organization (FAO) announced today. 

“This is an historic achievement, a great milestone of which the Asia-Pacific region should be 

proud,” said Hiroyuki Konuma, FAO Assistant Director-General and Regional Representative. 

“Looking at the region as a whole, in the MDG base year of 1990, around 24 percent of the 

population was undernourished. Today, that percentage has been cut in half to 12 percent and 

thus has met the MDG hunger goal.” 

Some of the greatest reductions in the proportion of those hungry during that 25 year period were 

seen in China (60.9 percent), Thailand (78.7 percent), Viet Nam (75.8 percent) and Indonesia 

(61.6 percent). 

 مبارزه علیه گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/288506/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو راخبا

 4931نیمه اول خرداد 

 

www.iccima.ir 

12 

 

 تغذیه علیه گرسنگی و سوءموفقیت امریكای التین و منطقه کارائیب در مبارزه 

پانورامای عدم امنیت »بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

این منطقه با کاهش «  2145غذایی در امریكای التین و کارائیب، 

تعداد کل و درصد افراد گرسنه و مبتال به کمبود غذایی به کمتر از 

نگی سکن کردن کامل گر نصف، گام بزرگی را به سمت ریشه

 . است تهبرداش

، 4331-32 یها طبق این گزارش، در آغاز چالش توسعه هزاره در سال

درصد کاهش  5/5این نسبت به  2141-46های  بردند اما در سال رنج می رصد از جمعیت این منطقه از گرسنگید 7/41

 . یافت

اهداف توسعه هزاره، در رسیدن میلیون نفر، این منطقه عالوه بر دستیابی به  9/91با کاهش تعداد کل افراد گرسنه به 

 . است نیز موفق بوده( WFS)به هدف اجالس جهانی غذا 

ای فائو، شرایط مثبت اقتصاد کالن این منطقه در طی دو دهه گذشته همراه با تداوم تعهد  بنا بر اظهار نماینده منطقه

 است کن کردن گرسنگی، اساس و پایه این موفقیت بوده سیاسی کشورها  در ریشه

 /http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/288578  :ینک خبرل

  :خالصه خبر 

Latin America and the Caribbean has taken a huge step towards the total eradication of hunger 

by reducing both the percentage and total number of undernourished people to less than half, 

says FAO’s latest report, the Panorama of Food Insecurity in Latin America and the Caribbean 

2015, released today. 

According to the report, in 1990-92, Latin America and the Caribbean began the challenge of the 

Millennium Development Goals (MDGs) with 14.7% of its population affected by hunger: in 

2014-16 this prevalence has fallen to 5.5%, so that the region achieved the hunger goal of the 

MDGs. The region also met the goal of the World Food Summit (WFS), having reduced the total 

number of undernourished people to 34.3 million. 

 مبارزه علیه گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/288578/
http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/en/
http://www.fao.org/americas/recursos/panorama/en/
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 فزایش امنیت غذایی با مدیریت بهتر بازار و کاهش ضایعاتا

با توجه به چالش روزافزون تغذیه در شهرها و اهمیت کارآئی بازارهای 

، برای (WUWM)فروشی  شهری، فائو و اتحادیه جهانی بازارهای عمده

ها همراه با انتخاب  یترویج پایداری و فراگیر بودن بازارهای عمده فروش

بهترین روش برای کاهش ضایعات غذایی در کشورهای در حال توسعه 

کنند که  هایی عمل می فروشان بصورت واسطه عمده. کنند همكاری می

ها در مزارع بطور عمده  را بطور مستقیم از تولیدکنندهمحصوالت کشاورزی 

در  مورد معامله مواد غذاییه حجم قابل توججود وبا . فروشند ها و نمایندگان تجاری می خریداری کرده و به شرکت

یندهای بازار اما درباره میزان ضایعات مواد غذایی در فراتوسعه فروشی بویژه در کشورهای در حال  بازارهای عمده

ن ضایعات مواد غذایی در ب اطالعات درباره میزاسک آوری و جمع. ل انبار و حمل ونقل اطالعات کمی وجود داردشام

 .فروشی به بهبود کارآئی بازارهای شهری کمک خواهد کرد مرحله عمده

میلیارد تن  9/4یک سوم از مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان در سطح جهانی یعنی معادل حدود حدود 

بیش از نیمی در حال حاضر د زیرا دهن ها بیشتر در شهرها روی می هدررفت. رود بصورت هدررفت یا ضایعات از بین می

بر اساس برآوردهای . بت به دو سوم خواهد رسیداین نس 2151کنند و تا سال  جمعیت جهان در شهرها زندگی می از 

 91، ها درصد از ماهی 95. آیند صورت ضایعات در میها و سبزیجات ب ای، میوه درصد محصوالت ریشه 11فائو بیش از 

دهند  انجام شده نشان میمحاسبات . روند های روغنی، گوشت و لبنیات نیز از بین می درصد از دانه 21درصد غالت و 

در حالیكه با توسعه . یک تریلیون دالر استها معادل  فروشی ارزش مالی ضایعات تولید شده در خرده ساالنه که

، ی جریان کارآمدتر زنجیره عرضه محصول در شهرهارها و برقرا فروشی ها و عملكرد عمده های بهتر برای برنامه روش

ان به بازار بهبود یافته و محصوالت دسترسی تولیدکنندگبلكه  افتها و ضایعات کاهش خواهند ی هدررفتنه تنها 

 . کنندگان خواهد رسید تری به دست مصرف تر و تازه غذایی سالم

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/2/88367  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Recognizing the growing challenge of feeding the world's cities and the importance of efficient 

urban markets, FAO and the World Union of Wholesale Markets (WUWM) are partnering to 

promote sustainability and inclusiveness in the wholesale sector, including developing “best 

practices” for reducing food waste. 

Wholesalers function as brokers who sell agricultural goods purchased directly from producers in 

http://www.fao.org/news/story/en/item/288367/icode/
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bulk to businesses and resellers. 

While significant volumes of food are handled in wholesale markets – particularly in developing 

countries – information gaps do exist about food waste in the marketing process, including 

storage and transportation, and wholesale markets are focusing on new efforts to address the 

issue. 

 غذاییضایعات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 90/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 (PSNT) گیری نیترات قبل از کود سرک ندازهاریزی برای  برنامه

توانند با انجام  اند که تولیدکنندگان ذرت می جدید نشان دادهحقیقات ت

میزان در شرایط مناسب  (PSNT) گیری نیترات قبل از کود سرک اندازه

انجام  رسیدن به نتیجه مطلوبی برا. مصرف کود ازته خود را کاهش دهند

. ی شناسائی زمین مناسب الزم استبرای ریز و برنامه ها  سازی آماده برخی

اولیه در این مورد را ایالتی میشیگان تعدادی اصول محققان ترویج دانشگاه 

 :کنند یه میتوص

  توسعه  سازی ازت معدنیباالی برای مزارع با ظرفیت گیری  اندازهاین

ودهای قبلی و یا پوشش یونجه یا کبرای مثال مزارعی با . تاس داده شده

  15حدود ) ازت در اکر پوند 411از این مزارع توانایی تامین برخی . شبدر

 . را دارند ( نیم هكتار در کیلوگرم

  گیری  مزارعی که اندازهدرPSNT استارتر  کود یمقدار. باید انجام گیرد نباید هیچ کودی قبل از کاشت داده شود

 .باید استفاده شودذرها بنزدیک به ازت بصورت نواری 

 هفته پس از جوانه زدن ذرت و گرم شدن خاک، مقدار نیترات در دسترس خاک به بیشترین مقدار سه چهار عموال م

( سانتیمتر 91تا  45)اینچ  6–42که ارتفاع ذرت به   است برداری از خاک زمانی ترین موقع برای نمونه مناسب. رسد می
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هرچه به زمان کود سرک  PSNTبرداری از خاک برای انجام  نمونه. باشد V4 – V6رسیده و گیاه در مرحله رشد 

 . تر باشد بهترین اطالعات را درباره ازت خاک می دهد نزدیک

 خاک  21الی  45نه باید مرکب از هر نمو. شود های ذرت برداشته های خاک باید از وسط ناحیه میان ردیف نمونه

 برداری باشد های نمونه استوانه

 های  ها نباید در کیسه نمونه. غذی و در هوا نزدیک به دستگاه فن خشک شودهای کا ها باید در کیسه نمونه

 . پالستیكی قرار داده شوند

 : سایت دانشگاه ایالتی میشیگان به آدرس اطالعات بیشتر در این زمینه در وب

r_Corn.pdfhttp://www.spnl.msu.edu/_pdf/Soil_Nitrate_Test_fo 

 . دسترس و قابل دانلود استدر 

 /test-nitrate-soil-sidedress-pre-planninghttp://www.agprofessional.com/news  :لینک خبر

  :خالصه خبر 

Studies have shown that corn producers could reduce their nitrogen (N) fertilizer rates utilizing 

the pre-sidedress soil nitrate test (PSNT) in the proper situations. The PSNT season is upon us – 

late May to early June. Some preparation work and planning are necessary to identify the proper 

fields and achieve the desired results. Michigan State University Extension has some basics to 

remember. 

This test was developed for fields with high N mineralization potential. For example, fields with 

previous manure or alfalfa/clover backgrounds. Some of these fields may be capable of 

providing over 100 pounds of available N per acre. This test is not economical for fields that do 

not meet this requirement. The test measures both residual nitrate N from previous year (if any) 

and recently mineralized N from organic matter. 

 کود :موضوع

 agroprofessional :منبع

 92/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.spnl.msu.edu/_pdf/Soil_Nitrate_Test_for_Corn.pdf
http://www.agprofessional.com/news/planning-pre-sidedress-soil-nitrate-test
http://msue.anr.msu.edu/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو راخبا

 4931نیمه اول خرداد 

 

www.iccima.ir 

93 

 

 ، معیاری دیگر در اصالح ارقام گندمنان حسیواص خ

کیفیت حسی نان، تیم منظور بررسی اثر ارقام گندم بر روی ه ب

رقم مختلف گندم  5بر روی  اسپانیا UPMانشگاه دتحقیقاتی از 

بررسی کرده و  speltشامل سه رقم گندم نان و دو رقم گندم 

های  هافتیاساس بر . داری را بین آنها تشخیص دادند تفاوت معنی

بعنوان , ه این نتیجه رسیدند که خواص حسیبآنها  این تحقیق

تواند  در انتخاب ارقام در کارهای اصالح نباتات می جدیدیمعیار 

 .درنظر گرفته شوند

ای و قابلیت سازگاری آن  های تغذیه بعلت ظرفیتسال گذشته  21در طی  یک نوع غله باستانی است که  speltگندم 

های خواص حسی نان درست شده از  وتاه منظور شناخت تفب. ت یافته استمجددا عمومیبه شرایط کشت ارگانیک 

رقم گندم معمولی نان و دو رقم گندم  9پنج رقم مختلف شامل  UPM، محققان دانشگاه speltگندم سنتی و گندم 

spelt نمونه از یک محل همه . را مورد آزمایش قرار دادند(Vitoria ) و در تاریخ برداشت یكسان و از مزارع ارگانیک

ای را  مشابهفرایند نان مصرفی برای تولید  هایآردبرنامه آسیاب یكسان و  بر این همه نمونه دارایعالوه  .بودند

 واص حسیخ ،از داوران کارشناسگروهی . یک پروفیل حسی توسعه دادند انها، محقق پخت نان از پس. گذرانده بودند

 . دبا هم  مقایسه کردن را ها مثل عطر، ظاهر، بافت و مزه نان ها نان

از نظر خواص خمیری و سپس خواص مربوط به بو و طعم  ها های موجود بین نان درجه اول محققان متوجه تفاوتدر 

اما با این . شود ارقام برای اصالح نژاد بكار برده نمی  پارامتر کیفی در انتخابخواص حسی بعنوان مروزه ا. آنها شدند

در تولید ارقام مناسب برای باالبردن کیفیت نان نیز تحقیق، پیشنهاد شده است که در آینده در نظر گرفتن این خواص 

 . د کردهکمک خوا

 wheat.html-criteria-properties-sensory-05-http://phys.org/news/2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new study from UPM suggests that bread from certain spelt wheat varieties have differentiated 

sensory properties that could be considered for future breeding works. 

In order to study the influence of wheat varieties in the sensory quality of bread, the research 

group of Breeding Plants from Universidad Politécnica de Madrid (UPM) has developed the 

sensory profile of five different wheat varieties—three bread wheat (Triticum aestivum ssp. 

http://phys.org/news/2015-05-sensory-properties-criteria-wheat.html
http://phys.org/tags/wheat/
http://phys.org/tags/bread+wheat/
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vulgare L.) and two spelt wheat (T. aestivum ssp. spelta)—and has found significant differences 

among them. This result has led the team to consider the sensory properties as another criterion 

of selection for future breeding wheat works. Additionally, they have also designed a training 

protocol for the panel of judges involved in the bread tastings that would improve the reliability 

of these tastings. 

 گندم :موضوع

 phys.org :منبع

 10/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها و سبزیجات در کشت ارگانیک خانواده میوه های وحشی هم از گونهستفاده ا

 کشاورزی ارگانیک المللی  راسیون بیندفاساس تعریف ر ب

(IFOAM )ارکانیک عدم  از عناصر کلیدی کشاورزیكی ی

بینی مثل مهندسی  های غیرقابل پیش استفاده از فناوری

 یق، متخصصان اخالقی و حقوانشمندانداما . ژنتیک است

یاه غیراهلی با هدف برگرداندن صفات رد ژن از گبکار ارکیمدان

در ای  را طی مقاله شده یمطلوب از دست رفته به گیاهان بوم

مورد  Trends in Plant Scienceماه مه مجله  28شماره 

آنها نمونه ای از فناوری دقیق . اند بحث و بررسی قرار داده

 . اند محصوالت بعنوان روشی کارآمد و سودآور مطرح کرده« (rewild) سازی دوباره وحشی»باره مهندسی ژنتیک را در

م ارقاها و سبزیجات به  میوهخانواده وحشی  های هم ، یعنی اضافه کردن ژن از گونه (rewilding)سازی  دوبارهمفهوم 

صفات مطلوب آنها مثل  ردكبرای باالبردن عمل های اصالح ارقام های مكرر طی برنامه بومی شده که در اثر تولید نسل

 . است تضعیف شده قاومت در برابر آفات و خشكسالیم

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150528124208.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://phys.org/tags/sensory+properties/
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150528124208.htm
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One of the key elements of organic agriculture, as defined by the International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM), is that it rejects unpredictable technologies, such as 

genetic engineering. But what if adding a gene from undomesticated plants to bring back a 

natural trait isn't unpredictable; argue Danish scientists, ethicists, and legal experts in a review 

published May 28 in Trends in Plant Science. They present a case for using precise genetic 

engineering technologies to "rewild" crops in a way that would make organic farming more 

efficient, and thus more profitable. 

 کشاورزی ارگانیک :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 90/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ی فائو در قزاقستانانعقاد قرارداد همكاری و گشایش دفتر نمایندگ

د و ایجاد و وزیر کشاورزی قزاقستان قراردا آقای داسیلو، مدیرکل فائو

جدید فائو با  قرارداد . دفتر نمایندگی فائو در این کشور را امضاء کردند

با دولت قزاقستان در حمایت  را المللی فائو های بین همكاریقزاقستان 

و همچنین کمک به سایر کشورهای  توسعه ملی  های و اولویت دافاز اه

 . منطقه را تسهیل خواهد کرد

های علمی،  و موسسات مالی، گروه حامیان با نمایندگی جدیددفتر 

تحت در قزاقستان  های چندجانبه و سایر مشارکین کلیدی بویژه سازمان اسالمی برای امنیت غذایی را که آژانس

 . همكاری خواهد داشت است، های اسالمی تاسیس شده سازمان همكاریحمایت 

ای طبیعی، سالمت غذا و تولید غذ پایدار منابع بر روی مدیریت با تمرکز 4337سال  زری با قزاقستان را اهمكافائو 

دولت قزاقستان با  مالی مشارکتزمان،  آناز . است شروع کرده  و تولید محصوالت دامی سالم ها سالمت دامک وارگانی

در بخش  (EBRD)و سایر مشارکین مالی مثل بانک جهانی و بانک توسعه و بازسازی اروپا  گذاری فائو مرکز سرمایه

 .است میلیون دالر شده 711بالغ بر  کشاورزی
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/288181/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO Director-General José Graziano da Silva and Kazakhstan's Minister of Agriculture 

Assylzhan Mamytbekov today signed an agreement establishing an FAO Partnership and Liaison 

Office in the country.  

FAO's new partnership progamme with Kazakhstan will facilitate international cooperation 

efforts, bringing FAO and the government together to support of national development goals and 

priorities as well as assist other countries in the region.  

The new office will promote cooperation with donors and financial institutions, scientific circles, 

multilateral agencies and other key partners, particularly with the Islamic Organization for Food 

Security being established in Kazakhstan under the aegis of the Organization of Islamic 

Cooperation. 

 متفرقه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 93/05/9015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/288181/icode/
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