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 کاهش جزئی شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن 

 2145واحد در ماه ژوئن  4/465فائو با متوسط شاخص قیمت مواد غذایی 

 11و نسبت به همین ماه در سال قبل ( درصد 3/1)واحد  5/4از ماه قبل 

های  ناشی از نوسانات شاخصاین کاهش . کمتر بود( درصد 24)واحد 

کاهش قیمت شیر و شکر ادامه داشت، در حالیکه قیمت . مختلف بود

گوشت نیز ثابت  قیمت. ن تغییر ماندها تا حدودی بدو غالت و انواع روغن

 2141، بجز آرامش نسبی که در ماه اکتبر 2141از ماه آوریل . ماند باقی

قیمت مواد غذایی روند های  اتفاق افتاد، روند کاهشی کلیه شاخص

 .کاهشی داشت

واحد در ماه ژوئن، در مقایسه  2/469شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

، نسبت به ماه مه افزایش پیدا 2141بار از دسامبر ماه به ماه برای اولین 

( درصد 47)واحد  99سه با ماه ژوئن سال قبل، قیمت غالت در مقای. کرد

درصدی  2فزایش قیمت ماه پیش غالت مربوط به افزایش ا. کاهش داشت

 .درشت بود  قیمت گندم و غالت دانه

 ژوئنواحد در ماه  2/456های گیاهی با متوسط  شاخص قیمت روغن

افزایش داشت ولی هنوز در ( درصد 9/4)واحد  4/2نسبت به ماه قبل 

افزایش اخیر مربوط به افزایش . درصد کمتر بود 47مقایسه با سال قبل 

قیمت روغن پالم در نتیجه افزایش . دشو های پالم و سویا می قیمت روغن

 بهبود تقاضا بخصوص از طرف چین و هند بوده و همچنین ناشی از ادامه

 . شرقی آسیا است نینو در جنوب های مربوط به ال نگران

بیشترین تاثیر . کمتر بود( درصد 4/1)واحد  3/6از ماه قبل  واحد 5/461با متوسط  فائو شاخص قیمت محصوالت لبنی

 . این کاهش بر روی شیر بود، اگرچه قیمت کره و پنیر نیز کاهش داشت

ذشته یعنی از ماه مارس تقریبا ، در چند ماه گ 2415د در ماه ژوئن واح 8/463شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

کرد و قیمت مرغ  ادر ماه گذشته قیمت گوشت خوک افزایش و قیمت گوشت گاو گوسفت کاهش پید. ن تغییر بودبدو

 . ثابت باقی ماند
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این . کاهش داشت (درصد 6/6)واحد  1/42واحد در مقایسه با ماه قبل  8/476شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

کننده شکر در  هند بزرگترین مصرف .کاهش شدید مربوط به گزارش باالتر از انتظار بهبود تولید در هند و تایلند بود

بینی شده و شرایط مساعد  در برزیل، بزرگترین تولید کننده شکر جهان نیز تولید بیشتر از میزان پیش. جهان است

 . برداشت به این کاهش کمک کرد

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en  :نک خبرلی.

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index* averaged 165.1 points in June 2015, down 1.5 points (0.9 percent) 

from the previous month and almost 44 points (21.0 percent) down from June 2014.  Price 

movements diverged across the various markets, with sugar and milk products incurring 

pronounced falls, while cereals and oils prices firmed somewhat. Meat prices were stable. Except 

for a lull in October 2014, the overall food price index has declined every month since April 

2014. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 2145انداز مثبت محصول در سال  نگرانی برای امنیت غذایی علیرغم چشم

با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در فصل زراعی جاری، علیرغم 

در  برای غالت نینو، تولید باالتر از انتظار الهای مربوط به  ادامه نگرانی

کمبود شدید تولید ذرت اما در مورد .  بینی شده است یشجهانی پسطح 

مناطق ناامن دیگر  کاهش تولید در کشورهای جنوب صحرای افریقا ودر 

 . ها همچنان ادامه دارد جهان نگرانی

و گزارش  آخرین گزارش ماهانه شاخص قیمت مواد غذایی فائو بر اساس

میلیون تن خواهد  2527، میزان تولید غالت جهان در سال جاری به «انداز محصول و وضعیت غذا چشم» سه ماهه

 . باشد می 2141درصد کاهش نسبت به رکورد سال  4/4دهنده  که نشان. رسید

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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رای تامین مواد غذایی کشور افریقایی که بیشتر آنها میزبان پناهندگان هستند، ب 28کشور شامل  91 در حال حاضر، 

رود تولید در  در کلیه مناطق افریقا بجز افریقای شمالی و مرکزی انتظار می. های خارجی نیازمندند موردنیاز به کمک

 . باشد کاهش داشته 2141نسبت به سال  2145سال 

سالی تولید غالت در کل های نامنظم و خشک رود عمدتا بدلیل بارش ها در افریقای جنوبی انتظار می بینی بر اساس پیش

است که نسبت به  بینی شده میلیون تن پیش 6/21در مورد ذرت نیز میزان تولید حدود . درصد کاهش پیدا کند 47

 . این روند بر صادرات غالت به کشورهای همسایه نیازمند تاثیر منفی خواهد داشت. درصد کاهش دارد 26سال قبل 

در این . است ضعیت وخیم امنیت غذایی در سودان جنوبی هشدار داده شدهدر گزارش منتشر شده همچنین درباره و

 . برند دو برابر شده است ، تعداد افرادی که در عدم امنیت غذایی بسر می2145منطقه از آغاز سال 

شود خشکسالی سال قبل را جبران کند، اما  بینی می انداز مثبت تولید غالت در خاور نزدیک که پیش با وجود چشم

 . باشد می« بحران انسانی» ها در عراق، یمن و سوریه ادامه داشته و در حال تبدیل شدن به یک  ارامی ان

در چین و پاکستان تولید به سطح رکورد جدیدی خواهد رسید که میتواند کاهش در سایر مناطق مثل هند را جبران 

 .نماید

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/297768/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Favorable worldwide conditions for cereal crops will lead to better-than-expected production this 

growing season at the global level, despite continuing apprehension over El Niño.  But concerns 

are growing over a sharp shortfall in maize grown in sub-Saharan Africa as well as poor 

production in other food insecure hotspot areas.  

According to the latest release of  the monthly FAO Food Price Index (FPI) and the new edition 

of the quarterly Crop Prospects and Food Situation report, both issued today, world cereal 

production this year should amount to 2 527 million tonnes.  

That represents a 1.1 percent decline from the record level in 2014, but an improvement from 

projections made last month. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/297768/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
http://www.fao.org/giews/English/cpfs/I4773e/I4773E.html
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 کاهش ضایعات مواد غذاییبا فائو برای « اتوگریل»همکاری کمپانی 

ها و  کمپانی چند ملیتی اتوگریل که به مراکز خدماتی خود در بزرگراه

معروف است، اعالم کرد که در  کشور 91در  های فرودگاهی رستوران

 کشاورزانضایعات غذایی و حمایت از محصوالت زمینه کاهش 

 . کشورهای در حال توسعه با فائو همکاری خواهد کرد

بر اساس این توافق سه ساله، فائو ابزاری را در اختیار اتوگریل خواهد 

های غذایی را در  گذاشت که امکان ردیابی و کاهش ضایعات و هدررفت

سطح آگاهی مشتریان در مورد کاهش  هایی را برای باال بردن شعبه آن و همچنین اطالعات الزم و کمپین 1111بیش از 

 . ضایعات در سراسر جهان فراهم کند

های روستایی و بخش کشت و صنعت فائو، این نوع جدیدی از همکاری مابین  ر زیرساختمدی بر اظهار یوگنیا سرُوا بنا

 . های مشابه در آینده باشد تواند مدلی برای همکاری های خصوصی و دولتی است که می بخش

میلیارد تن  9/4آوردهای انجام شده ساالنه حدود یک سوم از غذای تولید شده برای مصرف انسان یعنی حدود طبق بر

  های مواد غذایی و آشامیدنی ها و فروشگاه رستورانهای اخیر،  در سال. غذا بصورت ضایعات یا هدررفت از بین می رود

 .  اند ایی پایدار آگاه شدههای غذ زیادی در سراسر جهان بر نقش خود در ایجاد زنجیره

ای به منابع تامین مواد اولیه موردنیاز خود در  عالوه بر همکاری در مورد کاهش ضایعات غذایی، این رستوران زنجیره

فائو به این کمپانی در شناسایی محصوالت و . چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت خود نیز توجه خواهد داشت

 . دپا کمک خواهد کر کشاورزان خرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/297619/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Autogrill, the multinational company known for its motorway and airport restaurants in 30 

countries, is partnering with FAO to cut down food waste and losses and support the introduction 

of products of small-scale farmers in developing countries, the UN agency announced today. 

Under the three-year agreement, FAO will provide Autogrill with tools to track and reduce food 

losses and waste across its more than 4000 stores and design information materials and 

campaigns to raise awareness among Autogrill customers worldwide about waste reduction.  

http://www.fao.org/news/story/en/item/297619/icode/
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"We're excited to collaborate with a major multinational restaurant chain like Autogrill on 

making its market chain more inclusive," said Eugenia Serova, Director of the Rural 

Infrastructure and Agro-Industries Division at FAO. 

 ضایعات غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 رستبازگشت به فه

 

 

 

   «گرسنگی صفر»گذاری در جهت حمایت از فقرا برای دستیابی به  سرمایه

کن کردن جهانی  بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد برای ریشه

میلیارد  267، بطور متوسط ساالنه حدود مبلغ 2191گرسنگی تا سال 

گذاری در مناطق شهری و روستایی و در حمایت  دالر برای سرمایه

ذایی برای هد بود تا امکان دسترسی به مواد غنیاز خوادعی موراجتما

به عبارت دیگر، ساالنه بطور . فقرا و بهبود معیشت آنها فراهم گردد

سال گذشته در فقر  45دالر برای هر فردی که در طی  461متوسط 

 . است برده شدید بسر می

قبل از برگزاری  ( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)المللی توسعه کشاوری  این گزارش توسط فائو، صندوق بین

در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی  2145ژوئیه  46الی  49المللی تامین بودجه برای توسعه که در  سومین کنفرانس بین

در های اخیر،  های بدست آمده در دهه شرفتاست که با وجود پی در این گزارش آمده .است گردیده برگزار شد، تهیه

 .  کنند، دسترسی به غذای کافی ندارند ه اغلب آنها در روستاها زندگی میکمیلیون نفر  811ر نزدیک به حال حاض

، یکی از نکات کلیدی برنامه پیشنهادی برای توسعه پایدار از فراخوان جدید 2191تغذیه حاد تا سال  از بین بردن سوء

 . ل جاری برسدالمللی در سا است که باید به تایید جامعه بین 2145پس از 

 . قابل دانلود و دستیابی است   i4777e.pdf-http://www.fao.org/3/a متن کامل گزارش از لینک 

 /en/item/297804/icode/http://www.fao.org/news/story  :لینک خبر

http://www.fao.org/3/a-i4777e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4777e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/297804/icode/
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 :خالصه خبر 

Eradicating world hunger sustainably by 2030 will require an estimated additional $267 billion 

per year on average for investments in rural and urban areas and in social protection, so poor 

people have access to food and can improve their livelihoods, a new UN report says. This would 

average $160 annually for each person living in extreme poverty over the 15 year period.  

Prepared by FAO, the International Fund for Agriculture Development (IFAD) and the World 

Food Programme (WFP), the report, which was presented in Rome today, comes ahead of the 

Third International Conference on Financing for Development in Addis Ababa, Ethiopia on 13 - 

16 July 2015. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 گذاری اروپا همکاری جدید فائو با بانک سرمایه

ا هدف گسترش و تعمیق ب( EIB)گذاری اروپا  بانک سرمایه

تحادیه اروپا، در کشورهای خارج از ا گذاری در کشاورزی و سرمایه

 .های جدیدی با فائو خواهد داشت همکاری

ساله با  5(  MoU)گذاری اروپا یادداشت تفاهم  فائو و بانک سرمایه

کشاورزی، توسعه بخش   گذاری در زمینه هدف تقویت سرمایه

و  EIBهای  خصوصی و زنجیره ارزش با در نظر داشتن اولویت

المللی تامین بودجه برای توسعه  نامه که در طی سومین کنفرانس بین اهماین تف. اهداف راهبردی فائو امضاء کردند

در بخش تجارت کشاورزی بوده و همکاری فائو با بزرگترین موسسه مالی  EIBدهنده تعامل بیشتر  منعقد گردید نشان

 .  چندمنظوره جهان است

های بین دو نهاد خواهد بود که  ر همکاریعطفی د نامه نقطه آقای داسیلوا، مدیرکل فائو اظهار داشت که این تفاهم

کن  گذاران خصوصی و دولتی با هدف ریشه ت تعامل با سرمایههای مالی خود را در جه بتوانند دانش فنی و ظرفیت

 .کردن گرسنگی بکار گیرند

http://www.fao.org/3/a-i4777e.pdf
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ای گروه کشورهتمرکز اولیه این همکاری بسوی کشورهای همسایه شرقی و جنوبی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو 

 . خواهد بود (ACP) س آرامآفریقایی و کشورهای حوزه دریای کارائیب و اقیانو

های استراتژیک  ها، اقدامات اقلیمی، زیرساخت ها و مهارت گذاری شامل تقویت نوآوری برای سرمایه EIBچهار اولویت 

های  شاورزان جوان و برنامهحمایت از ک. است و بهبود دسترسی به منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک اعالم شده

 .  اند های فوق اضافه شده محلی در حمایت از زنجیره عرضه و تقویت درآمدهای روستایی نیز اخیرا به اولویت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/298235/icode :لینک خبر

 :صه خبر خال

Highlighting a renewed global interest in agriculture, the European Investment Bank (EIB) is 

expanding its collaboration with FAO, a move aimed at broadening and deepening investment in 

agriculture in countries outside of the European Union. 

The two institutions have signed a five-year Memorandum of Understanding (MoU) that seeks to 

foster investment operations in the field of agriculture, private sector development and value 

chains that promote both EIB's priorities and FAO's strategic objectives. 

The agreement, announced during the Third International Conference on Financing for 

Development, further marks the engagement of the EIB in the agribusiness sector and, for FAO, 

a partnership with the world's largest multilateral financial institution. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/10/5112: تاریخ خبر

 ازگشت به فهرستب

 

 

 همکاری فائو و اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت غذایی و کشاورزی پایدار 

اتحادیه اروپا و فائو برنامه مشارکت جدیدی با هدف تقویت امنیت غذایی 

 را کشور 95پذیری در حداقل  و تغذیه، کشاورزی پایدار و انعطاف

 . اندازی کردند راه

ی که با شرکت کمیساریای اتحادیه اروپا برای ا این برنامه در در جلسه

المللی و توسعه و مدیرکل فائو در آدیس آبابا تشکیل  های بین همکاری

http://www.fao.org/news/story/en/item/298235/icode/
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/index.html
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/index.html
http://www.eib.org/
http://www.fao.org/investment/en/
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میلیون یورو  5/29میلیون یورو و برای فائو  51میزان مشارکت مالی برای اتحادیه اروپا همچنین . گردید، اعالم شد

 . اعالم شد

 :ساله مرتبط به یکدیگر خواهد بوداین برنامه متشکل از دو برنامه پنج 

 پذیری، پایداری و تحول اثر امنیت غذا و تغذیه، انعطاف (FIRST) های دولتی و  که منجر به تقویت ظرفیت

های پایدار کشاورزی و اجرای بهتر آنها  های محلی برای بهبود امنیت غذایی، تغذیه و سیاست سازمان

پذیر خواهد  ها امکان ها و حمایت از توسعه ظرفیت یراگز سیاست به  این امر از طریق ارائه کمک. خواهدشد

 .شد

 پذیری اطالعات الزم برای امنیت غذایی و تغذیه و انعطاف (INFORMED) های برای کمک به برنامه 

های انسانی یا  های غذایی ناشی از فعالیت پذیری در برابر بحران گیری که در جهت تقویت انعطاف تصمیم

های اصلی  راهگیران یکی از  ارائه اطالعات منظم و مبتنی بر شواهد و به موقع به تصمیم. باشند بالیای طبیعی

 .دستیابی به این هدف است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/298350/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The European Union and the UN Food and Agriculture Organization (FAO) have launched a 

new partnership agreement to boost food and nutrition security, sustainable agriculture and 

resilience in at least 35 countries. 

The new programmes were announced yesteday at a meeting between the European Union 

Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica, and FAO 

Director-General José Graziano da Silva during the 3
rd

International Conference on Financing for 

Development, in Ethiopia.  

The European Union is contributing €50 million and FAO €23.5 million to this initiative, which 

will be country led and demand driven. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/298350/icode/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه دوم تیر 

 

www.iccima.ir 

11 

 

 برای تولید محصوالت بهتر (drones) رنشیناستفاده از هواپیماهای بدون س

 و ونیاتوماس مرکز در( RobCib) کیبرنتیسا یپژوهش گروه و کیربات محققان 

 از در یکی از مطالعات جدید خود بر روی استفاده ایاسپان (CAR) کیربات

 غلظت و نور رطوبت، دما، یریگ اندازه یبرا (drones) نیسرنش بدون یماهایهواپ

ظرفیت حرکت وسیله نقلیه . اند تحقیق و بررسی کرده گلخانه در ربنک دیاکس ید

ای از مزایای این  هوایی در فضای سه بعدی و امکان قرار دادن حسگر در هر نقطه

بنابراین کاربرد این تکنولوژی به بهبود . باشد های حسگر می های دیگر از جمله شبکه وسیله نسبت به جایگزین

 . تواند کمک کند آب و هوایی و پایش محصول میهای کنترل شرایط  سیستم

ها از  امروزه در بسیاری از گلخانه. های جدید هستند ها مناسب برای کاربرد و امتحان تکنولوژی های گلخانه خاک

. شود های پیشرفته کنترل شرایط آب و هوایی و یا آبیاری و رساندن عناصر غذایی به گیاهان استفاده می سیستم

صورت، یکی از  پس در این. ای کنترل شرایط آب و هوایی و نظارت بر محصول است ز کشت گلخانههدف اصلی ا

 . گیری مدام و دقیق متغیرهای محیطی گلخانه است نیازهای اصلی اندازه

. اند استفاده کرده( quadrotor)در این تحقیق، محققان از یک وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین به نام کوادروتور 

توانند حمل کنند مثل  بعلت اندازه کوچک، هزینه کم و تعداد تجهیزاتی که می های هوایی فاده از اینگونه رباتاست

 .در حال گسترش است هاو سنسورها، دوربین

 eases/2015/07/150713095322.htmhttp://www.sciencedaily.com/rel  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A study carried out by researchers from Robotics and Cybernetics Research Group (RobCib) at 

Centre for Automation and Robotics (CAR) -- a joint centre of Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) and the Spanish National Research Council (CSIC) -- has used a drone to 

measure the temperature, humidity, luminosity and carbon dioxide concentration in a 

greenhouse. The capacity of an aerial vehicle to move in three-dimensional space and the 

possibility to place the sensor at any point have clear advantages compared to other alternatives 

such as the sensor networks. Thus, the use of this technology can help improve the climate 

control systems and monitor crops. 

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150713095322.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 

 حیوانیپروتئین  هایی برای جایگزین: جلبک، کینوا و حبوبات

ها، کینوا و حبوبات را بعنوان  کارشناسان تغذیه جلبک برخی از 

تئین و جایگزینی مناسب جهت کاهش بهترین منابع تامین پرو

مصرف گوشت و کاهش ضایعات غذایی و کمک به تعذیه جمعیت 

 . اند روزافزون جهان معرفی کرده

جلبک یک منبع گیاهی جدید پروتئین است که میزان ردپای 

ای تولید شده  مقدار کل گازهای گلخانه: carbon footprint)کربنی 

جلبک ترکیب . ابل مقایسه با  سایر منابع گیاهی پروتئین مثل برنج و سویا استآن ق( بطور مستقیم یا غیر مستقیم

ای  درصد عناصر تغذیه 1درصد کربوهیدرات،  1درصد چربی،  44درصد فیبر،  45درصد پروتئین،  69شده است از 

کی از اجزاء مواد در حال حاضر بعنوان ی. درصد آب که به آسانی قابل هضم و مفید برای سالمتی قلب است 9میکرو و 

 .شود ها استفاده می ها و نان تشکیل دهنده برخی از ترکیبات پروتئینی، کراکرها، سس

های آند است که مصرف آن در بولیوی و  کینوا گیاه بومی کوه. جایگزین دیگر برای پروتئین حیوانی، گیاه کینوا است

ین باال در سایر نقاط دنیا نیز مصرف آن رو افزایش پرو بسیار رایج بوده و بعنوان یک منبع غذایی مغذی با پروتئ

 . باشد می

زایی،  حبوبات شامل لوبیا، عدس و نخود نیز منبع غنی دیگری برای پروتئین هستند که فاقد گلوتن، بدون حساسیت

  .باشند پایدار  نیز میغیرتراریخته و 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150713144124.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Algae, quinoa and pulses are considered by some food technologists to be the best protein 

sources and strong alternatives to slow meat consumption, reduce food waste and help feed the 

world's growing population. 

Algae are a new vegan source of protein with a comparable carbon footprint to existing vegan 

proteins, such as rice and soy, according to Beata Klamczynska who leads food application 

development at Solazyme. It contains 63 percent protein, 15 percent fiber, 11 percent lipids, 4 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150713144124.htm
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percent carbohydrates, 4 percent micronutrients and 3 percent moisture, she said, and is easily 

digested and considered heart healthy. It's found in the ingredient lists of some protein shakes, 

crackers or bars, cereals, sauces, dressings and breads. 
 تغذیه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 روش جدید برای شناسایی ارقام بهتر ذرت شیرین

تراکم باال که نسبت به ارقام دیگر دارای تراکم بوته ارقام ذرت با تحمل 

های اخیر برای افزایش عملکرد ذرت مورد  بیشتری هستند، در دهه

از طرف کشاورزان و فرآوران ذرت وجود اختالف زیاد در . اند توجه بوده

در میان ارقام هیبرید رایج ذرت ( CST)میزان تحمل تنش تراکم 

 . شیرین گزارش شده است

در مزارع ذرت، محققان معموال  CSTشناسایی هیبریدهای  برای

. کنند در طیف وسیعی از جمعیت گیاهی با هم مقایسه می هیبریدها را

است که ذرت شیرین در مزارع آزمایشی با دست در مدت  در این مورد توضیح داده نویز یکی از محققان دانشگاه ایلی

. ها با دست است رآوری می شوند که شامل برداشتن غالف و برش دانهها ف سپس ذرت. شوند زمان کوتاهی برداشت می

این محقق در تحقیق جدید خود روش . با توجه به هزینه کارگری مقایسه بیشتر از چند رقم غیرعملی است

 . است مختلف ارائه کرده CSTکارآمدتری برای مقایسه و شناسایی ارقام ذرت شیرین با 

 CSTتواند برای تشخیص سطح  ن محقق تراکم بوته باالیی را شناسایی کرده است که میهای قبلی ای بر اساس پژوهش

 . ارقام مختلف بکار گرفته شودمیان 

 mhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150713150825.ht  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150713150825.htm
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Corn hybrids with improved tolerance to crowding stress, grown at higher plant populations than 

their predecessors, have been a driver of rising field corn yields in recent decades. Large 

differences in crowding stress tolerance (CST) recently reported among popular sweet corn 

processing hybrids has growers and processors wondering if newly emerging hybrids also offer 

improved CST. 

Martin Williams, a University of Illinois crop scientist and ecologist with the USDA-

Agricultural Research Service, said this question is fundamentally important in improving the 

sustainability of sweet corn production in the United States and maintaining dominance in sweet 

corn production globally. 

 ذرت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 جداسازی خواص داروئی شاهدانه از عوارض جانبی ناخواسته

بارسلونا موفق   Pompeuبا همکاری دانشگاه  East Angliaمحققان دانشگاه 

ی جداسازی خواص داروئی شاهدانه از عوارض جانبی به کشف روش جدیدی برا

 . ناخواسته آن شدند

که چگونه ماده روانگردان موجود در شاهدانه به نام  در این تحقیق آنها دریافتند

THC  جزئیات بیشتر . تواند در کاهش اندازه تومورهای سرطانی موثر باشد می

 .است به چاپ رسیده PLOS BIOLOGYاین یافته در مجله 

از جمله کاهش درد، از اثرات جانبی آن مثل  THCاند ضمن حفظ اثرات مثبت  در این روش جدید محققان توانسته

آمیز بوده و امیدوارند که این یافته  ها موفقیت نتایج آزمایشات آنها بر روی موش. اختالل در حافظه جلوگیری نمایند

 . تغییرات در خلق و خو و یا حافظه باشدراهگشای مسیری برای درمان توسط شاهدانه بدون ایجاد 

THC  از طریق گروهی گیرنده بنام کانابینوئید(cannabinoid )های موثر بر  در این تحقیق گیرنده. نماید عمل می

 . اند کاهش اندازه تومور شناسایی شده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150709144842.htm  :لینک خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150709144842.htm
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 :خالصه خبر 

Scientists at the University of East Anglia in collaboration with the University Pompeu Fabra in 

Barcelona have found a way to separate the medical benefits of cannabis from its unwanted side 

effects. 

The research comes from the team that discovered how the main psychoactive ingredient in 

cannabis, known as THC, reduces tumour growth in cancer patients. 

Their latest findings, published today in the journal PLOS Biology, reveal how the cognitive 

effects of THC are triggered by a pathway which is separate from some of its other effects. 

 گیاهان داروئی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 وری کشاورزی افزایش بهرههای جدید برای  ایده

 5حدود  4351های انجام شده، جمعیت جهان که در سال  بینی بر اساس پیش

این رقم . دیرسخواهد میلیارد نفر  5/41به  2151میلیارد نفر بود، در سال 

ها که  بسیار باالیی است بدین معنی که در طی طول عمر بسیاری از انسان

همزمان سطح . شود دو برابر میهنوز زنده هستند جمعیت کره زمین 

وری محصوالت نیز تقریبا بدون تغییر  کتر و بهرههای زیر کشت کوچ زمین

 . ماند می

انقالب »وری کشاورزی جوابگوی جمعیت نبود، طی  آخرین باری که بهره

از طریق ( یاه تقسیم بر دانهگ توده نسبت زیست)، شاخص برداشت « سبز

ای امروزی سنبله ه ذرت. فزایش یافتهای کالسیک اصالح ارقام ا روش

وری ثابت  اما پس از افزایش و رسیدن شاخص به حد تئوریک، میزان بهره. دارند 4321تری نسبت به دهه بسیار بزرگ

 . ماند باقی می
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اکسیدکربن را  وری، طراحی مجدد فتوسنتز است که طی آن گیاهان نور خورشید و دی حل دیگر برای افزایش بهره راه

فتوسنتز تنها عامل موثر در عملکرد است که به حد . کنند لوکز که منبع اولیه تمام مواد غذایی است، تبدیل میبه گ

اند اگر این  محققان گفته. بازدهی فتوسنتز یک گیاه در بهترین حالت یک درصد است. بیولوژیک خود نرسیده است

 . وری بسیار باال خواهد بود نتیجه آن بر بهره بازدهی را بتوانند دو یا سه برابر کنند

 Proceedings ofای در شماره ژوئیه  های بیشتر در این زمینه طی مقاله اما این کار چگونه ممکن خواهد شد؟ ایده

the National Academy of Sciences است به چاپ رسیده . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150715103556.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The world population, which stood at 5 billion in 1950, is predicted to increase to 10.5 billion by 

2050. It's a stunning number since it means the planet's population has doubled within the 

lifetimes of many people alive today. 

At the same time, arable land is shrinking and crop productivity is stagnating. 

The last time population outran agricultural productivity, we were rescued by the Green 

Revolution, an increase in the harvest index (the amount of the plant's biomass partitioned into 

grain) achieved through classical plant breeding. Today's ears of corn are huge compared to 

those harvested in the 1920s. 

 ذرت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تولید اولین سویای متحمل در برابر تنش در آرژانتین 

 Bioceres S.A., Arcadiaهای  دو شرکت کشت و صنعت آرژانتین به نام

Biosciences, Inc.  وTropical Melhoramento e Genética Ltda. 

ولید ارقام جدید سویا بر اساس خود را برای همکاری در مورد ت توافق

گیاهان را  HB4 صفت .اعالم کردند HB4صفت متحمل در برابر استرس 

های مختلف محیطی و عملکرد بیشتر  قادر به سازگاری در برابر استرس

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150715103556.htm
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 . سازد می

ل ای متعددی را بر روی سویا شامل در چندین مزرعه طی شش فصل زراعی و دو سا این دو شرکت آزمایشات مزرعه

 HB4اند که صفت  نتایج این آزمایشات نشان داده. اند میدانی در آرژانتین و امریکا انجام داده تنظیمی آزمایشات

 . است درصد عملکرد را افزایش داده 41عملکرد سویا را تحت شرایط تنشی مختلف از جمله خشکی، تا 

به استرس در سویا را تصویب  HB4بودن صفت ه آوریل سال جاری، مقامات آرژانتینی قانون مربوط به متحمل در ما

 . در دنیا است HB4این اولین قانون تصویب شده در مورد صفت . کردند

 sp?ID=13557http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.a  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A genetically modified soybean is on its way to being the world's first soybean with a stress 

tolerance trait. Bioceres S.A., Arcadia Biosciences, Inc., and Tropical Melhoramento e Genética 

Ltda., have agreed to develop new soybean varieties based on the HB4 stress tolerance trait. HB4 

enables plants to adapt to multiple environmental stresses and achieve higher yields. It was 

developed by Verdeca LLC, a joint venture between Bioceres and Arcadia. 

The HB4 stress tolerance trait has undergone extensive field-testing in soybeans, including six 

seasons of multi-location field trials in Argentina and the United States, and two years of 

regulatory field trials. The results of these trials have shown that the HB4 trait provides up to 14 

percent greater yield under multiple stress conditions, including drought. 

 سویا :موضوع

 cropbiotech :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 CISROتر گندم توسط  تولید ارقام سالم

،  (CSIRO)های علمی و صنعتی استرالیا  المنافع پژوهش سازمان مشترک

تند که از نظر ی هسش برای تولید ارقام گندم ناناست که در تال اعالم کرده

 . خواص سالمتی در حد جودوسر و جو باشند

جودوسر غنی از فیبرهای محلول مثل بتاگلوکان هستند که در  و های جو دانه

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13557
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20Argentina.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/32/default.asp
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نان  ،اما بسیاری از مردم با وجود میزان کم بتاگلوکان. استهای قلبی موثر  کاهش کلسترول و خطر ابتال به بیماری

گلوکان اختالف موجود بین ساختار بتابه  CSIROبتازگی محققان . دهند درست شده از آرد گندم را ترجیح می

ت قع، تفاودر وا. های بتاگلوکان گندم و جودوسر وجود دارد اختالف جزئی در آنزیم. اند جودوسر و گندم را پی برده

 .کند ر آن را متمایز و قابل حل میشود که ساختا آنها مربوط به یک آمینواسید پروتئین آنها می

های کاهش  ها با ژن ی که ساختار ژنتیکی آنهای آزمایشات خود را بر روی گندم ،در حال حاضر این تیم تحقیقاتی

 . دهند انجام می است،  شده تغییر دادهدهنده کلسترول جودوسر

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13564  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists at Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) in 

Australia are developing bread wheat that will be as healthful as oats and barley. 

Grains of oat and barley are rich in soluble fiber known as betaglucan, which can lessen 

cholesterol and reduce risk of heart disease. However, most people prefer bread made of wheat, 

which has less soluble betaglucan. Dr. Steve Jobling and other scientists at CSIRO recently 

discovered the difference in the structure of betaglucan between oats and wheat.  

 "There are very small differences in the enzyme that makes betaglucan in wheat and oats. In 

fact, there is a single amino acid difference in the protein and we have found that single amino 

acid difference can change the structure and make it more soluble," Dr. Jobling explains. 

 مگند :موضوع

 cropbiotech :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شناسائی مکانیسم مولکولی تعیین کننده طول دانه برنج

تیمی از محققان مؤسسه ملی تحقیقات برنج چین وابسته به آکادمی 

دمی شناسی آکا علوم کشاورزی چین و مؤسسه ژنتیک و توسعه زیست

های توسعه ارقام با عملکرد و  علوم چین طرح ملکولی اندازه دانه و راه

 . اند کیفیت بهتر برنج را شناسایی کرده

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13564
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
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( GL7) 7کروموزوم کد پروتئین است که  بلند امریکایی ژاپونیکا نشان داده ام شده بر روی رقم برنج دانه مطالعات انج

مطالعات بعدی نشان . باشد ظیم کننده طویل شدن سلولی در آن میاست که تن Arabidopsisمشابه پروتئین گیاه 

و تنظیم پایین مهارگر  GL7تنظیم باالی منجر به  GL7در جایگاه ژنی kb-17.1اند که تکرار پشت سرهم بخش  داده

 . کند در نتیجه طول دانه افزایش و کیفیت ظاهری آن هم بهبود پیدا می. شود منفی در سطح بیان ژنی می

توانید به وب سایت وزارت کشاورزی چین به آدرس  ی اطالعات بیشتر میبرا

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201507/t20150710_26048.htm  و یا به مقاله منتشر شده در مجله

Nature Genetics ه آدرسب http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3346.html  

 . مراجعه نمائید

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13566  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A team of scientists from the China National Rice Research Institute of the Chinese Academy of 

Agricultural Sciences and the Institute of Genetics and Developmental Biology of the Chinese 

Academy of Sciences has identified the molecular design of the grain size and the breeding of 

high-yield and high-quality novel varieties of rice. 

The study of American long-grain japonica rice varieties shows that Chromosome 7 (GL7) 

encodes a protein similar to Arabidopsis proteins which regulate longitudinal cell elongation.  

 برنج :موضوع

 cropbiotech :منبع

 10/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 2151بررسی نقش کشاورزی دقیق در نشست چالش غذای 

درصدی تولید  71تا  51مورد ضرورت افزایش آمار واقعی متعددی در 

 2151میلیارد نفر جمعیت زمین تا سال  3جهانی غذا برای تامین غذای 

گذاری بر  های سرمایه های فناوری و شرکت از شرکت. است  منتشر شده

مردم در « پایان فراوانی» ها و اخیرا کتابی تحت عنوان روی فناوری تا دولت

اندرکاران  ها قبل برای دست اند که از مدت هجریان موضوعی قرار گرفت

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201507/t20150710_26048.htm
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3346.html
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13566
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20China.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/37/default.asp
http://blog.agcocorp.com/wp-content/uploads/2015/06/2050-challenge-1-farmer-feeds-200.png
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در این زمینه . اینکه ما باید از زمینی که در اختیار داریم بهتر استفاده کنیم. است صنعت کشاورزی مطرح بوده

کش، مصرف آب و حفاظت از آن، محصوالت تراریخته، محصوالت ارگانیک،  موضوعاتی مثل استفاده از کود و علف

 . اند غیره بیشتر از سایر موضوعات مطرح بودههای کالن و  داده

ها  بطور آشکار در این بحثوری موثر باشد،  تواند در افزایش بهره و اینکه چگونه می اما هنوز فناوری کشاورزی دقیق

بنا بر . اندرکاران صنایع غذایی و الیاف از نقش مهم فناوری در آینده کشاورزی آگاه هستند دست. است غایب بوده

Diamond V ))از تولید کنندگان مطرح مواد غذایی طبیعی برای حیوانات  یکی
تولید مواد غذایی باید صنعت » ®

های جدید و بهبودیافته  درصدی تولید غذا نیاز به فناوری 71نیاز به افزایش . فناوری پیشرفته در آینده باشد

ن نیز بر اهمیت کشاورزی دقیق برای آینده مطالعه دیگر انجام شده نوسط گروه مشاوره بوستو. «.کشاورزی دارد

 .کشاورزی تاکید دارد

بطوریکه  وری و استفاده از زمان را به حداکثر برسانند کند که بهره فناوری کشاورزی دقیق به تولیدکنندگان کمک می

قیق استفاده از در کشاورزی د. افزایش پیدا کند سازی  و بهینهها از طریق نظارت دقیق  استفاده از نهاده بازدهی و

تر ساخته و  آالت را دقیق نظارت و کاربرد ماشین( telemetry)دورسنجی ( guidance)های راهنمای اتوماتیک  سیستم

 . شوند وری و افزایش بازدهی نیروی کار می سبب افزایش بهره

 challenge/-food-2050-the-meeting-in-farming-precision-of-role-http://blog.agcocorp.com/2015/06/the  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Several recent news stories have highlighted a sobering statistic that global food production must 

increase 50-70 percent by the year 2050 to feed a projected population of 9 billion people
[1]

. 

From tech firms and tech investment firms, togovernments and a recent book entitled The End of 

Plenty, the public is beginning to rally behind an issue long familiar to those in the agriculture 

industry – we must do more with the land we have. 

Around this subject, popular topics often include: The usage of fertilizers and pesticides, Water 

usage and conservation, GMOs, Organics, Big Data, And more. 

Yet precision farming technology is often conspicuously absent in these discussions about how 

technology will help the planet become more productive. Those in the food and fiber production 

industries know technology plays a critical role in the future of agriculture. 

 کشاورزی دقیق :موضوع

 agcocorp.com :منبع

 31/16/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blog.agcocorp.com/2015/06/the-role-of-precision-farming-in-meeting-the-2050-food-challenge/
http://blog.agcocorp.com/2015/06/the-role-of-precision-farming-in-meeting-the-2050-food-challenge/#_ftn1
http://time.com/3914213/silicon-valley-tech-food/
http://www.commercialappeal.com/business/agriculture/fowler-says-world-will-need-50-more-food-by-2050_17349877
http://www.npr.org/2015/06/08/412236817/as-global-population-grows-is-the-earth-reaching-the-end-of-plenty?utm_medium=RSS&utm_campaign=storiesfromnpr
http://www.npr.org/2015/06/08/412236817/as-global-population-grows-is-the-earth-reaching-the-end-of-plenty?utm_medium=RSS&utm_campaign=storiesfromnpr
http://www.agrimarketing.com/s/96817
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 محققان بدنبال حفظ تنوع ژنومیک گیاهی کره زمین

 ،(Smithsonian)سونین  تموزه ملی تاریخ طبیعی اسمی بر اساس اعالم

محققان با برنامه جهانی ژنوم تالش خواهند کرد تا تنوع ژنتیک نیمی از 

ابتدا محققان .  آوری کنند انواع گیاهان زنده دنیا را تا دو سال آینده جمع

از  برداری شناسی موزه با نمونه و تیم میدانی این برنامه از بخش گیاه

کار و باغ ملی وزارت کشاورزی امریکا شناسی امریکا  گیاهانی باغ گیاه

 .خود را شروع خواهند کرد

موزه در مرکز ( biorepository)های زیستی  های بافت این مجموعه پس از انجماد در نیتروژن مایع در مخزن نمونه

هرباریوم  یک نمونه از بوته فشرده شده از هر بوته در. پشتیبانی موزه برای مدت زمان نامحدود نگهداری خواهند شد

  دانشمندان از سراسر دنیا از طریق پرتال شبکه تنوع. ملی در موزه ملی تاریخ طبیعی امریکا نگهداری خواهد شد

   . ها دسترسی خواهند داشت به نمونه( Global Genome Biodiversiy Network)جهانی ژنوم 

توجه به سرعت از بین رفتن تنوع زیستی و  بنا بر اظهارات مدیر برنامه جهانی ژنوم موزه ملی تاریخ طبیعی، با

است که امکان دسترسی جامعه علمی جهانی به ژنوم گیاهان  های ژنومی برای پژوهش، زمان آن فرارسیده زیرساخت

برابر سریعتر از شرایط عادی   411ها از هر زمان دیگر بطوریکه شاید  امروزه سرعت انقراض گونه. جهان فراهم شود

  .است بیشتر شده

 diversity.html-genomic-earth-07-http://phys.org/news/2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Smithsonian's National Museum of Natural History announced today that scientists with the 

museum's Global Genome Initiative will attempt to capture the genomic diversity of half the 

world's living plant genera in the next two years. To start, GGI scientists and field teams from 

the museum's Department of Botany have begun sampling plants in the holdings of Smithsonian 

Gardens, the U.S. Botanic Garden and the U.S. Department of Agriculture's U.S. National 

Arboretum. Tissue samples from these collections will be preserved by freezing in liquid 

nitrogen and then stored indefinitely in the Smithsonian's biorepository at its Museum Support 

Center in Suitland, Md.  
 تنوع زیستی :موضوع

 phys.org/ :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

http://phys.org/news/2015-07-earth-genomic-diversity.html
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 بازگشت به فهرست

 

 

 ها برای بازگرداندن زندگی به صحرا استفاه از آب دریا در گلخانه

حققان المللی، م بعنوان بخشی از یک پروژه صنعتی بین

با همکاری مشارکین صنعتی خود  (Aston)دانشگاه استون 

هایی هستند که محصوالت آنها با  در حال طراحی گلخانه

 . خواهند شد  استفاده از آب دریا پرورش داده

مناطق خاصی در شاخ  ،ها اندازی این گلخانه برای نصب و راه

درجه  11اند که دمای هوا اغلب باالتر از  افریقا انتخاب شده

سانتیگراد ،آب کمیاب و عدم امنیت غذایی بسیار باال بوده و با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزی به حاشیه رانده شده 

 . و بطور کلی اوضاع رو به وخامت است

با محیط هدف از این پروژه غلبه بر شرایط نامساعد منطقه، کمک به کشاورزان برای افزایش عملکرد و ایجاد سازگاری 

های سومالی زیرکشت بوده و متوسط عملکرد  درصد از زمین 5/4در حال حاضر تنها  .است آمد پایدار تعریف شدهدرو 

 . است های تجاری اعالم شده تن در هکتار گلخانه 711تن در مقایسه با عملکرد  5/1در این کشور برای هر هکتار فقط 

ژی خورشیدی پمپاژ شده و از طریق فرایندهای نمک زدایی های جدید، آب دریا با استفاده از انر پس از نصب گلخانه

های  آب باقیمانده نیز بوسیله زیرساخت. تبدیل به آب شیرین شده و برای آبیاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت

نمک استخراج شده نیز تبدیل به . ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت سازی هوای گلخانه ارزان قیمت برای خنک

 . ک خوراکی خواهند شدنم

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150714083029.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Greenhouses that will use seawater to grow crops in one of the hottest and driest places on earth 

will be designed by researchers at Aston University working with industry partners as part of an 

international project. 

The installations are to be erected in specially selected sites across the Horn of Africa, a region 

where temperatures regularly breach 40°C, water is scarce and food insecurity is very high. Due 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150714083029.htm
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to the climate, conventional agriculture has been severely marginalised and the situation is 

worsening. 

 ای کشت گلخانه :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 14/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 نگرانی از شیوع آنفوالنزای مرغی در غرب افریقا

در  H5N1 فائو نسبت به شیوع ویروس آنفوالنزای مرغی

است که در  منطقه غرب افریقا هشدار داده و اعالم کرده

صورت عدم اقدام بموقع، گسترش آن در سراسر منطقه و 

همچنین برای انجام . ناپذیر خواهد بود ر از آن اجتنابفرات

 21های پیشگیری و اقدمات الزم برآورد کرده است که   فعالیت

 . میلیون دالر  موردنیاز است

ها، بازار و  این هشدار بدنبال شیوع ویروس در مرغداری

 . است ها در نیجریه، بورکینافاسو، ساحل عاج و غنا اعالم شده خانواده

کند و قادر به ایجاد بیماری و مرگ و میر در  های قبلی این ویروس که بسرعت میان پرندگان شیوع پیدا می سویه

باعث  H5N1تا کنون سویه . است سال پیش در مصر گزارش شده 41در آسیا و از  2111ها نیز است، از اوائل سال  انسان

 . است ها میلیارد دالر شده ها مرغ و ده تلف شدن میلیون

با این حال، . گزارش شد 2118و حذف کامل آن در سال    2116رای اولین بار مشاهده این ویروس  در افریقا در سال ب

، مجددا مشاهده این ویروس در نیجریه اعالم شد که پس از آن بسرعت طی سه ماه گسترش یافت 2141در اواخر سال 

 . اند شده و یا از بین رفتهمیلیون مرغ مبتال  6/4است  بطوریکه تا کنون برآورد شده

های فنی با  های احتمالی و ارائه کمک بعلت قابلیت سرایت این بیماری به انسان، فائو برای ارزیابی کشوری، برنامه

 .  کند سازمان بهداشت جهانی همکاری می

 /ww.fao.org/news/story/en/item/297715/icodehttp://w  :لینک خبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/297715/icode/
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 :خالصه خبر 

 Fears are growing that without timely intervention to stem outbreaks of the highly virulent avian 

flu virus H5N1 across West Africa, further spread across the region and beyond is inevitable, 

FAO said today. 

To this end, the agency is calling for $20 million for prevention and response activities. 

The call follows outbreaks of the virus in poultry farms, markets and family holdings in Nigeria, 

Burkina Faso, Niger, Cote d’Ivoire and Ghana. 

 النزای مرغیآنفو :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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