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 سال گذشته 6ترین سطح در  یمت مواد غذایی فائو به پائینکاهش شاخص ق

با وجود افزایش قیمت غالت و شکر، کاهش شدید قیمت  

سطح  2145ی های گیاهی در ماه جوال محصوالت لبنی و روغن

حد از  ترین به پائین را متوسط قیمت ماهانه کاالهای اساسی غذایی

  .تا کنون رساند 2113سپتامبر 

نسبت به ماه قبل، در ماه جوالی شاخص قیمت محصوالت لبنی 

 درصد کاهش پیدا کرد 2/7

 2113طح از ماه جوالی سترین  در صد کاهش نسبت به ماه قبل، در پائین 5/5های گیاهی با حدود  شاخص قیمت روغن

 .تا کنون قرار گرفت

 . در این ماه شاخص قیمت گندم و ذرت برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد

 . درصد افزایش پیدا کرد 5/2شاخص قیمت گوشت بدون تغییر ماند و شاخص قیمت شکر 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/320051/icode  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Prices for major food commodities in July hit their lowest average monthly level since 

September 2009 as sharp drops in the prices of dairy products and vegetable oils more than offset 

some increases for those of sugar and cereals. Meat prices, meanwhile, remained stable. 

The trade-weighted index tracks prices on international markets of five major food commodity 

groups: cereals, meat, dairy products, vegetable oils and sugar. 

In July, the dairy price index dropped 7.2 percent from the previous month, mainly due to lower 

import demand from China, the Middle East and North Africa amid abundant EU milk 

production which has resulted in good availability of dairy products for export. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/320051/icode/
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 2145تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی 

واحد در ماه جوالی  6/461شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

کاهش پیدا کرد و از  (درصد 4)واحد  7/4، نسبت به ماه قبل 2145

 . کمتر بود( درصد 1/43)واحد  11شاخص همین ماه در سال قبل 

، 2145واحد در ماه جوالی  5/466شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

از ماه قبل بیشتر اما هنوز از ماه جوالی سال ( درصد 2)واحد  9/9

افزایش قیمت گندم و ذرت . کمتر بود( درصد 4/1)واحد  7/48قبل 

در حالیکه . بب افزایش این شاخص برای دومین ماه متوالی گردیدس

شرایط نامساعد آب و هوایی در امریکای . قیمت برنج کاهش داشت

شمالی و اروپا، عامل اصلی افزایش قیمت جهانی گندم و سایر غالت 

روند کاهشی قیمت برنج . درشت در نیمه اول ماه جوالی بود دانه

ده رقابت صادرکنندگان و  میزان پائین ادامه یافت که منعکس کنن

 . تقاضا برای واردات این محصول است

واحد در ماه  6/417های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

ترین رقم  از ماه قبل کمتر و پائین( درصد 5/5)واحد  3جوالی، حدود 

این کاهش در درجه اول . تا کنون بود 2113ثبت شده از ماه جوالی 

کاهش شاخص . باشد های پالم و سویا می به توسعه بازار روغنمربوط 

نوب شرقی آسیا  همراه با ناشی از افزایش تولید آن در جروغن پالم 

کاهش قیمت سویا نیز با . کاهش صادرات بویژه از طرف مالزی است

انداز مساعد عرضه  کای جنوبی و چشمیفراوانی صادرات آن از امر

 . شود مربوط می 46/2145جهانی آن برای سال 

واحد  5/44( ژوئن)، از شاخص ماه قبل 2145واحد در ماه جوالی  4/413قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط شاخص 

محدود شدن تقاضای واردات از طرف چین، خاورمیانه و افزیقای شمالی از علل اصلی این . کمتر شد( درصد 2/4)

 . کاهش بودند
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قیمت . واحد در ماه جوالی، نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر ماند 4/471ط شاخص قیمت گوشت فائو با متوس

 . جهانی گوشت گاو افزایش و در مقابل قیمت گوشت گوسفند و خوک کاهش داشت

این افزایش بدنبال . بیشتر شد( درصد 5/2)واحد  1/1واحد از ماه قبل  2/484شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

 . عدم وجود شرایط مطلوب برداشت در برزیل رخ داد های مربوط به گزارش

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 164.6 points in July 2015, down 1.7 points (1.0 percent) 

from June and almost 40 points (19.4 percent) less than in July 2014. At its current level, the 

Index has reached its lowest monthly value since September 2009. Last month’s decline reflected 

sharp drops in the prices of dairy products and vegetable oils, which more than offset some 

increases in the prices of sugar and cereals. Meat prices held steady. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های آموزشی درباره اهمیت خاک توسط فائو  انتشار کتابچه

سری جدید مطالب آموزشی برای کودکان با هدف نشان دادن 

و  زیست، معیشت اهمیت نقش خاک سالم بر روی غذا، محیط

ها توسط فائو و با همکاری انجمن حفاظت از  رفاه انسان

المللی خاک  به مناسبت سال بین( NACD)مناطق امریکا 

کتابچه در سطوح  1این سری آموزشی شامل . منتشر گردید

ساله و شامل  41تا  5مبتدی، متوسط و پیشرفته برای سنین 

ها ، کتاب راهنما برای معلمان نیز به  همراه این کتابچه. استلی های تعام بازی با کلمات، معما و نقاشی و دیگر فعالیت

 . است چاپ رسیده

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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های فرانسوی، اسپانیایی، چینی، عربی و  اصل مطالب آموزشی فوق به زبان انگلیسی تهیه و در حال حاضر به زبان

المللی خاک  سایت سال بین وباند که همه آنها در  روسی همراه با تغییراتی متناسب با نیازهای هر کشور ترجمه شده

فائو از مسئولین دولتی که تمایل به . باشند قابل دانلود و در دسترس می( en-http://www.fao.org/soils/2015)فائو 

 . است نیز دعوت به همکاری کرده های دیگر و استفاده از آنها در مقاطع مختلف تحصیلی دارند ترجمه مطالب به زبان

 : سطوح مختلف به شرح زیر استبرای اف و  دی ها به زبان انگلیسی و فرمت پی های دانلود کتابچه لینک

 material/BeginningBook_PRINT_en.pdf-2015/docs/educational-ao.org/fileadmin/user_upload/soilshttp://www.f: مبتدی

 _material/IntermediateBook_PRINT_en.pdf-2015/docs/educational-upload/soilshttp://www.fao.org/fileadmin/user: متوسط

 material/AdvancedBook_PRINT_en.pdf-s/educational2015/doc-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils: پیشرفته

 /e46b3f72c506-affa-44c5-e143-http://www.fao.org/publications/card/en/c/4a2c6467: راهنمای معلم

 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/317340/icode  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

A new series of educational materials is teaching children the importance of healthy soils for our 

food, environment, livelihoods and well-being. 

Developed by FAO and the Washington D.C.-based National Association of Conservation 

Districts (NACD) as part of the 2015International Year of Soils (IYS2015), the materials target 

children aged 5 to 14, using word games, puzzles, drawing activities and other interactive 

elements. 

The four educational booklets are separately designed for beginner, intermediate, advanced and 

young adult students, with an accompanying educator's guide for teachers. 

Originally produced in English to complement the exhibit on soils at the Smithsonian National 

Museum of Natural History, the materials have been translated into French, Spanish, Italian, 

Chinese, Arabic and Russian, and the content has been slightly adapted to suit the needs of 

different FAO member countries. All of the booklets are available for download on the FAO 

International Year of Soils website. 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 54/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/soils-2015/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils-2015/docs/educational-material/BeginningBook_PRINT_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils-2015/docs/educational-material/IntermediateBook_PRINT_en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/soils-2015/docs/educational-material/AdvancedBook_PRINT_en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/4a2c6467-e143-44c5-affa-e46b3f72c506/
http://www.fao.org/news/story/en/item/317340/icode/
http://www.fao.org/soils-2015/resources/educational/en/
http://www.nacdnet.org/
http://www.nacdnet.org/
http://www.fao.org/soils-2015/en/
http://forces.si.edu/soils/
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 ادامه وضعیت عدم امنیت غذایی در سوریه علیرغم بهبود تولید گندم

س گزارش جدیدی که توسط دو آژانس سازمان ملل متحد یعنی فائو بر اسا

در مورد وضعیت امنیت غذایی سوریه منتشر ( WFP)و برنامه جهانی غذا 

خوب، تولید محصوالت غذایی در  های است، در سال جاری بعلت بارش شده

های قبل از بحران  این کشور بهتر شده است اما هنوز به سطح سال

 .  است نرسیده

بهتر از  2145بنا بر این گزارش انتظار می رود میزان تولید گندم در سال 

در . ای در وضعیت امنیت غذایی خانوارها نخواهد شد سال قبل گردد، اما بطور کلی منجر به بهبود قابل مالحظه

در وضعیت حاد  میلیون نفر آنها 8/6امنیت غذایی روبرو هستند که عدم میلیون نفر در سوریه با  8/3مجموع حدود 

به تنهایی از ژانویه سال جاری تا کنون بیش از نیم . های غذایی خارجی دارند عدم امنیت غذایی بوده و نیاز به کمک

های کشاورزی و بازارهای مواد غذایی را بطور جدی مختل  ها، فعالیت تداوم ناآرامی. میلیون نفر آواره شده اند

 . است ساخته

های  های کشاورزی مثل بذر و کود مواجه بوده و آسیب کمبود سوخت، نیروی کار، نهادهبخش کشاورزی همچنان با 

 . کنند است که خود وضعیت ناامنی غذایی را تشدید می بسیار جدی و تجهیزات های آبیاری وارده به سیستم

 2149و  2141ای ه است که نسبت به سال میلیون تن برآورد شده 115/2، حدود 2145میزان تولید گندم برای سال 

کسری  در این گزارش .درصد کمتر است 11های قبل از بحران  است اما هنوز از سطح تولید سال بهبود نسبی پیدا کرده

سطح زیرکشت غالت به . است میلیون تن اعالم شده 5تن و نیاز ساالنه گندم حدود  811،111 حدود  سال جاری گندم

 .است تا کنون رسیده 4361کمترین سطح از سال 

این بخش که نقش اساسی در اقتصاد داخلی . تاثیر جنگ قرار گرفته است تولیدات محصوالت دامی نیز بشدت تحت

گوشت مرغ . است و بز مواجه شده ددرصد گوسفن 11درصد گاو و  91است، با کاهش  سوریه و تجارت خارجی آن داشته

 .  است د کاهش پیداکردهدرص 51نیز که منبع اصلی تامین کننده پروتئین مردم است، 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/317282/icode  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Syria's food production has increased this year mainly due to favourable rains, but it remains 

way below its pre-crisis levels as the ongoing conflict continues to push more people into hunger 

and poverty, according to a report published today by two UN agencies. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/317282/icode/
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The 2015 wheat crop is expected to be better than the 2014 drought stricken harvest, but will not 

lead to significant improvements in the overall household food security situation, the Food and 

Agriculture Organization (FAO) and the World Food Programme (WFP) said in their report. 

In total, some 9.8 million people in Syria are estimated to be food insecure, with 6.8 million of 

these severely food insecure - a level of need that requires external food assistance. Since 

January this year alone, more than half a million people have been displaced. 

The conflict continues to seriously disrupt agricultural activities and food markets, according to 

the FAO-WFP report. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 53/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 برای کشاورزان و خریداران« کشاورزی قراردادی»سودمندی دو جانبه 

که طی آن  (contract farming)کشاورزی قراردادی کاربرد 

های از  از محصوالت به قیمتکشاورزان متعهد به تولید مقادیر معینی 

بعنوان ابزاری  ،ین شده برای خریداران مشخص هستندپیش تعی

استوار  برای هدایت تولیدکنندگان و خریداران تحت قراردادی جدید

 . های رفع ابهامات، در حال گسترش است حل و همراه با راه

با ( UNIDROIT)سازی حقوق خصوصی  المللی یکسان مؤسسه بین

راهنمای حقوقی جامعی را با هدف برآورده ساختن ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  ئو و صندوق بینهمکاری فا

 . نیازهای کاربران درباره کشاورزی قراردادی منتشر کردند

تواند دسترسی کشاورزان را به بازارها بهبود بخشیده و سبب افزایش  دادی بعنوان یک ابزار قانونی میرکشاورزی قرا

. گردد و از طرف دیگر تامین کننده منبعی پایدار برای خریداران با استانداردهای کیفی موردنیازشان باشددرآمد آنها 

تواند پیش آید، و در بعضی شرایط  ای می اما مانند هر ارتباط قراردادی، در کشاورزی قرادادی هم مشکالت بالقوه

خریدار ممکن است موقع تحویل محصول تحت این کشاورزان خود را بازنده یک معامله بدانند، برای مثال شرکت 

http://www.fao.org/giews/english/alert/index.htm
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بنابراین، برای . عنوان که محصول دارای کیفیت زیر استاندارد است، از پرداخت قیمت توافق شده خودداری نماید

محکم، شفاف در چارچوب حمایت قانونی موردنیاز است که منافع طرفین در  یاجتناب از اینگونه مشکالت،  قرارداد

 . آن محفوظ باشد

قابل (  i4756e.pdf-http://www.fao.org/3/a)ای این راهنمای قانونی با استفاده از لینک  صفحه 251متن کامل 

 دانلود است

 rg/news/story/en/item/317904/icode/http://www.fao.o  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Contract farming – an expanding practice in which farmers produce agricultural goods for 

specific buyers in set quantities at prearranged prices – is getting a new tool to guide growers and 

buyers in establishing sound contracts and conflict resolution procedures. 

The UNIDROIT/ FAO/ IFAD Legal Guide on Contract Farming released today fills a need for a 

comprehensive legal tool to guide this longstanding practice, addressing the needs of a broad 

range of users. 

Contract farming in principle can improve farmers' access to markets and boost their incomes 

while ensuring that agribusinesses have a stable supply of produce that meets their quality 

standards. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 (soils4life#)برای زندگی  خاکاینستاگرامی برندگان مسابقه اعالم 

به  برای (soils4life#) میخاک، مسابقه اینستاگراالمللی  ، سال بین2145های مربوط به سال  بعنوان بخشی از فعالیت

توسط با ارزش  ار این منبعبسوی مسائل بیشم جهانی جلب توجه های مربوط به خاک با هدف گذاری عکس اشتراک

عکس که بیشترین الیک را داشتند  21های بیشماری که به اشتراک گذاشته شده بود  از بین عکس .اندازی شد فائو راه

سه عکس که با باالترین تعداد الیک بشرح زیر . قابل مشاهده است UNFAO@در حساب اینستاگرامی فائو با نام 

 :باشند می

http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/317904/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf
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 (هندوراساز  هورتا کاررا ادواردو ریخاو) خاک، منبعی قدرتمند برای زندگی

 

 (هندوراس ،جورج استیونس سالتوس)اهمیت مدیریت پایدار خاک 
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 (مایلی کنستانتین، روسیه) آلودگی خاک و بازیافت زباله 

 detail/en/c/296744/-2015/news/news-http://www.fao.org/soils  :ینک خبرل. 

 :خالصه خبر 

As part of the International Year of Soils, FAO launched the #soils4life contest on Instagram to 

share photos related to soils, their potential, their functions, but also instances of exploitation or 

abuse to help draw attention to the myriad of issues concerning this valuable resource. 

Many of you shared your photos and the 20 photos with the most likes featured on the@UNFAO 

Instagram account. 

Find out what our winners had to say about soils 

The three photos with the most likes have been announced. But what are our winners trying to 

convey through their photographs? What do soils mean to them? And, what are they and their 

friends doing to preserve soils...? 

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/296744/
https://instagram.com/unfao/
https://instagram.com/unfao/
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 های غیرقانونی المللی برای مقابله با ماهیگیری توافق بین

المللی مصوب برای مبارزه با  داد کشورهایی که خواهان یک توافق بینتع

طبق برآوردهای انجام . ماهیگیری غیرقانونی هستند، رو به افزایش است

های غیرقانونی،  ماهیگیری به اقتصاد جهانی ناشی از  مالی خسارتشده 

 . میلیارد دالر است 29تا  41بین  (IUU) نشده کنترلگزارش نشده و 

ای درباره اقدامات  نامه توافق 2113ی مقابله با این مشکل، فائو در سال برا

دولتی در بنادر برای جلوگیری، ایجاد مانع و از بین بردن ماهیگیری 

نامه ترویج  هدف از این توافق. غیرقانونی، گزارش نشده و خارج از کنترل بین کشورهای عضو به تصویب رساند

های کنترل  روشو  ها بازرسی راستای تقویتین بنادر، گارد ساحلی و نیروی دریایی در همکاری بین ماهیگیران، مسئول

 . است اعالم شده های غیرقانونی ماهیگیری

های صید مسئوالنه برای حفظ پایداری در  فائو درباره اجرای روش 4335نامه همچنین به تکمیل برنامه سال  این توافق

 . بخش شیالت کمک خواهد کرد

های  درصد از کل تولید جهانی از طریق ماهیگیری 45میلیون تن غذای دریایی یعنی بیش از  46حاضر حدود  در حال 

های حفاظت شده و استفاده از  های بدون مجوز، صید گونه گیرد که شامل فعالیت غیرقانونی و قاچاق صورت می

های  ها عالوه بر خسارت اینگونه فعالیت. باشند ها در میزان صید می تجهیزات غیرقانونی و عدم اجرای محدودیت

 . زیستی و امنیت غذایی در بسیاری از کشورها اثرات منفی دارند اقتصادی بر روی حفظ تنوع

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/318052/icode :لینک خبر.

 :بر خالصه خ

A growing number of countries are ratifying an international agreement to combat illegal fishing, 

fueling interest in how best to implement the instrument.  

Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is estimated to strip between $10 billion and 

$23 billion from the global economy, and their impacts undermine the way fish stocks are 

managed to make it a double concern around the world. 

To help tackle the problem, FAO brokered the adoption in 2009 by its Member countries of 

the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing. 

 The Agreement promotes collaboration between fishermen, port authorities, coast guards and 

navies to strengthen inspections and control procedures at ports and on vessels. Importantly, it 

http://www.fao.org/news/story/en/item/318052/icode/
http://www.fao.org/fishery/topic/166283/en
http://www.fao.org/fishery/topic/166283/en
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also allows states to prevent the landings of catches derived from IUU fishing by vessels 

regardless of the flag they fly. 

 شیالت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها زدائی میوه برای میکرب Cماوراء بنفش  اشعهاستفاده از 

اند که  محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در تحقیق جدید خود دریافته

های بیماریزای موجود در  در از بین بردن پاتوژن Cماوراء بنفش  اشعه

 . تواند اثر مثبت داشته باشد ها می میوه سطح برخی از

تواند خبر خوبی برای تولیدکنندگان میوه های ارگانیک  این یافته می

های جایگزین کاربرد مواد شیمیایی ضدعفونی  باشد که بدنبال روش

 . کننده هستند

ب وجود دارد دارای طول موج که در نور آفتا  Cبنا بر اظهار یکی از محققان این پروژه تحقیقاتی، اشعه ماوراء بنفش

اشعه ماوراء . شود بوده و بطور کامل توسط الیه ازن و اتمسفر زمین جذب می Bو  Aتر از اشعه ماوراء بنفش  کوتاه

ها مورد استفاده  ها و ویروس ها، قارچ تواند برای از بین بردن باکتری کشی بوده و می دارای خاصیت میکرب   Cبنفش

اما بر . کند به میکروارگانیسم حمله می DNAاز طریق از بین بردن اسید نوکلئیک و اخالل در این اشعه . قرار گیرد

 . تاثیری ندارد ها روی خواص کیفی فیزیکی و شیمیایی میوه

فرنگی، تمشک و طالبی در معرض تابش مقادیر مختلف این اشعه  توت هایی مثل سیب، گالبی، در این تحقیق، میوه

و لیستریا تعیین ( E.Coli)کوالی  های مختلف ای ونگی  و میزان مؤثر آن در مقابل ترکیبی از سویهشده و چگ قرار داده

اند و  درصد از بین رفته 3/33های سطح سیب و گالبی تا  اند که میکرب نتایج بدست آمده نشان داده. است شده

 . کوالی بوده است بیشتر از ایمقاومت لیستریا 

 . است به چاپ رسیده International journal of Food Microbiology تحقیق در مجله نتایج بدست آمده در این 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150728091741.htm  :لینک خبر.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150728091741.htm
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 :خالصه خبر 

The growing organic produce industry may soon have a new way to ensure the safety of fresh 

fruits. 

Scientists at Washington State University have shown that ultraviolet C (UVC) light is effective 

against foodborne pathogens on the surface of certain fruits. The study was published in 

the International Journal of Food Microbiology . 

The findings are expected to be welcome news for organic fruit processors who seek alternatives 

to chemical sanitizers and must also comply with the U.S. Food Safety Modernization Act to 

help prevent food borne illnesses. 

After learning from organic farmers and food processors about a lack of sanitizing options, WSU 

food safety specialist Shyam Sablani and his colleagues looked into alternatives and decided to 

explore UVC light. It has a shorter wavelength than ultraviolet A or B light. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 50/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 روشی جدید برای کاهش سطح آرسنیک در برنج

کوئینز بلفاست شیوه جدیدی را برای پائین آوردن محققان دانشگاه 

پس از انجام آزمایشات متعدد . اند دهمیزان آرسنیک برنج ارائه کر

تواند  جوش معمولی می اند که استفاده از یک قهوه آنها دریافته

زا در  بهترین روش برای از بین بردن آرسنیک غیرآلی و سرطان

 . باشد شامل برنج سفید و شلتوک انواع مختلف برنج

برنج تنها محصول کشاورزی است که در شرایط غرقابی بعمل 

های خاک آزاد  محیطی که در آن آرسنیک غیرآلی از کانی آید، می

تواند  آرسنیک در برنج می بیش از حد معین تعریف شده افزایش. شود ذب میگیاه برنج جشده و توسط ریشه 

 . با سالمتی از جمله در بدترین حالت منجر به بروز سرطان ریه و مثانه شود در ارتباط یمشکالت متعدد
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ردهای غذایی اروپا، میزان آرسنیک غیرآلی یافت شده در برنج بیش از ده برابر سایر اتاندان اسبر اعالم سازمبنا 

محصوالت غذایی است و از آنجائیکه مردم کشورهای در حال توسعه باالترین مصرف برنج را دارند، بنابراین بیشتر در 

 .معرض مصرف برنج با میزان باالی آرسنیک هستند

بخار آب جوش متراکم  در روش اول. است گرفته رپخت برنج مورد آزمایش و بررسی قرابرای در این تحقیق دو روش 

برای از صافی گذراندن برنج و در روش دوم از آب  آب تازه تقطیر شده گرم در محیط آزمایشگاهی ازو سپس  شده

 . است جوش معمولی برای پخت برنج استفاده شده شیر و دستگاه قهوه

نکته قابل توجه در این تحقیق استفاده از . اند مؤثر بوده%( 85)ش آرسنیک به میزان قابل توجهی هر دو روش در کاه

با توجه به این یافته، محققان در فکر دستگاه پلوپز با استفاده از . جریان ثابت و مداوم آب برای پخت و پز برنج است

 . کاهش میزان آرسنیک هستندبرای پخت برنج در آشپرخانه همراه با  ها جوش قهوه سیستم صافی

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150722144646.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Researchers at Queen's University Belfast have made a breakthrough in discovering how to 

lower worrying levels of arsenic in rice that is eaten all over the world. 

After many laboratory experiments, they have discovered that a simple, shop-bought coffee 

percolator is the best method for removing the carcinogen, inorganic arsenic, from all types of 

rice, including white and wholegrain. The results are published in the PLOS ONE journal. 

Rice is the only major crop grown under flooded conditions. It is this flooding that releases 

inorganic arsenic, normally locked up in soil minerals, which is then absorbed by the plant. Too 

much arsenic is associated with a range of health problems including, at worst, bladder and lung 

cancer. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 55/10/5112: تاریخ خبر

 گشت به فهرستباز

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150722144646.htm
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 های محیطی های حیوانی توسط گیاهان در برابر تنش هایی مشابه سیگنال ارسال سیگنال

برای اولین بار نتایج تحقیقات انجام شده در دانشگاه آدالید نشان 

های  با اینکه گیاهان فاقد سیستم عصبی هستند، ولی از سیگنال است داده

های محیطی  وانات هنگام مواجه با تنشکنند که حی ای استفاده می مشابه

 . گیرند بکار می

چاپ  به Nature Communicationنتیجه این تحقیق که در مجله 

های الکتریکی و مواد  دهد که چگونه گیاهان به شرایط محیطی خود با ترکیبی از واکنش است، نشان می رسیده

 . دهند العمل نشان می های مخصوص به خود عکس یسمهای موجود در حیوانات اما با مکان شیمیایی مشابه سیگنال

هنگام  GABA بنام های عصبی دهنده دانستند که گیاهان نیز مانند حیوانات انتقال ها قبل می دانشمندان از مدت

. کنند تولید می های اسیدی و یا دمای بسیار باال  ها، خاک های محیطی مانند خشکی، شوری، ویروس مواجه با استرس

کنند یا نه؟ در تحقیق جدید آنها دریافتند که  بعنوان سیگنال استفاده می GABAشخص نبود که آیا گیاهان از اما م

بدین معنی که در نتیجه این . کنند دهد، استفاده می با روشی مشابه آنچه در حیوانات رخ می GABAگیاهان از 

 . کنند ظیم میدر مطابق با شرایط محیطی تن را های الکتریکی رشد گیاه سیگنال

های محیطی باشد و در نتیجه به برقراری  تر در برابر تنش تواند کمک مؤثری برای تولید ارقام مقاوم این یافته می

 . امنیت غذایی نیز کمک نماید

 y.com/releases/2015/07/150729085922.htmhttp://www.sciencedail  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Published in the journal Nature Communications, the researchers at the Australian Research 

Council (ARC) Centre of Excellence in Plant Energy Biology reported how plants respond to 

their environment with a similar combination of chemical and electrical responses to animals, but 

through machinery that is specific to plants. 

"We've known for a long-time that the animal neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric 

acid) is produced by plants under stress, for example when they encounter drought, salinity, 

viruses, acidic soils or extreme temperatures," says senior author Associate Professor Matthew 

Gilliham, ARC Future Fellow in the University's School of Agriculture, Food and Wine. 

 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 59/10/5112: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150729085922.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول مرداد 

 

www.iccima.ir 

16 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 ای معرفی رقم جدید برنج با قابلیت تولید کمتر گازهای گلخانه

برنج غذای اصلی نیمی از جمعیت جهان و همچنین شالیزارها یکی از 

های انسانی  الیتای متان ناشی از فع ده گاز گلخانهتولید کنن منابع مهم

اند با انتقال یک ژن، برنجی با  به تازگی محققان موفق شده. هستند

توده بیشتر  خواص کیفی مطلوبتر مثل میزان باالی نشاسته و زیست

 . همراه با تولید کمتر گاز متان تولید نمایند

ای متان از  یون تن گاز گلخانهمیل 411درصد معادل ساالنه  47حدود 

اگرچه در . شود های گرم و اشباع از آب منتشر می شالیزارها با خاک

اکسید کربن در جذب و نگهداری  برابر بیشتر از دی 21اکسید کربن درصد کمی است، اما گاز متان حدود  مقایسه با دی

 . گرما مؤثرتر است

اند که کیفیت دانه برنج آن از نظر  شده  SUSIBA2تولید رقمی به نام محققان برنج موفق به  با انتقال یک ژن از جو

های تولید  باشد و از طرف دیگر سبب کاهش میزان میکرب توده بیشتری نیز می تر و دارای زیست میزان نشاسته غنی

 . کننده متان در محیط ریشه است

ن سه کشور امریکا، سوئد و چین است در مشترک بیده ساله و  نتیجه این تحقیق که حاصل یک پروژه تحقیقاتی

 . باشد به چاپ رسیده و بصورت آنالین نیز در دسترس می Natureجوالی مجله  91شماره 

ایجاد کنند که تجمع قند حاصل از فنوسنتز را  مکانیسمیاند  محققان این پروژه با انتقال ژن از جو به برنج موفق شده

توده از انتقال  ایت کرده و این عمل عالوه بر افزایش کیفیت دانه و میزان زیستبسمت دانه، ساقه و برگ گیاه برنج هد

 . کند های تولید کننده متان جلوگیری می مواد قندی به طرف ریشه و مصرف آن توسط میکرب

 encedaily.com/releases/2015/07/150729142136.htmhttp://www.sci  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Rice serves as the staple food for more than half of the world's population, but it's also the one of 

the largest humanmade sources of atmospheric methane, a potent greenhouse gas. Now, with the 

addition of a single gene, rice can be cultivated to emit virtually no methane from its paddies 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150729142136.htm
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during growth. It also packs much more of the plant's desired properties, such as starch for a 

richer food source and biomass for energy production, according to a study in Nature. 

With their warm, waterlogged soils, rice paddies contribute up to 17 percent of global methane 

emissions, the equivalent of about 100 million tons each year. While this represents a much 

smaller percentage of overall greenhouse gases than carbon dioxide, methane is about 20 times 

more effective at trapping heat. SUSIBA2 rice, as the new strain is dubbed, is the first high-

starch, low-methane rice that could offer a significant and sustainable solution. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 59/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 گیاهان انگلیتوسط  به گیاه میزبانشناسائی مکانیسم تشخیص زمان حمله 

اند  المللی با همکاری دانشگاه جورجیا موفق شده یک تیم تحقیقاتی بین

حمله به گیاه میزبان را دریابند که چگونه گیاهان انگلی زمان مناسب برای 

 . دهند تشخیص می

است،  به چاپ رسیده  Scienceای در مجله این یافته که بصورت مقاله

 . های هرز گردد علف های جدید برای کنترل کنیکاند منجر به یافتن تتو می

در کشورهای در کنند، بخصوص  گیاهان انگلی ساالنه میلیاردها دالر به عملکرد محصوالت کشاورزی خسارت وارد می

 . های هرز محدود است های کنترل علف های پیشرفته و سایر روش کش حال توسعه که در آنها دسترسی به علف

توانند تا ده  می witchweedکنند و بذرهای گیاهان انگلی مثل  به بیان ساده گیاهان انگلی از سایر گیاهان تغذیه می

 . مانند تا زمانیکه وجود میزبان مناسب را تشخیص دهندباقی ب (dormant)سال در خاک در حالت خواب 

وجود این . کنند در خاک ترشح می( strigolactones)ریشه گیاهان در طول رشد هورمونی بنام استریگوالکتون 

اند که گیاهان  محققان دریافته. ها بچسبند ها آنها را حس کرده و به ریشه شود که قارچ هورمون در خاک سبب می

 .نیز قادر به حس این هورمون هستند که پس از تشخیص وجود آن جوانه زده و به گیاه میزبان متصل می شوندانگلی 
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با شناسائی این مکانیسم، محققان خواهند توانست با تولید ترکیبات مصنوعی مانع از تشخیص این هورمون توسط 

 . های گیاهان انگلی شده و به مقابله با آنها کمک نمایند گیرنده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150730162838.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

An international team of researchers led by scientists at the University of Georgia has discovered 

how parasitic plants, which steal their nutrients from another living plant, evolved the ability to 

detect and attack their hosts. Their findings, published recently in the journal Science, could 

lead to new techniques to control the thieving weeds. 

There are thousands of parasitic plant species, but the most burdensome for humans are those 

that infiltrate farmland and destroy crops. Parasite infestations reduce crop yields by billions of 

dollars each year, particularly in developing nations where access to advanced herbicides and 

other control methods is limited, according to the researchers. 

 گیاهان انگلی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های ساحلی  زیجات در زمیناثرات منفی آب شور دریا بر روی رشد سب

در خطر جاری شدن و نفوذ آ ب دریا و افزایش های ساحلی  زمین 

قرار دارند و این مشکل تولید محصوالت کشاورزی در  خاکشوری 

 . کند این مناطق را تهدید می

باال بودن میزان شوری آب آبیاری بخصوص در شرایطی که همراه با 

ر منفی قابل توجهی بر روی خاک اشباع از آب شور باشد، تاثی

باشد بویژه بر روی  داشتهتواند  میکیفیت محصوالت کشاورزی 

  . دسته از سبزیجات که به شوری حساس هستند آن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150730162838.htm
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. است های مناطق ساحلی بررسی و تعیین شده در یک تحقیق جدید میزان تحمل سبزیجات مختلف به شوری در خاک

  ،های ساحلی در مورد تحمل سبزیجات به جاری شدن آب دریا در خاکبا توجه به محدود بودن اطالعات موجود 

 . ندا سازی کرده محققان شرایط جاری شدن  آب دریا و غرقاب شدن خاک ساحلی را شبیه

فرنگی، اسفناج، خیار،  پیچ، کلم، گوجه نوع سبزی متداول شامل بادمجان، کلم بروکلی، کلم 41در این تحقیق  نهال 

 . اند مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفتهدر شرایط غرقابی مشابه با آب دریا و آب عادی شهری نی تربچه و سبزی چی

داری بر روی رشد و  ساعت شرایط غرقابی آب شهری، تاثیر معنی  21اند که پس از  نتیجه آزمایشات نشان داده

های جدی  به با آب دریا، آسیباما در شرایط غرقابی مشا. است فاکتورهای فیزیولوژیک سبزیجات مشاهده نشده

فرنگی و  کلم چینی و خیار بیشترین آسیب و  اسفناج، گوجه. است ک بر روی همه سبزیجات مشاهده شدهنمحاصل از 

 . اند بادمجان کمترین آسیب را دیده

 .است به چاپ رسیده HortScienceنتایج این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150729113556.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Crop production in coastal areas is threatened by seawater intrusion, which increases soil 

salinity. Excessive salinity in soil and irrigation water, in combination with waterlogging, can 

significantly affect the growth and quality for agricultural crops, especially those vegetables that 

are sensitive to salinity. A new study determined salt-tolerant vegetable seedlings for coastal area 

production. 

Youping Sun, Joseph Masabni, and Genhua Niu, authors of a study that appeared in the May 

2015 issue of HortScience, said there is limited information on vegetables' tolerance to seawater 

flooding at early stages of development. The scientists designed experiments to evaluate plant 

growth responses of vegetable crops to simulated seawater flooding. 

 شوری خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 59/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150729113556.htm
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 زیست با یک تغییر کوچک ک به محیطجویی در هزینه، آب و کم صرفه

های  ها و فاصله دانشگاه فلوریدا با اعمال تغییر در ارتفاع پشتهاز محققان  یکی

 توان در مصرف ثابت کرد که می فرنگی و فلفل ل گوجهگیاهانی مث ردیف کاشت

تا  45)اینچ  8تا  6 زاوی ارتفاع پشته ها را . جویی کرد ها صرفه کش آفتآب، کود و 

 معموال یککه را ها  و فاصله ردیف  فزایشا (سانتیمتر 25)اینچ  41 هب (سانتیمتر 21

 . داد کاهشسانتیمتر  61تا  15متر است به 

نیز مورد  پوشش مالچ پالستیکی کمتری مقدارای یک ردیف کفایت کرده و  دو ردیف آبیاری قطره ، بجایترتیب بدین

  . نامید( hilling) «کاری تپه»و یا ( compact bed geometry) «بستر هندسی فشرده»او این روش را . نیاز بود

در خاک نگهداری شتری تغییری پیدا نکرد، بلکه، کود بیمحصول تولید میزان آزمایش نشان داد که نه تنها نتیجه 

مورد استفاده برای مبارزه با  و مواد تدخینیهای زیررمینی گردید و میزان آب مصرفی  کود کمتری وارد آبشده و 

 . پیدا کردکاهش درصد  51نیز  آفات

اظهار داشت که این تغییر در بستر کاشت تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه داشته و همچنین میزان آلودگی وی 

های  و اظهار امیدواری کرد که این روش در مناطق دیگر و در مقیاس. است ها به کود و سموم نیز بسیار کمتر شده آب

 . باشدنیز نتایج مثبتی بدنبال داشته  بزرگتر

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150728162620.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Sanjay Shukla looked out over row upon row of tomato and pepper plants and had an idea: What 

would happen if he made the compacted soil rows taller and narrower? Would the plants need 

less water, fertilizer and fumigation? Would the plants grow as tall? Would the plants produce as 

many vegetables? 

And so, instead of planting rows that were normally 6 to 8 inches high and about 3 feet across, 

the University of Florida professor planted them 10 inches to a foot high and 1 ½ to 2 feet across. 

Instead of needing two drip lines to irrigate each row, they required only one. In addition, they 

needed fewer square feet in plastic mulch covering. He calls it "compact bed geometry" or 

"hilling." 

 آب :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 50/10/5112: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150728162620.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 

 ای تشخیص تنش آبی گیاهانآسان بر جدید ووشی ر

. رود هستند، باال می حرارت گیاهان زمانی که تشنهرجه د

توانند  می( canopy) پوشش گیاهیگیری دمای  با اندازه حققانم

از محققان مرکز یکی . خیص دهندتشی در گیاه را تنش آبوجود 

 ایجرتری نسبت به روش  حل ساده تحقیقات کشاورزی امریکا راه

توانند  ه کشاورزان نیز به آسانی میکاست  مورد ارائه کرده ندر ای

اصلی این تحقیق مدیریت مؤثرتر هدف . از آن استفاده نمایند

ای جویی در مصرف آب دار قی است که صرفهآبیاری در مناط

 . اولویت باالیی است

و اینکه گیاه دچار تنش  تعیین درجه حرارت پوشش گیاهیبرای 

 .شود استفاده می( IRT)از دماسنج مادون قرمز   ،آبی است یا نه

توسط این دماسنج اندازه میزان دما بصورت ساعتی یا روزانه 

آوری شده را با  های جمع گیری شده و سپس محققان داده

بنام ترین آنها  رایج هلف از جملتهای مخ شاخص زاستفاده ا

طوبت و دمای اندازه گیری دمای هوا و میزان ر CWSIتعیین برای . کنند تفسیر می( CWSI)« شاخص تنش آبی گیاه»

فنی  بوده و معموال توسط کشاورزان انجام نمیگیرد و آنها بر اساس تخمین خود  که روشی پوشش گیاهی الزم است

کم بودن آن نیز منجر به سبب اصراف آب و باشد بیشتر از مورد نیاز  ارییبآ اگر کنند که ن آبیاری را مشخص میامیز

 . شود کاهش عملکرد می

برای مدت دو سال در مزرعه تحت  IRTهای  برای تفسیر دادهدیگر یا فرمول شاخص  5با  CWSIاین تحقیق در 

تشخیص تنش آبی ها دمای پوشش گیاهی برای  تمام شاخصدر . ایسه قرار گرفتمورد مقگردان تناوب ذرت و آفتاب

درجه حرارت های  یا  DANSشاخص های شاخص مورد استفاده در این آزمایش بنامدو . گرفت مورد استفاده قرار می



 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول مرداد 

 

www.iccima.ir 

55 

 

های باالی دمای بحرانی  حرارت یا درجه DACTو شاخص ( Degrees Above Non-stressed)ش باالی غیر تن

(Degrees Above Critical Temperature )ها بودند تر از بقیه شاخص انآس . 

و فقط به یکبار   در تعیین تنش آب گیاه مؤثر بوده CWSIآزمایشات نشان دادند که دو شاخص فوق به اندازه نتایج 

 . گیری دمای پوشش گیاهی در روز نیاز دارند اندازه

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/plants  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

A key to Kendall DeJonge’s research in Fort Collins is the use of infrared radiometric 

thermometers (IRT), affordable sensors that can determine the crop canopy temperature, and 

subsequently whether a crop is water-stressed. IRTs can be placed on field posts or center pivot 

irrigation systems to gather hourly or daily temperature readings on crops. Scientists interpret the 

IRT data by using one of several indices, including the commonly used Crop Water Stress Index 

(CWSI). Developed by ARS scientists in the early 1980s, the CWSI requires knowing air 

temperatures and humidity levels to calculate a “vapor pressure deficit,” in addition to knowing 

the canopy temperature. The process is fairly technical and requires additional measurements, so 

many farmers in Colorado instead just “guesstimate” when irrigation is needed.  

 آب :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 (Wasps)ی و تشخیص زنبورهای انگلی شناسائ برای جدیدبزاری ا

ه اندازه برخی از آنها ک (wasps) ین هویت زنبورهای انگلیو تعیناسائی ش

بر است شامل مقایسه  فرایندی زمانرسد،  متر می ییک میل زبه کمتر ا

های  های موجود در مجموعهو تمایز چاپ شده آنهاهای توصیفی  ویژگی

شناسایی دقیق این زنبورها بسیار مهم است زیرا . آوری شده است جمع

بین رفتن  زکرده و سبب اگذاری  آنها بر روی بدن حشرات دیگر تخم

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/plants/
mailto:Kendall.DeJonge@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=30-12-15-00
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  . اربرد این حشرات در سطح جهانی برای کنترل آفات در کشاورزی رو به گسترش استکبهمین دلیل . شوند میزبان می

اند که  کردهمنتشر « مونوگراف»نی بنام آنالی مطلبریکا المللی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی ام ینتیم بیک 

با وجود اینکه این زنبور . است سان کردهآرا بسیار  Cynipoideaمتعلق به گروهی بنام  یزنبورها و مطالعه شناسایی

که منطقه است ( Afrotropical)افروتروپیک در تمام نقاط دنیا یافت می شود اما تمرکز مونوگراف بر روی منطقه 

 . باشد آن میجزیره عربستان، ماداگاسکار و جزایر اطراف  وسیعی شامل جنوب صحرای افریقا، جنوب شبه

ها، قطعات بدن و سایر  کل بالمثل شمبتنی بر تصویر شناسایی اء تعاملی یعنی کلیدهای از اجزمونوگراف در 

 . کند دقیق گونه زنبور هدایت میاست که کاربر را برای تشخیص  خصوصیات استفاده شده

 . است به چاپ رسیده Zookeysمجله  2145بیشتر درباره مونوگراف در شماره ماه آوریل جزئیات 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/wasps  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

An international team of researchers, including a scientist from the Agricultural Research 

Service, has published a new, online document called a “monograph” that will make it easier to 

identify and study wasps belonging to a group called the “Cynipoidea.” While these wasps are 

common worldwide, the monograph focuses on species from the Afrotropical Region. This vast 

area, encompassing all of Africa south of the Sahara Desert, as well as the southern Arabian 

Peninsula, Madagascar, and surrounding islands, is ripe for entomological discovery. 

The monograph uses pairs of interactive, image-based identification keys—including those of 

wing shape, body segmentation, and other characteristics—to help users navigate to the correct 

genus or species of the wasp of interest, along with available biological, geographic, and other 

information about the insect, including locations of existing specimens. 

 زنبور های انگلی  :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/wasps/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 Gulfsnowرقم جدید هلو بنام عرفی م

دی از هلو توسط یکی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی جدیرقم 

است که  امریکا با همکاری دانشگاه جورجیا و دانشگاه فلوریدا تولید شده

 . نیاز به سرمای زمستان کمتری دارد

ساعت  111 به نیاز است، نامیده شده Gulfsnowهلو که قم جدید راین 

مقایسه با رقم در . دارددهی و تشکیل میوه  برای گلسرمای زمستانه 

در . ستاساعت  651 نیاز سرمای زمستانه آن  که June Goldرایج بنام 

کاهش با تولیدکنندگان آن رقم قابل اعتمادی نبوده و  June Gold رایجورت ناکافی بودن سرمای زمستانه، رقم ص

 . شوند روبرو میمحصول 

، از نظر شکل میوه، ظاهرتر است ولی  رنگ های قبلی کم با اینکه از نظر رنگ پوست میوه از رقم Gulfsnowجدید قم ر

  . دگان تجاری را جذب نمایتولیدکنندنظر تواند  میبرخوردار بوده و  ها کیفیت خوراکی، سفتی و کم بودن لکه

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/peach  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

A new peach variety developed by an Agricultural Research Service scientist in cooperation with 

the University of Georgia and the University of Florida requires less winter chilling and will give 

growers in the southeastern lower coastal plain an edge and consumers a more reliable supply of 

early summertime peaches. 

The new variety, Gulfsnow, requires only 400 hours of chilling to flower and set fruit. By 

comparison, June Gold, a commonly grown variety in the targeted production area, requires 650 

hours of chilling. In years when winter chilling is insufficient, June Gold can't reliably set fruit, 

resulting in reduced crop yields for growers. 

 گیاهان باغی :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/aug/peach/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 قیمت روغن زیتون بدنبال بروز خشکسالی و بیماری در اسپانیا و ایتالیافزایش ا

ده  در که در اسپانیا و ایتالیا برداشت زیتون شدید اهشکدنبال ب

وند افزایشی قیمت روغن زیتون ر است، سابقه بوده سال گذشته بی

 . همچنان ادامه دارد

و  بزرگترین تولیدکننده زیتون در جهان، اسپانیادر خشکسالی بروز 

 باکتریاییاز بین رفتن درختان زیتون در ایتالیا در اثر بیماری 

Xylella fastidiosa  ر طی دمواد اولیه تولید روغن زیتون  هزینه

  . است داشتهدو سال گذشته روند افزایشی 

گران  تحلیلیزان عرضه، کنندگان از م خرده فروشان و توزیعنیاز  درصدی 42 و بیشتر بودنتوجه به افزایش تقاضا با 

در امریکای التین بدنبال برداشت خریداران . چنان باال باقی بماندها هم های آینده نیز قیمت ر ماهدانتظار دارند 

ضمن اینکه میزان مصرف زیتون در اروپای . اند نامطلوب زیتون در منطقه آتالنتیک بسمت اروپا گرایش پیدا کرده

 . است شرقی روند افزایشی داشته

رود برای سومین  ار میانتظ. سپتامبر خواهد بوددر اروپا که در ماه  یبعدبرداشت بودن توجه به احتمال نامساعد با 

عملکرد خوبی  ،و تونس، دو کشور مهم تولید کننده زیتونیونان . سال کاهش برداشت در اسپانیا و ایتالیا ادامه یابد

رقابت شدید موجود انگلستان، در . باشد در اسپانیا و ایتالیا تولید کاهش کننده که جبراننبوده اند ولی آنقدر  داشته

 . پایین بماندنسبتا برای خریداران ها  شده است که قیمتباعث  Lidlو  Aldiثل م فروشان بین خرده

 talyi-spain-disease-drought-surge-prices-oil-http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/24/olive  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The cost of the raw material has been increasing for two years as crops have been hit by drought 

in Spain, the world’s biggest producer of the oil, and the bacterial disease Xylella fastidiosa, 

which is destroying trees in Italy. Analysts are expecting prices to remain high in coming months 

as demand is increasing. Retailers and distributors wanted to buy 12% more olive oil than 

exporters were able to deliver last month, according to industry  
 زیتون   :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 54/10/5112: تاریخ خبر
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