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 4132جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر در طول سال  قیمتروند تغییرات 

  4131از ماه دسامبر  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمیمت روند ق

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی آذر  4132تا دسامبر ( 34آذر )

 

 

Month Price Change 

Dec 2013 291.56 - 

Jan 2014 275.53 -5.50 % 

Feb 2014 292.27 6.08 % 

Mar 2014 323.55 10.70 % 

Apr 2014 324.93 0.43 % 

May 2014 334.75 3.02 % 

Jun 2014 306.53 -8.43 % 

Jul 2014 280.36 -8.54 % 

Aug 2014 263.41 -6.05 % 

Sep 2014 243.72 -7.48 % 

Oct 2014 245.39 0.69 % 

Nov 2014 258.66 5.41 % 

Dec 2014 269.64 4.24 % 
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از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجیرات قیمت منحنی  تغی

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)   3131یعنی آذر  4132تا دسامبر ( 34آذر )  4131دسامبر 

 
 

Month Price Change 

Dec 2013 291.56 - 

Jan 2014 275.53 -5.50 % 

Feb 2014 292.27 6.08 % 

Mar 2014 323.55 10.70 % 

Apr 2014 324.93 0.43 % 

May 2014 334.75 3.02 % 

Jun 2014 306.53 -8.43 % 

Jul 2014 280.36 -8.54 % 

Aug 2014 263.41 -6.05 % 

Sep 2014 243.72 -7.48 % 

Oct 2014 245.39 0.69 % 

Nov 2014 258.66 5.41 % 

Dec 2014 269.64 4.24 % 
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تا ( 34آذر ) 4131از دسامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی آذر  4132دسامبر 

 

 

Month Price Change 

Dec 2013 291.56 - 

Jan 2014 275.53 -5.50 % 

Feb 2014 292.27 6.08 % 

Mar 2014 323.55 10.70 % 

Apr 2014 324.93 0.43 % 

May 2014 334.75 3.02 % 

Jun 2014 306.53 -8.43 % 

Jul 2014 280.36 -8.54 % 

Aug 2014 263.41 -6.05 % 

Sep 2014 243.72 -7.48 % 

Oct 2014 245.39 0.69 % 

Nov 2014 258.66 5.41 % 

Dec 2014 269.64 4.24 % 
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از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرغییرات قیمت منحنی و جدول ت

بشرح زیر ( گرم به سنت امریكا 251یک پوند معادل حدود )  3131یعنی آذر  4132تا دسامبر ( 34آذر ) 4131دسامبر 

 :بود

 

 

Month Price Change 

Dec 2013 16.54 - 

Jan 2014 15.71 -5.02 % 

Feb 2014 16.89 7.51 % 

Mar 2014 17.89 5.92 % 

Apr 2014 18.21 1.79 % 

May 2014 18.24 0.16 % 

Jun 2014 18.13 -0.60 % 

Jul 2014 18.73 3.31 % 

Aug 2014 17.72 -5.39 % 

Sep 2014 16.54 -6.66 % 

Oct 2014 16.48 -0.36 % 

Nov 2014 15.88 -3.64 % 

Dec 2014 14.99 -5.60 % 

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع



 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم دی  نیمه

 

www.iccima.ir 

6 

 

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

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

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

 .indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarhttp://www :شکر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه دسامبر

شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی فائو پس از سه ماه ثبات در ماه 

تن ارزش عرضه فراوان، افزایش ذخایر، باال رف. دسامبر کاهش پیدا کرد

 .دالر امریكا از جمله عوامل موثر در این کاهش بودند

 7/1، متوسط شاخص قیمت مواد غذایی فائو با 4132برای کل سال 

واحد اعالم شد که  414معادل ، 4131درصد کاهش نسبت به سال 

 .دهنده سه سال کاهش متوالی این شاخص است نشان

ها بغیر از گوشت به  چهار شاخص، یعنی همه شاخصی فائو، زیرشاخص قیمت مواد غذای 5در سال گذشته، بین 

 .سال گذشته رسیدند 5کمترین و یا نزدیک به کمترین رقم ثبت شده در 

 . های زیستی شد کاهش قیمت نفت خام اثر کاهشی بر روی قیمت محصوالت مورد استفاده برای تولید سوخت

 : باشد ای عبدارضا عباسیان از طریق لینک زیر در دسترس میفایل صوتی مصاحبه با کارشناس ارشد اقتصادی فائو، آق

audio/en/?uid=10960-video/detail-http://www.fao.org/news/audio 
 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/274117/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

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
http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/?uid=10960
http://www.fao.org/news/story/en/item/274117/icode/
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FAO's monthly Food Price Index declined in December after three months of stability. 

Continued large supplies and record stocks combined with a stronger US dollar and falling oil 

prices contributed to the decline. 

The December Food Price Index averaged 188.6 points, a drop of 1.7 percent from November, 

led down by sugar and palm oil. 

 For the whole of 2014, the Food Price Index averaged 202 points, down 3.7 percent from 2013, 

marking the third consecutive annual decline. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 10/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 4132تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در آخرین ماه سال 

واحد در ماه  6/311شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

کاهش ( درصد 7/3)واحد  4/1، نسبت به ماه نوامبر 4132دسامبر 

،  این شاخص از ماه مارس تا سپتامبر 4132در طول سال . داشت

های اکتبر تا نوامبر نسبتا ثابت و در ماه  روند کاهشی، در فاصله ماه

 . دسامبر کاهش پیدا کرد

واحد در ماه دسامبر،  3/311شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

رنج را نتوانست بعلت افزایش قیمت گندم که میزان کاهش قیمت ب

درصد  2/1جبران کند، نسبت به ماه قبل افزایش جزئی به میزان 

ها در مورد اعمال محدودیت برای صادرات توسط  نگرانی. پیدا کرد

روسیه اثر افزایشی و از طرف دیگر باال رفتن ارزش دالر امریكا و 

های تجاری اثر محدود کننده بر روی قیمت گندم  کاهش فعالیت

دنبال عرضه فراوان و کاهش تقاضا قیمت برنج به میزان ب. داشتند

 . قابل توجهی کاهش داشت
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واحد در ماه  363های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

کاهش . کاهش داشت( درصد 2/4)واحد  2دسامبر، نسبت به ماه قبل 

کاهش .است روغن پالم تحوالت در بازاراین شاخص منعكس کننده 

سبب کاهش تقاضا برای روغن پالم بعنوان ماده  خام اخیر قیمت نفت

های زیستی و تضعیف قیمت جهانی روغن پالم  اولیه تولید سوخت

درصد  6واحد یعنی  313متوسط این شاخص  4132برای کل سال . شد

های  همراه با روغن پالم، قیمت سایر روغن. بود 4131کمتر از سال 

 . گذشته رسیدند سال 5ترین حد خود در  گیاهی به پایین

 372شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه دسامبر با متوسط  

برای کل سال . از ماه قبل کمتر بود( درصد 1/4)واحد  3/2واحد، 

واحد در مقایسه سال به سال  4/442، این شاخص با متوسط 4132

افزایش عرضه صادراتی و کاهش تقاضا از . درصد کاهش داشت 7/7

 . ان عمده مثل چین و روسیه از علل اصلی این کاهش بودندطرف واردکنندگ

. کاهش داشت( درصد 3/3)واحد  2واحد در ماه دسامبر، نسبت به ماه نوامبر  412شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

درصد  3/1نسبت به سال قبل افزایشی معادل  4132در کل شاخص محصوالت گوشتی، تنها شاخصی بود که در سال 

 .دپیدا کر

عرضه فراوان . کمتر بود( درصد 1/2)واحد  33واحد در ماه دسامبر، از ماه قبل  433شاخص قیمت شكر فائو، با متوسط 

شكر توسط کشورهای بزرگ تولید کننده و صادرکننده جهان از جمله برزیل و کاهش قیمت نفت خام از عوامل موثر 

درصد کاهش نسبت به  1/1واحد بود که معادل  6/3متوسط ، این شاخص بطور 4132در کل سال . بر این کاهش بودند

 . باشد می 4311سال 

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 188.6 points in December 2014, down 3.2 points (1.7 

percent) from November. The Index, which had been in a downward trend between March and 

September, remained fairly stable in October and November, before falling again in December. 

Over the full year, the Index averaged 202 points, down 3.7 percent from 2013, with the sharpest 

year-on-year falls registered by cereals (12.5 percent), followed by dairy products (7.7 percent), 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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oils (6.2 percent) and sugar (3.8 percent). Only the FAO Meat Price Index recorded an increase, 

advancing by 8.1 percent compared to 2013. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 183.9 points in December, up slightly (0.4 percent) 

from November, primarily driven by a rise in wheat prices which more than offset a decline in 

rice quotations. 
 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های غذایی هوشمند و کارآمد نیاز به سیستم

هفته گذشته در برلین بعنوان بخشی از مراسم هفته سبز، مجمع 

رشد تقاضا برای غذا، »جهانی برای کشاورزی و غذا با موضوع 

هایی برای  هایی برای کشاورزی، چالش فرصت: مواد خام و انرژی

 . برگزار گردید« امنیت غذایی

اظهار داشت که ادامه آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در این مراسم 

کسب های کشاورزی و غذا بصورت  روند کنونی و نگاه به سیستم

، افزایش شدید و همزمان business as usual))و کار معمولی 

اضا برای غذا، انرژی و آب بدنبال خواهد داشت بطوریكه برای تق

با توجه به . درصد 21درصد و آب  51درصد، انرژی  61غذا : ها عبارت خواهند بود از های بعد تخمین این افزایش دهه

های جدی و  همراه با مصرف کمتر زمین، آب و انرژی تالش برای تامین غذا روند افزایش جمعیت جهان

وی همچنین . های کشاورزی پایدار موردنیاز است های بزرگ در سطح جهانی در حمایت از ایجاد سیستم گذاری سرمایه

که تغییرات اقلیمی و افزایش رقابت ناشی از استفاده محصوالت کشاورزی مورد استفاده برای غذا برای  اشاره نمود

 . تر کرده است یچیدههای مربوط به غذا را پ های زیستی، چالش مصارف دیگر مثل سوخت

وری،  است ازجمله این اهداف باال بردن بهره های خود منظور کرده هدف کلیدی و راهبردی را در فعالیت 5فائو اخیرا 

 . باشند داری و شیالت می های کشاورزی، جنگل پایداری و کارآئی در سیستم
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  /http://www.fao.org/news/story/en/item/275009/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

 Increasing competition for natural resource and emerging resource bottlenecks mean that global 

agriculture can no longer operate using a "business as usual" approach – the input-intensive 

agricultural development model used for the past 40 years is no longer sustainable, and a 

"paradigm shift" in food production is needed. 

This was the key message of a speech delivered today by FAO Director-General José Graziano 

da Silva at the Global Forum for Food and Agriculture taking place this week in Berlin as part of 

Green Week observances here. 

The topic of the forum this year is The Growing Demand for Food, Raw Materials and Energy: 

Opportunities for Agriculture, Challenges for Food Security? 

"Business as usual would mean a huge and simultaneous increase in the need for food, energy 

and water in the next decades: 60 percent more food, 50 percent more energy and 40 percent 

more water by 2050," Graziano da Silva said during his remarks. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ویتنام در « به صفر رساندن گرسنگی»اندازی برنامه ملی  راه

« به صفر رساندن گرسنگی»هفته گذشته دولت ویتنام برنامه ملی 

ور را با همكاری کن کردن کامل گرسنگی در این کش با هدف ریشه

 . اندازی کرد سازمان ملل متحد و فائو راه

 Zero Hunger)« به صفر رساندن گرسنگی» چالش جهانی 

Challenge) 4134، توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه ژوئن 

، Rio+20در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره توسعه پایدار، 

 .  اندازی شد راه

را هدفی « به صفر رساندن گرسنگی» اندازی این برنامه در ویتنام،  خوشوقتی از راه آقای داسیلو ضمن اظهار

 . پذیر دانست بلندپروازانه اما رویای امكان

http://www.fao.org/news/story/en/item/275009/icode/
http://www.gffa-berlin.de/en/
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دولت ویتنام برای رسیدن به این هدف به کمک نهادهای سازمان ملل متحد و با همكاری هماهنگ کننده مقیم 

وب طرح ملی توسعه چاین برنامه در چار. ش خواهد نمودو تالهای فنی فائ و حمایت( UNRC)سازمان ملل متحد 

 . به اجرا درخواهد آمد 4141تا  4136های  اجتماعی و اقتصادی ویتنام برای سال

المللی کشاورزی و  و صندوق بین( WFP)نماینده فائو در این مراسم به آمار اعالم شده توسط فائو، برنامه جهانی غذا 

های بدست آمده در آسیا در ارتباط با کاهش گرسنگی  د که بر اساس آن با وجود پیشرفتاشاره نمو( IFAD)توسعه 

میلیون نفر جمعیت گرسنه جهان در این منطقه زندگی  115، اما هنوز دو سوم از 4135درصد تا سال  51به میزان 

 . کنند می

  http://www.fao.org/news/story/en/item/274816/icode/ :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The National Zero Hunger Challenge (ZHC), a major initiative to eradicate hunger in Viet Nam, 

was launched today by the Government of Viet Nam in collaboration with the United Nations, 

including  FAO. 

The launch, led by Prime Minister Nguyen Tan Dũng along with the Minister of Agriculture and 

Rural Development, Cao Duc Phat, and other leaders of line ministries symbolized the 

Government of Viet Nam's commitment to achieving Zero Hunger by 2025. 

FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Asia and the Pacific, Hiroyuki 

Konuma and United Nations Resident Coordinator in Viet Nam, Pratibha Mehta also participated 

in the event, alongside provincial leaders, civil society organizations (CSOs) and development 

partners. 

The Zero Hunger Challenge was launched by the United Nations Secretary-General at the 

Rio+20 Conference on Sustainable Development in Brazil in June 2012, calling on all societies 

to join forces to end hunger and achieve sustainable development in our lifetimes. 

 مبارزه علیه گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/274816/icode/
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 اندازی کسب و کارهای کوچک های نقدی چین به کشاورزان برای راه پرداخت کمک

را در سال  (relending) دهی مجدد سهمیه وام بانک مرکزی چین

میلیارد یوان  51جاری با هدف حمایت از بخش ضعیف اقتصاد به 

بر اساس اعالم بانک مرکزی، . افزایش خواهد داد( میلیارد دالر 3/1)

های  هایی با نرخ پایین به مشتری وام( PBOC)بانک خلق چین 

 . ک خواهد دادخاص در بخش کشاورزی و به کسب و کارهای کوچ

دهی مجدد روشی است برای هدایت اعتبارات به  برنامه وام

 . ها کمتر تمایل به دادن وام دارند هایی که بانک بخش

سال گذشته رسیده باشد و  42رسد در سال گذشته به کمترین میزان ثبت شده در  نرخ رشد اقتصادی چین بنظر می

 .نیز ادامه پیدا کند 4135ین روند برای سال اند که ا بینی کرده گران اقتصادی پیش تحلیل

 lending-economy-china-http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us- :لینک خبر
idUSKBN0KP03Q20150116 

 :خالصه خبر 

China's central bank will increase its relending quota by 50 billion yuan ($8.1 billion) this year, 

stepping up efforts to give targeted support to parts of the economy it sees as lagging. 

The People's Bank of China (PBOC) lends funds to banks at low rates that they must lend on to 

customers that meet certain criteria. The fresh quotas will be directed toward agriculture and 

lending to small businesses, the central bank said. 

China is likely to report next week that economic growth last year was the slowest in 24 years, 

and analysts predict a further loss of momentum in 2015 even if the government rolls out more 

stimulus. 

 مبارزه علیه گرسنگی :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 12/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-china-economy-lending-idUSKBN0KP03Q20150116
http://www.reuters.com/article/2015/01/16/us-china-economy-lending-idUSKBN0KP03Q20150116
http://bit.ly/1stY9j6
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 های هرز توسط خود گیاهان کنترل علفطرحی برای 

زیست  در دانشكده علوم گیاهی و محیطنتایج تحقیق جدید انجام شده 

است که با تغییر طرح کاشت گیاهانی مثل  دانشگاه کپنهاگ نشان داده

های  توان قدرت رقابت آنها را در برابر علف ذرت، غالت و حبوبات می

 . ز افزایش دادهر

بطور معمول در سطح جهانی کشاورزان محصوالت خود را بصورت 

اما آزمایشات جدید انجام شده بر روی ذرت، غالت و . کارند ردیفی می

تر و غیر ردیفی قدرت رقابت  است که کاشت فشرده حبوبات نشان داده

  . دهد های هرز افزایش می آنها را در برابر علف

و از طرف دیگر  محیطی بدنبال دارد  کشهای شیمیایی آثار منفی زیست کشاورزی کاربرد علف در شیوه های معمول

های هرز با مصرف سوخت و تولید گاز  آالت برای کنترل علف های کشاورزی ارگانیک نیز بدلیل کاربرد ماشن شیوه

 . شوند بوده و سبب فشرده شدن و آسیب دیدن ساختار خاک میهمراه اکسیدکربن  دی

است که  زمایشی ذرت در کلمبیا نشان دادهآتایج آزمایشات انجام شده در مزارع آزمایشی گندم در دانمارک و مزارع ن

 25بیش از  درصد و افزایش 74های هرز تا  توده علف کاشت فشرده همراه با تغییر طرح کاشت منجر به کاهش زیست

 . است عملكرد شده درصد

، برای به مرحله به اجرا درآمدن این روش و طرح کاشت توسط کشاورزان آزمایشاتمحققان این  اظهارات این بنا به

 . های جدید موردنیاز است فناوری

  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113111615.htm :لینک خبر

 :ه خبر خالص

Weeds would have a tough time competing against crops such as corn, grains and beans if 

farmers were to alter their sowing patterns, experts say. "Our results demonstrate that weed 

control in fields is aided by abandoning traditional seed sowing techniques. Farmers around the 

world generally sow their crops in rows. Our studies with wheat and corn show that tighter 

sowing in grid patterns supresses weed growth. This provides increased crop yields in fields 

prone to heavy amounts of weeds," states an author and plant ecologist. 

 های هرز علف :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113111615.htm
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 13/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تراریخته در اتحادیه اروپا ذرتکاهش برداشت 

اما . سال گذشته تولید ذرت تراریخته در اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرد

ی ذرت معمولی، تقاضا برای واردات با وجود برداشت بسیار باال

 . است فناوری تضعیف نشده محصوالت زیست

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی امریكا، در سال گذشته تولید ذرت 

 4131درصد کمتر از سال  7/33تن یعنی  13،271تراریخته در اروپا به 

هكتار  3551هكتار کاهش به  111،111سطح زیرکشت آن با . رسید

کمتر از یک درصد از کل سطح زیرکشت ذرت در اتحادیه رسید که 

 . اروپا است

اروپا در آنجا درصد ذرت تراریخته اتحادیه  31بخش عمده کاهش سطح زیرکشت مربوط به اسپانیا می شود که بیش از 

 . رت مونسانتو تنها رقم تایید شده ذرت تراریخته در اروپا استذرقم . آید بعمل می

در چهار کشور اتحادیه اروپا یعنی پرتغال، جمهوری چک، رومانی و اسلواکی ذرت تراریخته کاشته در حال حاضر تنها 

حال اتحادیه اروپا بزرگترین وارد کننده ذرت و سویای تراریخته است که عمدتا در تهیه خوراک دام و  با این. می شود

 . طیور مصرف می شود

 . باشد کمبود روبرو بوده و قادر به تامین نیازهای خود نمی اتحادیه اروپا از نظر تولید پروتئین گیاهی با

 falls-corn-modified-genetically-of-harvest-http://www.agrimoney.com/news/eus-- :لینک خبر
7864.html 

 :خالصه خبر 

European Union production of genetically modified corn fell last year, even as output of 

conventional maize soared to a record high, but there is no sign of imports of biotech products 

slackening off. 

The EU produced just 131,478 tonnes of genetically modified corn last year, down 11.7% on 

the 2013 result, US Department of Agriculture foreign staff said.  

http://www.agrimoney.com/news/eus-harvest-of-genetically-modified-corn-falls--7864.html
http://www.agrimoney.com/news/eus-harvest-of-genetically-modified-corn-falls--7864.html
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The decline in the only biotech grain authorised for growing in the bloc contrasted with a 

jump of 15.1% to 74.0m tonnes in output of corn overall, despite a small drop in sowings.  

For GM corn, area fell by 300,000 hectares to 9,550 hectares, meaning it accounted for less 

than 1% of the bloc's total maize acreage.  

 گیاهان تراریخته :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 12/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ظرفیت باالی بازار برای محصوالت تراریخته غنی شده

راریخته غنی شده با ویتامین و یا عناصر معدنی از اثربخشی تمحصوالت 

اما بعلت وجود دید منفی حاکم بر . برخوردارندباالیی بر سالمت عمومی 

هایی  ن به آنها  با محدودیتافكار عمومی هنوز دسترسی مصرف کنندگا

 . روبرو است

ظرفیت بازار برای این  Ghentدر بررسی جدید انجام شده در دانشگاه 

نتایج این مطالعه در مجله . است نوع محصوالت بسیار باال ارزیابی شده

Nature biotechnology است به چاپ رسیده . 

 Aویتامین -است برنج غنی شده با پرو اخیر ارائه شده های نمونه بارز از محصول تراریخته غنی شده که در سال

 . ف به برنج طالئی و برنج غنی شده با فوالت استومعر

به روش ترانس ژنیک است، ( biofortified)که اولین محصول غنی شده زیستی پانزده سال از تولید برنج طالئی 

نظر  صفات زراعی، هیچیک از محصوالت تراریخته غنی اما هنوز بر خالف محصوالت تراریخته بهبود یافته از . گذرد می

 . اند ژنیک ، مورد تایید قرار نگرفته شده به روش ترانس

عناصر مغذی روبرو هستند، بازارهای مناطقی مثل چین و برزیل با توجه به اینكه بخش بزرگی از جمعیت آنها با کمبود 

 . آیند الت بشمار میوکلیدی برای این نوع محص
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راهبردهای که  یحلی برای از بین بردن کامل سوء تغذیه نیستند، اما تا زمان حصوالت غنی شده زیستی راهاگرچه م

 . باشند ای می جایگزین مكمل و مقرون به صرفهکمتر موفق یا قابل اجرا هستند، دیگر 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113090428.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Genetically modified crops with an increased vitamin and/or mineral content have large potential 

to improve public health, but their availability for consumers is still hampered, as a result of the 

negative public opinion. Research from Ghent University, recently published in Nature 

Biotechnology, has demonstrated that these crops have a promising market potential. 

Over the last years, various GM crops with health benefits have been developed in which genes, 

mostly originating from other organisms, have been added. Notable examples include rice 

enriched with pro-vitamin A (also known as 'Golden Rice') and folate-enriched rice, developed at 

Ghent University. 

 گیاهان تراریخته :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :نبعم

 13/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 روند تخریب محیط زیست در مرحله تهدید زندگی بر روی کره زمین

 المللی از محققان دو تحقیق بزرگ انجام شده  توسط یک تیم بین زا 

بر روی عوامل کلیدی که  و هنداز کشورهای امریكا، سوئد، آلمان 

حیات بر روی کره زمین به آنها وابسته است،  نتایج امیدبخشی 

 . است بدست نیامده

های انسانی به مرحله  چهار عامل حیاتی که در نتیجه فعالیت

تغییرات اقلیمی، از بین رفتن : اند عبارتند از خطرناک رسیده

ها  ای کاربری زمین و میزان باالی فسفر و ازت  وارد شده به اقیانوسه ، تغییر سیستم(بیوسفر)کره  یكپارچگی زیست

 .در نتیجه استفاده از کودهای شیمیایی

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113090428.htm
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ای با ثبات  سال قبل از آن یعنی دوره 31،111سال اخیر در مقایسه با  61اند که تغییرات ایجاد شده در  محققان دریافته

 . سابقه بوده است نی ، بیهای قابل توجه تمدن انسا اقلیمی و پیشرفتنسبی 

قسمت در میلیون یعنی باالترین سطح ثبت شده تا کنون رسیده است و روند  5/135اکسید کربن به  سطح دی

 .برابر سریعتر بوده است 311های قبل  کره نسبت به دوره ها در نتیجه از بین رفتن یكپارچگی زیست انقراض برخی گونه

برابر و میزان  1دهای شیمیایی وکاربرد ک، برابر 5برابر، مصرف انرژی  7ین جمعیت شهرنشتا کنون  3351از سال 

  . برابر شده است 2ها  نیتروزن وارد شده به اقیانوس

 . است ها شده تمام تغییرات فوق سبب تغییر وضعیت  و کمتر مساعد شدن کره زمین برای زندگی انسان

 .  است به چاپ رسیده Anthropocene Reviewو   Scienceهای  نتایج این تحقیق در مجله

 

 degradation-alenvironment-of-http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate- :لینک خبر
scientists-say-risk-at-earth-on-life-puts 

 :خالصه خبر 

Two major new studies by an international team of researchers have pinpointed the key factors 

that ensure a livable planet for humans, with stark results. 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists
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Of nine worldwide processes that underpin life on Earth, four have exceeded “safe” levels – 

human-driven climate change, loss of biosphere integrity, land system change and the high level 

of phosphorus and nitrogen flowing into the oceans due to fertiliser use. 

Researchers spent five years identifying these core components of a planet suitable for human 

life, using the long-term average state of each measure to provide a baseline for the analysis. 

They found that the changes of the last 60 years are unprecedented in the previous 10,000 years, 

a period in which the world has had a relatively stable climate and human civilisation has 

advanced significantly. 

Carbon dioxide levels, at 395.5 parts per million, are at historic highs, while loss of biosphere 

integrity is resulting in species becoming extinct at a rate more than 100 times faster than the 

previous norm. 

 محیط زیست :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 15/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کشف ژن مقاوم به شوری در سویا

استرالیایی و چینی  نتایج پروژه تحقیقاتی مشترک بین محققان

است که تولید ارقام جدید مقاوم سویا در برابر شوری  نشان داده

 . باشد پذیر می خاک امكان

محققان دانشگاه آدالید استرالیا و موسسه علوم زراعی وابسته به 

آکادمی علوم کشاورزی چین موفق به شناسائی ژن خاصی در سویا 

بهبود محصول سویا بسیار تواند در بهبود ارقام سویا  شدند که می

 . موثر باشد

در سطح جهانی، از نظر سطح زیرکشت و میزان برداشت محصول، 

حساس به شوری خاک هستند که به کاهش عملكرد ن آاما بسیاری از ارقام تجاری . سویا در رتبه پنجم قرار دارد

شود تا  بینی می فزایش است و پیشهای کشاورزی شور بسرعت در حال ا مهمتر اینكه سطح زمین. محصول میانجامد

 . سال آینده دو برابر گردد 15
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توان مطمئن شد که ارقام جدید  های اصالح نباتات می با شناسائی این ژن و با استفاده از نشانگرهای ژنتیكی در برنامه 

 .در مناطق شور نیز قابل کشت خواهند بود

 .است رسیده به چاپ The Plant Journalنتایج این تحقیق در مجله 

  /htmreleaseshttp://www.sciencedaily.com.2015/01/150109100949/ :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

A collaborative research project between Australian and Chinese scientists has shown how 

soybean can be bred to better tolerate soil salinity. 

The researchers, at the University of Adelaide in Australia and the Institute of Crop Sciences in 

the Chinese Academy of Agricultural Sciences in Beijing, have identified a specific gene in 

soybean that has great potential for soybean crop improvement. 

"Soybean is the fifth largest crop in the world in terms of both crop area planted and amount 

harvested," says the project's lead, University of Adelaide researcher Associate Professor 

Matthew Gilliham. "But many commercial crops are sensitive to soil salinity and this can cause 

major losses to crop yields. 

 سویا :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های شیمیایی شمند برای افزایش عملكرد و کاهش آالیندههای کشاورزی هو کاربرد تكنیک

موفق به ارائه روش جدیدی شدند که به ( Lancaster)محققان دانشگاه النكستر  

ها را در آب کاهش داده  کمک آن توانستند با استفاده از اشعه ایكس، میزان آالینده

  .و میزان عملكرد محصوالتی مثل نخود و لوبیا را افزایش دهند

گیری فسفر  های فعلی موجود برای اندازه در این تحقیق آنها نشان دادند که روش

 . باشد خاک برای جبران کاهش عملكرد ناشی از فسفر خاک جوابگو نمی قابل جذب

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150109100949.htm
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شناس امیدوارند با تلفیق دو فناوری جدید روشی را ارائه نمایند که با آن  در این رابطه دانشمندان علوم گیاهی و خاک

درباره میزان سریع گیری  خاک، کشاورزان قادر به تصمیم قابل جذبگیری سریع میزان فسفر  توان ضمن اندازهب

و اسپكترومتری ( DGT)های نازک  تكنیک پخش تدریجی در فیلمدو فناوری جدید .  د نیاز گردندفسفری مور

   .نام دارند( pXRF)فلورسانس اشعه ایكس قابل حمل 

را به مرحله تجاری برسانند تا کشاورزان با این روش جدید  بتوانند اند که امیدواری کرده مجریان تحقیق اظهار

 . دقیق و پایدار فسفر خاک را مدیریت نمایند ، گیری آگاهانه تصمیم

 .com/releases/2015/01/150115111315.htmhttp://www.sciencedaily :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers at Lancaster University are using X-rays to help farmers increase yields and cut 

water pollution following an unexpected discovery in a pea and bean crop. 

Plant and Soil Scientists hope to combine two new technologies to provide a rapid "same day" 

measurement of soil phosphorus availability, enabling farmers and growers to make more 

informed decisions about fertiliser application. 

Dr Rothwell noticed that, contrary to expectations, pea and bean crop yields were sometimes 

decreased by up to 30 per cent when they were treated with recommended levels of lime -- 

despite the fact that application of lime is expected to to improve the availability of plant 

nutrients. 

 فسفر خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 نیاز به رویكردی پایدار در عرضه جهانی ماهی 

ه خوراک ماهیان پرورشی خود شدیدا پروری چین برای تهی صنعت رو به رشد آبزی 

آنها ش شدید ذخایر سبب کاه این وابستگی. وحشی است های ماهیان وابسته به گونه

در تحقیق جدیدی که بطور . است ها آسیب رسانده و به اکوسیستم اقیانوس شده

و استنفورد انجام شده است، روش پایدارتری ( Leiden)مشترک توسط دانشگاه لیدن 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150115111315.htm
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ست که ا در این روش جدید پیشنهاد شده. است ها ارائه شده پروری برای حل این مشكل و تامین خوراک ماهیان آبزی

 . های فرآوری غذاهای دریایی استفاده شود از بازیافت ضایعات کارخانه

کننده و فرآوری ماهی در جهان است، بطوریكه یک سوم عرضه جهانی  کشور چین بزرگترین تولیدکننده، مصرف

هارم این و حدود سه چ  سال گذشته، میزان تولید ماهی چین سه برابر شده 41طی . ماهی مربوط به این کشور است

اما از طرف دیگر برای تهیه خوراک موردنیاز این  مزارع فشار شدیدی . شود پروری تامین می تولید توسط مزارع آبزی

 . های وحشی ماهیان و در نتیجه به اکوسیستم اقیانوس وارد کرده است به ذخائر گونه

 شیالت: موضوع

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113090413.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

China's booming aquaculture industry is increasingly dependent on fishmeal made from wild-

caught fish, a practice that depletes wild fish stocks. A new study conducted by institutions 

including Leiden University and Stanford offers a more sustainable path. The study appeared in 

the journal Science on 9 January. 

China is the world's leading producer, consumer and processor of fish, contributing one-third of 

the global supply. China's fish production has tripled in the past 20 years, and about three-

quarters of its supply now come from fish farms. Yet the industry still places huge pressure on 

wild fisheries as its demand grows for fishmeal and fish oil made from wild-caught species. 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 برای مقابله با بیماری کُشنده ماهیان« نکائول»از رس ستفاده ا

اند با استفاده از یک ماده طبیعی به  مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا توانستهن حققام

 .پیشگیری از ابتال ماهیان به یک بیماری کُشنده کمک نمایند

و  ذسازیغپزشكی و کامواد آرایشی،  یهتهدر نوعی رس سفید و نرم است که  نکائول

، محققان مرکز اما در تحقیق جدید .همچنین در محصوالت چینی و سفالی کاربرد دارد

ها  تی بیوتیکنوان جایگزینی برای آنبع را ائولنکاز  ستفادهاتحقیقات کشاورزی امریكا 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113090413.htm
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 ل این بیماریعام. اند مورد بررسی و آزمایش قرار داده دم ماهیان یا کلومناریس  وبیماری پوسیدگی باله درمان  در

 باله و دم ماهی پوست، این بیماری بر روی دستگاه تنفس،  .است Flavobacterum columnare نوعی باکتری به نام

 . شود اثر گذاشته و سبب مرگ ماهی می

. اضافه شده است ماهی و پاتوژن بیماری  به مخازن آب حاوی گربههای مختلف  ذرات کائولن در اندازه این آزمایشدر 

بنا بر . اند ها سالم مانده درصد ماهی 36است که در مخازن حاوی کائولن نسبت به مخازن فاقد آن  نتایج نشان داده

 .ها می شوند سبیده و مانع از رسیدن آنها به بدن ماهیها چ به پاتوژن ائولنکاظهار مجریان تحقیق، ذرات 

 در دسترس Agricultural Research magazine مجله  4135 نویهژا شمارهبیشتر درباره این یافته در اطالعات 

 . باشد می

 https://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150114.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists have unearthed a natural material that helps 

prevent a deadly fish disease. 

Kaolin, a type of clay found globally, significantly improved the survival of channel catfish with 

columnaris disease in a recent study conducted by fish physiologist Benjamin Beck, located at 

the Agricultural Research Service (ARS) Harry K. Dupree Stuttgart National Aquaculture 

Research Center in Stuttgart, Arkansas. ARS is USDA’s principal intramural scientific research 

agency, and this research supports the USDA priority of promoting international food security. 

The soft white clay has been used for years in cosmetics, medicine and papermaking. It is also 

used in manufacturing china, porcelain and other products. 

 شیالت: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 12/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 برای مقابله با سفیدک داخلی ریحانوشی ر

ن به بیماری یكی از سبزیجات پرمصرف خانگی است که میزان ابتال آریحان 

عامل این بیماری . بسیار شدید است (downy mildew) سفیدک داخلی

دانشگاه فلوریدا محققان  .Peronospora belbahrii قارچی است بنام

https://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150114.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=46083
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-28-10-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-28-10-00
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نتیجه . اند آزمایشات زیادی را انجام داده کنترل این بیماریکش برای  ن گیاه و کاربرد قارچبرای یافتن ارتباط بین س

  .تبه چاپ رسیده اس HortiScienceتحقیق آنها در مجله 

سن گیاه، شرایط محیطی و رقم مورد : موثر است بتال ریحان به این بیماریااند که سه عامل در شدت  دریافتهمحققان 

نسبت به سایر ارقام بیشترین حساسیت را در برابر این  Ocimum basilicumمعمول ریحان به نام رقم . کاشت

 ب سببمحیط را مساعد برای بروز بیماری کرده و باد و پاشیدن آ ،آب و هوای سرد و مرطوبشرایط . بیماری دارد

 . دشو میهای سالم  انتشار بیماری به بوته

بازار قادر به  در موجود زیستی های و فرآورده کشها قارچله این است که تعداد محدودی از رابطه با این بیماری مسئدر 

ای مورد  هفته 5تا  4های  را بر روی بوته acibenzolar-S-methyl در این تحقیق اثر قارچكش  .نترل آن هستندک

، بیشترین حساسیت را دارند که های هفته 4های  تهبو کش بجز در که قارچنشان داده است نتایج . آزمایش قرار دادند

  . ی داشته استاثیر کاهشی قابل توجهت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150114101751.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Production of sweet basil has been drastically affected by downy mildew caused by the foliar 

disease Peronospora belbahrii. Scientists evaluated two- to seven-week-old basil plants for 

susceptibility to downy mildew and analyzed the effect of pre-inoculation applications of 

acibenzolar-S-methyl for controlling the disease. Results indicated two- to three-week-old basil 

plants need to be protected, and ASM should be applied before pathogen infection on five- to 

seven-week-old plants to reduce downy mildew. 

The researchers said that the severity of downy mildew is typically associated with three 

variables: the age of the basil plant, environmental conditions, and specific cultivar 

susceptibility. The most commonly grown sweet basil (Ocimum basilicum) is substantially 

more susceptible to downy mildew than other basil varieties.  

 

 بیماری گیاهی :وضوعم

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150114101751.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم دی  نیمه

 

www.iccima.ir 

42 

 

 

 المللی خاک های پیشگیری از تخریب بیشتر خاک در سال بین رنامهب

، آقای (SHP)دیر برنامه سالمت خاک افریقا مبر اظهارات نا ب

ها بیشتر  گزاری سیاست ،المللی خاک ، در سال بینبشیر جاما 

درصد از  71الی  65حدود  .د بودواهخوف به این منبع طمع

در این  تمیزان عملكرد ذر. اند های افریقا تخریب شده خاک

که این رقم  منطقه بطور متوسط یک تن در هكتار است در حالی

 و کاهش تخریب خاکیا حا. رسد میتن در هكتار  1در آسیا به 

 . افریقا است های مهم از چالش

. است درصد کاهش پیدا کرده 51زائی تا  وری تولید کشاورزی بعلت فرسایش خاک و بیابان برخی مناطق افریقا، بهرهدر 

 4151درصدی تولید غذا تا سال  71با توجه به این وضعیت سوال این است که آیا رسیدن به هدف افزایش تولید 

 پذیر است؟  امكان

ای مدیریت خاک بر های افریقا، رویكرد جامعی حفاظت، احیا و تقویت خاک دربارهگزارشی که اخیرا منتشر شده در 

بر اساس این رویكرد، اضافه نمودن . است پیشنهاد شده «(ISFM)خیزی خاک  مدیریت یكپارچه حاصل»تحت عنوان 

مثل  بقوالتبه مقدار کم و کاشت اضافه نمودن کودهای معدنی   به خاک، حیوانی کود و مواد آلی مثل بقایای محصول 

 .است توصیه شده بردن میزان تثبیت ازت در خاک بلبلی برای باال لوبیا چشم

تن در  5/1تن به  5/3اند عملكرد ذرت را از  ن غنائی موفق شدههای ارائه شده در این برنامه، کشاورزا کاربرد توصیهبا 

 .است تن در هكتار افزایش یافته 6/2تن به  4هكتار برسانند و در ماالوی عملكرد ذرت از 

 4111است،  منتشر شده 4132خاک محدود به منطقه افزیقا نبوده و بر اساس گزارش دیگری که در ماه اکتبر تخریب 

. هستندهكتار از خاک مزارع بخصوص در آسیای مرکزی، هند و چین روزانه در معرض تخریب ناشی از نمک 

تواند  می (liquorice)لیكوریس  بویژهاده است که کاشت برخی از گیاهان های انجام شده در ازبكستان نشان د بررسی

 . اثر مخرب نمک را از بین ببرد

باال بردن آگاهی از دستاوردهای تحقیقاتی و برای توسعه  در المللی خاک سال بین بعنوان 4135سال ذاری گنام

 .باشند تواند داشته نقش تاثیرگذاری میپا  ها و کشاورزان مخصوصا کشاورزان خرده ارتباطات بین سازمان

network/2015/jan/13/soil-professionals-development-http://www.theguardian.com/global- :لینک خبر

soils-of-year-international-asia-africa-erosion 

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jan/13/soil-erosion-africa-asia-international-year-of-soils
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jan/13/soil-erosion-africa-asia-international-year-of-soils
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jan/13/soil-erosion-africa-asia-international-year-of-soils
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 :خالصه خبر 

This is the International Year of Soils, so policy attention is likely to shift to this resource. It’s 

not a moment too soon, according to Bashir Jama, director of African agriculture body 

Agra’s Soil Health Program (SHP). 

“Around 65-70% of arable land in Africa is degraded in one form or another,” he says. “Farmers 

are on average getting a tonne of maize from a hectare of land, where a similar size plot in Asia 

gets three tonnes per hectare. Soils have been cultivated for many years with little or no inputs, 

and this is compounded by problems of erosion. So the challenge is how to replenish soil and 

mitigate degradation.” 

 خاک :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 13/11/4115: خ خبرتاری

 بازگشت به فهرست

 

 

 زیستیهای گیاهی توسط حسگرهای  تصاویر واکنشهیه ت

زیستی جدیدی ( سنسور)سگر حموفق به ساخت انشمندان د

اند که امكان مشاهده در زمان واقعی را از عملكرد سیستم  شده

 . تسذیر ساخته اپ دفاعی گیاهان را امكان

، که مورد حمله عامل خارجی دفاعی گیاهان، زمانیمكانیسم 

، در عرض چند دقیقه فعال شده گیرند حشرات یا بیماری قرار می

 .کند و گیاه شروع به واکنش می

محققان دانشگاه ناتینگهام موفق به تهیه تصویر اولین بار برای 

در زمان واقعی از گیاهی شدند که مورد حمله ساس قرار گرفته 

 . بود

مون گیاهی اسید جاسمونیک که بخشی از سیستم هشداردهنده مكانیسم دفاعی تحقیق با تمرکز بر روی هوراین 

ها نیز  بیماری. شود گیرد آزاد می ای قرار می این هورمون زمانیكه گیاه مورد هجوم حشره. گیاه است، انجام شده است

 .شوند میهورمون در گیاه  نموجب آزاد شدن ای

http://www.fao.org/globalsoilpartnership/iys-2015/en
http://www.agra.org/agra/en/what-we-do/policy-across-the-agricultural-value-chain/
http://www.theguardian.com/world/africa
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برای درک بیشتر سیستم دفاعی گیاه و تغییراتی که در گیاه زمان استرس یا حمله  توان زیستی جدید میحسگر از 

 .ایجاد می شود، استفاده نمود

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150116115436.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists get an insider's view of plants under attack. They've developed a new biosensor that 

allows them to see, in real time, what happens when a plant's defence system swings into action. 

When plants come under attack internal alarm bells ring and their defence mechanisms swing 

into action -- and it happens in the space of just a few minutes. Now, for the first time, plant 

scientists -- including experts from The University of Nottingham -- have imaged, in real time, 

what happens when plants beat off the bugs and respond to disease and damage. 

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/11/4115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150116115436.htm
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