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 شاخص مواد غذایی فائو در ماه اکتبر ثبات

د در ماه اکتبر واح 1/331شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

 1/1، نسبت به رقم بازنگری شده ماه سپتامبر کاهش جزئی 1132

واحد  1/32درصدی داشت اما از شاخص همین ماه در سال قبل 

خصوص  ثبات قیمت جهانی انواع روغن و به. کمتر بود( درصد 3/6)

در . قیمت شکر، کاهش قیمت لبنیات و گوشت را جبران کرد

 .غییر ماندتبدون  حالیکه قیمت غالت تقریبا

واحد در ماه اکتبر،  2/371شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

نسبت به ماه گذشته تغییری نداشت ولی در مقایسه با سال قبل 

ماه روند شدید  5پس از . کاهش پیدا کرد( درصد 1/3)واحد  1/31

کاهشی، قیمت جهانی گندم و غالت در این ماه تقریبا بدون تغییر 

تواند تاخیر در برداشت ذرت در  اصلی این ثبات می دالیل. بود

 . انداز نامساعد برداشت گندم در استرالیا باشد چشمامریکا و  

واحد در ماه اکتبر،  7/361شاخص قیمت روغن نباتی فائو با متوسط 

نسبت به ماه سپتامبر افزایش داشت و ( درصد 3)واحد  6/3

بود،  شروع شده 1132ترتیب روند کاهشی که از ماه آوریل  بدین

به قیمت  طیکی از دالیل اصلی این تغییر روند مربو. تغییر پیدا کرد

روغن پالم است که بدنبال کاهش تولید آن در مالزی و اندونزی و 

افزایش تقاضای جهانی، سبب شد قیمت آن پس از شش ماه کاهش 

در این ماه شاخص قیمت دانه آفتابگردان . متوالی افزایش یابد

 . یش و قیمت روغن سویا کاهش پیدا کردافزا

واحد در ماه اکتبر،  1/312شاخص قیمت لبنیات فائو با متوسط 

و در مقایسه سال به سال ( درصد 3/3)واحد  5/1نسبت به ماه قبل 

ماه کاهش  1پس از . کاهش داشت( درصد 6/16)واحد  1/66

 . تا کنون رسید 1131ال ترین رقم ثبت شده از ماه اوت س متوالی، این شاخص به پائین
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با این حال . از ماه قبل کمتر بود( درصد 3/3)واحد  1/1واحد در ماه اکتبر،  3/111شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

یکی از دالیل اصلی باال . افزایش داشت( درصد 5/33)واحد  6/13شاخص قیمت انواع گوشت در مقایسه سال به سال 

 .ت جهانی گوشت گوساله استبودن این شاخص باال بودن قیم

نسبت به ماه قبل افزایش پیدا ( درصد 1/2)واحد  5/3واحد،  6/117شاخص قیمت شکر فائو در ماه اکتبر با متوسط 

  . درصد  کاهش داشت 31کرد ولی نسبت به سال قبل 

 / p://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/enhtt:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 192.3 points in October 2014, marginally (0.2 percent) 

below the revised September figure but 14.3 points (6.9 percent) short of its corresponding level 

one year ago. A firming of international prices of oils and, especially, of sugar, compensated for 

a retreat of dairy and meat, while cereal prices remained stable around their relatively low 

September value. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

    1132-35سال  ردپنبه جهانی قیمت  ضعیتو

بینی خود برای قیمت پنبه در  پیش ،(ICAC)پنبه  المللی ینی بمشورتمیته ک

 72نسبت به ماه اکتبر برای هرپوند   را با یک سنت کاهش 1132 – 35سال 

سنت  33نبه در فصل گذشته هر پوند پقیمت متوسط . تسا سنت اعالم کرده

 71متوسط آن در بلند مدت یعنی  زوجود این کاهش هنوز قیمت پنبه ابا . بود

 .سنت بیشتر است

درصد کاهش نسبت به ماه اکتبر  3/1آتی نیویورک برای ماه مارس با عامالت م

 . سنت به ازاء هر پوند اعالم شد 31/53

 1درصد کاهش به  16بزرگترین خریدار پنبه در جهان، واردات خود را با ین چ

دولت چین به منظور تشویق مصرف . است رسانده 1132 – 35میلیون تن در سال 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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تن در ماه پیش اعالم  13311دات این کشور را انجمن پنبه چین، وار. است پنبه داخلی، واردات پنبه را محدود کرده

تا کنون  1113ترین رقم ثبت شده از ژانویه سال  درصد کاهش داشته و پائین 21نمود که در مقایسه سال به سال 

  .است بوده

درصد افزایش یافته و به  1رود که واردات پنبه توسط سایر خریداران آن  یانتظار م بر اعالم کمیته مشورتی پنبهبنا 

 .ون تن برسدمیلی 3/5

in-prices-cotton-average-above-sees-http://www.agrimoney.com/news/icac-2014-: لینک خبر

7713.html--15 

 :خالصه خبر 

The International Cotton Advisory Committee forecast cotton prices staying above long-term 

averages this season despite the threat from a slump in Chinese imports  which, hours later, 

were revealed to have hit their lowest in nearly six years. The ICAC, an intergovernmental 

group, trimmed its forecast for cotton values in 2014-15, at measured by the Cotlook A index 

of physical values, to 74 cents a pound, 1 cent below its previous forecast, made on October 

and well below last season's average of 91 cents a pound. 
 اقتصاد  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 جدید بانک جهانی جهت تقویت کشاورزی مالی تعهدات

میلیون نفر در جهان در مناطق روستایی زندگی  111نزدیک به 

داری، کرده و برای گذران زندگی خود وابسته به کشاورزی، دام

 . های مرتبط هستند پروری و سایر فعالیت آبزی

عالوه بر روستانشینان، کشاورزی در مبارزه جهانی علیه گرسنگی 

تغذیه و بهبود امنیت غذایی برای جمعیت فزاینده جهان  و سوء

پذیرترین  ، یکی از آسیباین بخشاز طرف دیگر . نقش اساسی دارد

وایی بوده و همچنین تاثیر ها در برابر تغییرات شدید آب و ه بخش

تغییرات اقلیمی نیز بسیار حائز اهمیت  اای دارد، بنابراین در مقابله ب انتشار گازهای گلخانه میزان قابل توجهی در

 .است

http://www.agrimoney.com/news/icac-sees-above-average-cotton-prices-in-2014-15--7713.html
http://www.agrimoney.com/news/icac-sees-above-average-cotton-prices-in-2014-15--7713.html
http://www.agrimoney.com/news/icac-sees-above-average-cotton-prices-in-2014-15--7713.html
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 1132است، بطوریکه در سال  گذاری گروه بانک جهانی در بخش کشاورزی افزایشی بوده های اخیر روند سرمایه در سال

بخش عمده این . است گذاری در این بخش را داشته میلیارد دالری باالترین سهم سرمایه 1/1د مالی این گروه با تعه

همچنین کمک به  کشاورزان در . وری، امنیت غذایی و بهبود دسترسی به بازار خواهد شد مبلغ صرف افزایش بهره

محیطی و تقویت  زی از جنبه زیستمقابله با شرایط نامساعد، کاهش نابرابری جنسیتی و افزایش پایداری کشاور

 . است گذاری اعالم شده کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم، از سایر اهداف این سرمایه

 a-poor-rural-million-800-to-up-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/12/for-:لینک خبر

agriculture-to-commitment-bank-world-strong 

 :خالصه خبر 

Close to 800 million people around the world—or 78 percent of the world’s poor people—live in 

rural areas and rely on farming, livestock, aquaculture and other agricultural work to put food 

on their plates and make a living. One of them is Adekalie Kamara, a rice farmer in Sierra Leone 

who is counting on more productive farming methods to “give me hope of a good reward for my 

hard work.” Meanwhile, Jan Agha, an Afghan farmer is improving his livestock business to help 

feed his eleven children.  
 کشاورزی خانوادگی  :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 14/11/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 انتشار کتاب جدید فائو درباره وضعیت جهانی غذا و تغذیه

عنوان  درباره وضعیت جهانی غذا و تغذیه تحتکتاب جدید فائو 

«Food and Nutrition in Numbers » در قطع جیبی و

المللی تغذیه  همچنین بصورت آنالین قبل از دومین کنفرانس بین

 . منتشر شد

ها و نمودارهای متنوعی درباره روند موضوعاتی  این کتاب شامل داده

های غیرواگیر از  ها، اضافه وزن، چاقی و بیماری مثل کمبود ریزمغذی

های مربوط به  عالوه بر این شاخص. باشد تا کنون می 3331سال 

 . است تغذیه، بهداشت و محیط زیست نیز در آن ارائه شده

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/12/for-up-to-800-million-rural-poor-a-strong-world-bank-commitment-to-agriculture
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/12/for-up-to-800-million-rural-poor-a-strong-world-bank-commitment-to-agriculture
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/06/18/agricultural-program-helps-rice-crops-food-security-grow-sierra-leone
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/03/19/farmer-field-schools-help-incomes-afghanistan
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های مختلف تغذیه  بنار بر اظهار آقای جوزف اشمیندهوبر، معاون بخش آمار فائو، این کتاب با ارائه آمار دقیقی از جنبه

ذایی، میزان مصرف مواد غذایی، میزان انتشار کربن مربوط به ای و جهانی مثل قیمت مواد غ در سطح کشوری، منطقه

 .گزاران باشد تواند مرجع مفیدی برای سیاست بخش کشاورزی و کاربری زمین می

در دسترس از طریق این لینک   pdfو در فرمت  web appمندان مسائل غذا و تغذیه این کتاب بصورت  برای عالقه

 i4175e.pdf-http://www.fao.org/3/a: باشد می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/266177/icode:لینک خبر 

 :خالصه خبر 

FAO has published a comprehensive pocketbook of nutrition-related data covering all regions of 

the world ahead of the Second International Conference on Nutrition (ICN2) taking place in 

Rome this week. 
 تغذیه  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 پروری ها با افزایش آبزی افزایش عرضه ریزمغذی

پروری طی دهه  ی بر اساس گزارش جدید فائو، با انتظار افزایش رشد آبز

تواند  ها نفر بویژه در آسیا و افریقا می آینده، وضعیت تغذیه میلیون

 . بهبود پیدا کند

های  پروری بویژه در فناوری گذاری در بخش آبزی نرخ سرمایهافزایش 

های تخمگذاری و تغذیه  های پرورشی، شیوه مربوط به مصرف آب، شیوه

درصد در سال  32/2سرانه تولید را  1111تواند تا سال  ماهیان می

، این رقم (OECD) های اقتصادی در گزارش قبلی تهیه شده توسط فائو و سازمان توسعه و همکاری. افزایش دهد

 . بود بینی شده درصد پیش 52/1

در  پروری پروری فائو، آبزی گزاری شیالت و آبزی بنا بر اظهارات آقای آودن لم، کارشناس ارشد بخش اقتصاد و سیاست

 5/66از تقریبا صفر به  1131تا  3351های  مقایسه با دامداری صنعت نوپائی است که میزان تولید در آن در فاصله سال

http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/266177/icode/
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درصد از صادرات  51حدود . برابر شده است تقریبا سی 3371همچنین نسبت به سال . است میلیون تن در سال رسیده

 . است است، مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده میلیارد دالر برآورد شده 317که معادل  1133جهانی ماهی در سال 

این میزان . است رسیده 1131کیلوگرم در سال  3/33به  3371کیلوگرم در سال  3/3مصرف جهانی ماهی از سرانه 

که در آسیا، اروپا و امریکای  در حالی. درافریقا، امریکای التین و شرق نزدیک تقریبا نصف میزان مصرف جهانی است

 .رسد کیلوگرم می 13شمالی این رقم به 

اما با افزایش رشد . فزایش خواهد داشتدرصد ا 17، نسبت به امروز 1111بر اساس این گزارش قیمت ماهی تا سال 

 . درصد کاهش پیدا کند 11تواند تا  پروری این رقم می آبزی

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/265790/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Fish farming will likely grow more than expected in the coming decade, offering a chance for 

improved nutrition for millions of people, especially in Asia and Africa, according to a new 

report.Increased investment in the aquaculture sector - particularly in productivity-enhancing 

technologies including in the areas of water use, breeding, hatchery practices and feedstuff 

innovation  
 شیالت  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شناخت بیشتر از چگونگی مکانیسم فتوسنتز گیاهان

گیاهان همواره در معرض تغییر و نوسانات تابشی نور، بعنوان مثل در 

. های درختان مشرف بر آنها هستند اثر عبور ابرها و یا حرکت  برگ

ند باش بنابراین باید قدرت تطابق سریعی در برابر این نوسانات داشته

 . تا حداکثر انرژی تابشی الزم برای فتوسنتز را جذب نمایند

آن  توسطقیقاتی موفق به شناخت مکانیسمی شدند که گروه تحیک 

گیاهان حداکثر بازدهی فتوسنتتیک خود در طی نوسانات منبع 

 . است رسیده چاپ به Nature Communicationنتیجه تحقیق آنها در مجله . کنندحفظ توانند  را میانرژی تابشی 

http://www.fao.org/news/story/en/item/265790/icode/
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. شدند که در تنظیم کارآئی فتوسنتز نقش اساسی دارد KEA3این تیم تحقیقاتی موفق به شناسائی پروتئینی بنام 

که تابش کامل در  اما زمانی. رود ورت گرما از بین میانرژی مازاد جذب شده توسط گیاه بصتحت تابش نور کامل آفتاب، 

شود گیاه باید بسرعت قادر به تغییر وضعیتی باشد که در آن  دچار وقفه میاثر عاملی مثل ابر و بوجود آمدن سایه 

اند که  های پیشرفته جدید، دانشمندان دریافته با بکارگیری روش. بتواند از اتالف انرژی بصورت گرما جلوگیری نماید

 .در این تغییر وضعیت نقش مهمی دارد KEA3پروتئین 

وری محصوالت و ارتقاء دانش موجود در مورد بیوشیمی  تواند به بهبود بهره بنا بر اظهارات محققان این یافته می

 . فتوسنتز کمک نماید

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141113075121.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plants grow in environments where the availability of light fluctuates quickly and drastically, for 

example from the shade of clouds passing overhead or of leaves on overhanging trees blowing in 

the wind. Plants thus have to rapidly adjust photosynthesis to maximize energy capture while 

preventing excess energy from causing damage. 
 فیزیولوژی گیاهی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های جدید از چگونگی تنظیم جذب عناصر غذایی در گیاهان یافته

آگاهی بیشتر از چگونگی تنظیم جذب عناصر اصلی غذایی 

سبب کاهش مصرف کود و در نتیجه  تواند توسط گیاهان می

تواند منجر به ایجاد  ها می اینگونه یافته. کاهش آلودگی گردد

و   ارقامی گردد که نیاز کمتری به عنصر اصلی یعنی ازت داشته

  مک نمودهکتعیین میزان دقیق ازت موردنیاز گیاه به همچنین 

لوگیری جها  حاصل از مصرف کود به رواناب و از ورود ازت مازاد

 . شود

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141113075121.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه آبان  دوم نیمه

 

www.iccima.ir 

9 

 

برزیل، نحوه ( Campinas)در تحقیق انجام شده توسط گروهی از محققان دانشگاه ادینبورگ و دانشگاه کمپیناس 

آنها دریافتند که زمانیکه . است های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته یل آن به واحدهای سازنده سلولدجذب ازت و تب

ن ژکنند که در واقع تنظیم کننده مقدار نیترو تریک میهای گیاهی تولید اکسید نی شود، سلول نیتروژن جذب گیاه می

 . کند الزم برای رشد گیاه است و زمان توقف جذب ازت توسط گیاه را تعیین می

 .است به چاپ رسیده Nature Communicationنتایج بدست آمده از این تحقیق در مجله 

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141112093145.htm:لینک خبر  

 :خالصه خبر 

New insights into how plants regulate their absorption of an essential nutrient could help avoid 

pollution caused by excess use of fertilizer, experts say. The findings could lead to the 

development of crop varieties that need less of the primary nutrient -- nitrogen -- than 

conventional crops. It could also inform how much nitrogen should be added to plant feed. 
 فیزیولوژی گیاهی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/11/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سالمتی انسان و محیط زیست برای حفظغذایی  های رژیم لزوم تغییر

انواع شکر و میزان مصرف با افزایش شهرنشینی و درآمدها، 

و محصوالت حاصل از کشاورزی متراکم  های تصفیه شده روغن

بررسی انجام شده توسط محققان . است ا افزایش یافتهشدید

های غذایی از  دهد که تغییر رژیم سوتا، نشان می دانشگاه مینه

های غذایی  تر مثل رژیم های غذایی سالم وضعیت فعلی به رژیم

ای، نیمه گیاهخواری و گیاهخواری نه تنها به افزایش طول  مدیترانه

جر خواهد شد، بلکه میزان عمر و بهبود کیفیت زندگی انسان من

 .های در حال انقراض کمک خواهد کرد گاههای گونه و همچنین به حفظ سکونت ای را کاهش خانهلانتشار گازهای گ

 .است منتشر شده Natureنوامبر مجله  31نتیجه این بررسی در نسخه آنالین 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141112093145.htm
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اند در صورت ادامه روند فعلی در  به کردههای غذایی مختلف، محققان محاس در این تحقیق، با تجزیه و تحلیل سیستم

 .درصد افزایش خواهد داشت 11های تولید مواد غذایی،  ای حاصل از سیستم ، میزان انتشار گازهای گلخانه1151سال 

تر توسط مردم، خطر ابتال به  های غذایی سالم ه در صورت پذیرش رژیماست ک های آنها نشان داده افتهیهمچنین 

 11های قلبی  میر ناشی از بیماری درصد و مرگ و 31درصد، انواع سرطان تا  15تا  11مثل دیابت نوع بیماری خطرناک 

 .درصد کاهش خواهند یافت

  htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141112132057.:لینک خبر  

 :خالصه خبر 

A new study shows how a shift away from this trajectory and toward healthier traditional 

Mediterranean, pescatarian or vegetarian diets could not only boost human lifespan and quality 

of life, but also slash greenhouse gas emissions and save habitat for endangered species. 
 کود  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 وری آب آنالین درباره عملکرد محصوالت کشاورزی و بهرهاطلس 

روند فعلی افزایش عملکرد محصوالت عمده کشاورزی برای 

رفع تقاضای موجود کافی نبوده و با توجه به محدودیت 

زمین برای کاشت بیشتر محصوالت کشاورزی و نرخ افزایش 

جمعیت جهان، تضمین امنیت غذایی و در عین حال حفاظت 

ها و  زیستی، تاالب های غنی از کربن و تنوع لاز جنگ

 .زارها بسیار مشکل خواهد بود چمن

 Global Yield Gap Atlasاطلس جهانی عملکرد یا 

(GYGY)المللی است که نیاز به مشارکت  ، یک پروژه بین

های تولید،  های زراعت، خاک، سیستم متخصصین در زمینه

سایت  های اطالعاتی آن کامل و از طریق وب های پایگاه دارد تا داده اقلیم و مدیریت مزرعه در کشورهای مختلف

 .مربوط در دسترس عالقمندان قرار گیرد

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141112132057.htm
http://www.yieldgap.org/gygamaps/app/index.html
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درباره محصوالتی مثل ذرت،  1131و  1131های  در حال حاضر در فاز اول اجرای خود این اطلس اطالعات مربوط به سال

 .یا، نیشکر و جو نیز اضافه خواهند شدسو دهد و بزودی  برنج، گندم، سورگوم و ارزن را پوشش می

  http://www.yieldgap.org/web/guest/home:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Current rate of yield increase for major food crops is not fast enough to meet demand on existing 

farmland. Given limited land suitable for crop production and population soon to exceed 9 

billion, ensuring food security while protecting carbon-rich and biodiverse rainforests, wetlands, 

and grasslands depends on achieving highest possible yields on existing farm land. 
 وری  عملکرد و بهره  :موضوع

 yieldgap :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 (GCF)صندوق اقلیم سبز مالی کشورهای ثروتمند به  اتتعهد

در اجالس سال قبل سازمان ملل متحد درباره اقلیم که در 

تمند متعهد به لیما، پرو برگزار گردید، کشورهای ثرو

میلیارد دالر کمک مالی به صندوق اقلیم  31 -35 پرداخت 

در نشست هفته گذشته برلین اعالم . شدند( GCF)سبز 

 31یعنی  رود میزان حداقل تعهدات فوق شد که انتظار می

شورها پرداخت شود که بریتانیا با میلیارد دالر توسط این ک

از طرف . م را داردمیلیارد دالر در سال جاری بیشترین سه 3

 .سال پرداخت باید گردد 2میلیارد دالر طی  5/3میلیارد دالر و ژاپن  1امریکا مبلغ 

های مالی ارائه شده توسط  موسسه جدید سازمان ملل متحد است که وظیفه دارد کمک( GCF)صندوق اقلیم سبز 

اری با بالیای طبیعی مثل سیل، موج هوای کشورهای توسعه یافته را در کشورهای در حال توسعه برای مقابله و سازگ

 .  ای هزینه نماید گرم، باال آمدن سطح دریا و آثار تغییرات اقلیمی و همچنین در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه

 on-backsliding-countries-http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/18/rich-:لینک خبر

finance-climate 

 :خالصه خبر 

http://www.yieldgap.org/web/guest/home
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/18/rich-countries-backsliding-on-climate-finance
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/18/rich-countries-backsliding-on-climate-finance
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The $10bn (£6bn) in climate aid which Britain and other rich countries are expected to formally 

pledge this week represents a backsliding on earlier climate finance transfers, according to 

observers. 
 اقلیم  :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 گیاهان تراریخته در برابر ذرت خوار مقاومت آفت برگ

اعالم ( LSU)وئیزیانای امریکا شناس دانشگاه ایالتی ل محققان حشره

که مقاومت آفت برگخوار ذرت در برابر ارقام تراریخته  اند نموده

(GMO )نتایج بررسی آنها در مجله آنالین . در حال افزایش است

PLOS One است منتشر شده. 

در برابر ارقام تراریخته یکی از تکامل آفات و مقاوم شدن آنها 

 .است نوع گیاهان بوده هدیدات پایداری درازمدت اینت

 زآفت برگخوار ذرت از جمله مشکالت کشاورزان در بسیاری ا

ایالت فلوریدا و کارولینای شمالی  وومت آن در برابر ارقام تراریخته فقط در دااما مق. آید های امریکا بشمار می ایالت

 Bt cornاز ارقام تراریخته ذرت بنام  سال پیش تا کنون در بیشتر مزارع ذرت امریکا 31تقریبا از . است مشاهده شده

 .شود استفاده می

 .اند خوار ذرت نیز ابراز نگرانی کرده محققان در مورد مقاومت آفت ریشه

 idUSL2N0T72LZ20141117-armyworms-gmo-rticle/2014/11/17/agriculturehttp://www.reuters.com/a: لینک خبر

 :خالصه خبر 

Crop-devouring armyworms are showing increasing resistance in some U.S. farm fields to a 

popular type of genetically modified crop that should kill them, scientists said on Monday. The 

evolution of insect resistance "is a great threat" long- term to the sustainability of the GMO 

crop biotechnology that has become a highly valued tool for many U.S. farmers, according to 

Fangneng Huang, an entomologist at Louisiana State University (LSU) and lead researcher for 

a three-year study. 
 بیوتکنولوژی  :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

http://www.reuters.com/article/2014/11/17/agriculture-gmo-armyworms-idUSL2N0T72LZ20141117
http://www.reuters.com/sectors/industries/overview?industryCode=159&lc=int_mb_1001
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 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

  کربن نیستگاز انتشار  کاهشزدائی به معنای  توقف جنگل

 Nature Climateمقاله جدید چاپ شده در مجله بر اساس 

Change تغییرات  توسط محققان موسسه تحقیقات آثار

زدائی به تنهائی برای  ، توقف جنگل(PIK)اقلیمی پتسدام 

اکسیدکربن کافی نخواهد بود اگر از  کاهش انتشار گاز دی

ها به کشاورزی جلوگیری  تغییرات کاربری سایر اکوسیستم

تواند به معنای استفاده از  زدائی می زیرا کاهش جنگل. نشود

بن برای های غیرجنگلی غنی از کر سایر اکوسیستم

 . های کشاورزی باشد فعالیت

تواند منجر به  زدائی می اند که توقف کامل جنگل این تیم تحقیقاتی با استفاده از مدلسازی کامپیوتری، برآورد کرده

میلیارد تن  36اما همزمان معادل . گردد 1311اکسیدکربن به اتمسفر تا سال  میلیارد تن دی 77جلوگیری از انتشار 

این محققان پیشنهاد .  ها وارد جو زمین خواهد شد های کشاورزی به سایر اکوسیستم جه گسترش فعالیتکربن در نتی

های غنی از کربن نیز در  المللی سایر اکوسیستم های بین نامه ها، در موافقت اند که بجای تمرکز فقط بر روی جنگل کرده

زدائی و  ای ناشی از جنگل هش انتشار گازهای گلخانهکا»و از جمله پیشنهادات آنها گسترش برنامه  نظر گرفته شوند

  . ها است به سایر اکوسیستم« (+REDD)تخریب جنگل 

deforestation-cehan-http://news.mongabay.com/2014/1117-: لینک خبر

landusechange.html#sthash.N9SOKsnC.dpbs 

 :خالصه خبر 

Even if the world stopped cutting down forests, carbon dioxide emissions from land use change 

would still pose a major challenge, according to a new paper in Nature Climate Change. The 

research finds that eliminating deforestation would mean agriculture would be pushed into non-

forest ecosystems and still release significant quantities of carbon dioxide.  
 جنگل  :موضوع

 (mongabay)مانگابی  :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

http://news.mongabay.com/2014/1117-hance-deforestation-landusechange.html#sthash.N9SOKsnC.dpbs
http://news.mongabay.com/2014/1117-hance-deforestation-landusechange.html#sthash.N9SOKsnC.dpbs
http://news.mongabay.com/2014/1117-hance-deforestation-landusechange.html#sthash.N9SOKsnC.dpbs
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 های میکربی خاک در انتشار گاز کربن نقش فعالیت

با استفاده از مدل کامپیوتری جدیدی که توسط 

محققان آزمایشگاه ملی برکلی وابسته به وزارت 

است، ارتباط بین کربن  انرژی امریکا ارائه شده

خاک و تغییرات اقلیمی مورد بررسی و مطالعه 

 .است گرفته تری قرار دقیق

این اولین مدل کامپیوتری است که در آن چگونگی 

های خاک از  تجزیه مواد آلی توسط میکرب

های مختلف فیزیولوژیکی در نظر گرفته  جنبه

 .است شده

در مقایسه با میزان انتشار گاز کربن در نتیجه 

های فسیلی، میزان گاز کربن  استفاده از سوخت

 . است های خاک حدود ده برابر برآورد شده تجزیه مواد آلی توسط میکرب منتشر شده در اتمسفر در نتیجه

بینی دقیقی از میزان انتشار گاز کربن از خاک در نتیجه  تواند به محققان کمک نماید تا پیش جدید می داین رویکر

واحی قطبی و ها بخصوص برای مناطق حساس مثل ن بینی این پیش. تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین داشته باشند

 .خیز آمازون بسیار حائز اهمیت است های باران جنگل

با توجه به نقش بسیار مهم خاک در چرخه کربن، کوچکترین تغییر در میزان آزادسازی کربن در آن تاثیر بسیار بزرگی 

میک مربوط به های اقلیمی باید فرایندهای پیچیده و دینا بنابراین در مدل. بر روی میزان غلظت کربن اتمسفر دارد

 .فعالیت های میکربی خاک به دقت در نظر گرفته شوند

 .باشد در دسترس می Nature Climate Changeجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در وب سایت مجله  

 com/releases/2014/11/141117132451.htmhttp://www.sciencedaily.: لینک خبر

 :خالصه خبر 

Current climate models probably overestimate the amount of carbon that will be released from 

soil into the atmosphere as global temperatures rise, according to research. The findings are 

from a new computer model that explores the feedbacks between soil carbon and climate change. 

It's the first such model to include several physiologically realistic representations of how soil 

microbes break down organic matter, a process that annually unleashes about ten times as much 

carbon into the atmosphere as fossil fuel emissions. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141117132451.htm
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 جنگل  :موضوع

 (mongabay)مانگابی  :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 شد ای تغذیه تعهدات تر برای فائو خواستار چارچوب قانونی قوی

گزار از  قانون 371ه توسط فائو با حضور بیش از کنشستی ر د

در رم ( IPU)سراسر جهان به دعوت اتحادیه بین پارلمانی 

برگزار گردید، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو اظهار داشت که بهبود 

های عمومی  نیاز به مشارکت جمعی و بودجه تغذیهوضعیت 

های  های بهبود سیستم مناسب و اجرای قوانین موثر در زمینه

 . های غذایی سالم و تقویت تغذیه مدارس دارد غذایی، رژیم

بعنوان « ها برای تغذیه بهتر پارلمان» نشست تحت عنوان این 

المللی تغذیه  س بینهای مطرح در زمینه تغذیه قبل از دومین کنفران ها و فرصت نظر در مورد چالش مجمعی برای تبادل

(ICN2 )برگزار شد . 

  ICN2اظهار امیدواری کرد که کنفرانس ( IPU)دو کاسینی، رئیس اتحادیه بین پارلمانی این نشست آقای فردیناندر 

ها و قوانین بهتر برای  ها در  وضع سیاست اران منجمله پارلمانکاندر تزم توسط دسالبتواند منجر به انجام اقدامات 

 . دد پایدار در تغذیه گرداجرای یک رویکر

( WHO)و سازمان بهداشت جهانی  وکه بطور مشترک توسط فائ ICN2وزیر و صدها نماینده دولتی در  31از بیش 

چارچوب یک و بیانیه رم در مورد تغذیه  ICN2پایان در  رود که میانتظار  .ند داشتهخوارگزار خواهد شد، شرکت ب

رهای وکشمورد پذیرش ریزی در مورد تغذیه  هگزاری و برنام ها برای سیاست ای از توصیه عملی شامل مجموعه

  .قرار گیرد کننده شرکت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/266205/icode: لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General José Graziano da Silva today urged lawmakers from around the world 

meeting in Rome to play their part in transforming into positive results the commitments to 

http://www.fao.org/news/story/en/item/266205/icode/
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provide healthier diets for all people which governments are expected to adopt at this week's 

global nutrition conference. 
 تغذیه  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 
 

 های ویروسی گندم ید برای مقابله با بیماریای جد یوهش

ای گندم، موزائیک  های ویروسی مثل بیماری موزائیک رگه یماریب

توانند سبب کاهش  ترتیکوم، موزائیک خاکزاد و کوتولگی زرد جو می

 . درصد و یا حتی بیشتر محصول گردند 31الی  5عملکرد از 

های ویروسی فوق  مقاوم به بیماری گندمارقام های مهمی در تولید  گاماما 

 . است برداشته شده

لتی اهمکاری دانشگاه ای امرکز تحقیقات کشاورزی امریکا بمحققان 

های خاص  اند که طی آن گندم را در برابر ویروس ای جدید از مهندسی ژنتیک  شده کانزاس موفق به ارائه شیوه

بطوریکه هنگام ورود  اند در این روش آنها از سیستم دفاعی بیولوژیکی گندم استفاده کرده. نند مقاوم سازنداتو می

 . شود ن اجازه تکرار و چرخه عمر داده نمیآویروس به گیاه به 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141118104845.htm: لینک خبر

 :خالصه خبر 
A patent-pending technology has built resistance to certain viruses in wheat plants. These 

viruses can be an economic drain to wheat farmers by costing them 5 to 10 percent or more in 

yield reductions per crop.  
 گندم  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 
 
 
 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141118104845.htm
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 فاضالب برای تولید انرژی زیستیلجن استفاده از 

ید  و کای مادرپلی تکنیپروژه تحقیقاتی مشترکی که توسط محققان دانشگاه ر د

ر ده است، استفاده از لجن فاضالب بصورت کود ندز اجرا شددانشگاه میگل هرنا

ورد بررسی و آزمایش م، شود که برای تولید انرژی زیستی کاشته می cynaraگیاه 

 .قرار گرفت

درصد در تولید  21ه از این پروژه افزایش بهره وری به میزان بدست آمدنتایج 

 . است این گیاه بودههای روغنی  درصد در محصول دانه 61بیوماس و 

Cynara ای است که از آن برای  یک گیاه دائمی مخصوص آب و هوای مدیترانه

های روغنی آن برای تولید  سوخت زیستی جامد برای تولید گرما و از دانهتولید 

 .شود بیودیزل استفاده می

هستند که کاربرد آنها بعنوان کود در گیاهان مورد استفاده برای  ها، محصولی آلی و غنی از عناصر غذایی فاضالبلجن 

 .آفرین نخواهد بود های زیستی با توجه به اینکه مصرف خوراکی ندارند، مشکل تولید سوخت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141118091611.htm: لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers have found a way to increase biomass production by using sewage sludge as energy 

crop fertilizers. The usage of sewage sludge to fertilize energy crops could be an opportunity to 

release residues since these plantations are not intended for food industry. 
 زیستی  سوخت  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141118091611.htm
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 ( ICN2)المللی تغذیه  دومین کنفرانس بین یعکاسسابقه م گانبرند

نفر از  511،111یش از از فیلیپین توسط ب( Ryanwil M. Baldovino)بالدوینو . میانویل رگرفته شده توسط عکس 

. را کسب نمود( ICN2)المللی تغذیه  عنوان اول مسابقه عکاسی دومین کنفرانس بینبوک فائو  طرفداران صفحه فیس

 . دهد فیلیپین را نشان می Lanao del Surیالت اای از کاشت برنج در  صحنه« فصل سبز»عکس تحت عنوان این 

به اهمیت  با هدف جلب توجه (Natinal Gepgraphic Society)و انجمن ملی جغرافیایی مسابقه توسط فائو این 

 .بود تغذیه خوب برای مردم و جامعه برگزار شده

 

 نج در فیلیپینکاشت بر: اولعکس 
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 وسط عکاس استرالیاییاز فیجی تعکس . دآی غذای سبکی که سخت بدست می: دومعکس 

 
 

 

 یمن توسط عکاس آرژانتینیصنعا، ازار بعکس از : انتخابگستردگی 
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/266309/icode: لینک خبر

 :خالصه خبر 

Ryanwil M. Baldovino of Philippines has been selected by FAO's 536,000+ Facebook fans as 

winner of the International Conference on Nutrition (ICN2) photo contest. His photo, The green 

season, features a typical rice-planting scene in Lanao del Sur province in the Philippines. Rice 

plays a major role in this part of the country as a primary component of local diets. 
 تغذیه  :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 11/11/4112: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 
 

http://www.fao.org/news/story/en/item/266309/icode/
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