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 4132سابقه تولید غالت در سال  رکورد بی

غذا و تولید  وضعیتئو در مورد بر اساس آخرین گزارش فا

محصول، بدنبال برداشت خوب محصول در اروپا و عملکرد 

بسیار باالی ذرت در امریکا، میزان تولید جهانی غالت در سال 

درصد بیشتر از  1/1میلیارد تن یعنی  214/4جاری به رکورد 

این رقم شامل برنج سفید نیز . خواهد رسید 4131سال 

تولید سبب افزایش میزان ذخیره جهانی این میزان  .باشد می

کنون خواهد ا ت 4111غالت به باالترین رقم ثبت شده از سال 

همچنین نسبت ذخیره به مصرف که معیاری برای نشان . شد

 .خواهد رسید 4/42سال گذشته یعنی  31دادن شرایط عرضه محصول است به باالترین نسبت در 

به بدتر شدن شرایط عدم امنیت غذایی در بسیاری از کشورها در نتیجه  اما با وجود شرایط فوق، در این گزارش

طبق این گزارش،  . های اجتماعی، شیوع بیماری ابوال و شرایط نامساعد آب و هوایی هشدار داده شده است آرامی نا

و نسبت به  کشور از این تعداد در افریقا بوده 43کشور در حال حاضر با عدم امنیت غذایی روبرو هستند که  13

 . کشور به این لیست اضافه شده است 1گزارش ماه اکتبر 

شیوع بیماری ابوال بزرگترین شوک را به بخش غذا و کشاورزی غرب افریقا بخصوص کشورهای گینه، لیبریا و 

 .سیرالئون وارد نمود

زان برداشت محصول شرایط آب و هوایی نامساعد در منطقه ساحل افریقا سبب کاهش شدید محصول شد بطوریکه می

 .تر از حد متوسط گردید درصد پائین 13در سنگال 

رهای افراد پناهنده به کشومیلیون نفر شامل  3/6است که حدود  وضعیت در سوریه بحرانی بوده و برآورد شده

ه و به برابر شد 1ال گذشته سدر عراق نیز تعداد افراد آواره نسبت به . همسایه در شرایط عدم امنیت غذایی هستند

 .است میلیون نفر رسیده 3/4

وضعیت تولید محصول با وجود بهبود نسبی، . های غذایی فوری دارند یک سوم جمعیت افریقای مرکزی نیاز به کمک

 .است درصد کمتر از حد متوسط بوده 23
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 .میلیون نفر در سودان جنوبی، سودان و سومالی برای غذا و معیشت خود نیاز به کمک دارند 6بیش از 

در افریقای جنوبی با توجه به تولید خوب ذرت اوضاع مساعدتر است بطوریکه در زیمیاوه تعداد افرادی که در عدم 

 . است درصد کاهش پیدا کرده 83امنیت غذایی هستند تا 

  ry/en/item/271814/icode/http://www.fao.org/news/sto:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Latest indications confirm that world cereal production will reach an all-time record of more 

than 2.5 billion tonnes in 2014. Buoyed by bumper crops in Europe and a record maize output in 

the United States of America, this year's cereal output should reach 2.532 billion tonnes, 

including rice in milled terms, or 0.3% higher than 2013, according to FAO's latest Crop 

Prospects and Food Situation Report.  
 11/14/4112: تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

 

 

 آیا محصوالت ارگانیک توان رقابت با کشاورزی صنعتی را دارند؟

رد در کشاورزی محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی در تحقیقی عملک

های  اند که با کاربرد شیوه نتی را مقایسه و دریافتهارگانیک و س

توان فاصله موجود بین عملکرد این دو سیستم را کاهش  موثر می

 .داد

اند که کشاورزی ارگانیک جایگزینی پایدار و  ار داشتهآنها اظه

که با وجود عدم  دوستدار محیط زیست برای کشاورزی سنتی است

وابستگی به مواد شیمیایی، قابلیت تولید غذا به اندازه کافی همراه 

 . با تامین رضایتمندی ذائقه مردم جهان را دارد

و  بوده عملکرد کشاورزی ارگانیک و سنتی کمتر از برآوردهای قبلیبر اساس نتایج این تحقیق در حال حاضر اختالف 

الی  3رقم را به  نمثل چندمحصوله کردن مزارع و تناوب زراعی ای یهای درصد است که با استفاده از روش 4/33حدود 

مثال  شود برای میزان عملکرد در کشاورزی ارگانیک به نوع محصول نیز مربوط می. رساند توان می درصد نیز 3

 بین دو روش ارگانیک و سنتی داری در عملکرد محصوالت لگومینه مثل لوبیا، نخود، نخودفرنگی و عدس اختالف معنی

 . وجود ندارد

http://www.fao.org/news/story/en/item/271814/icode/
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اند این است که در حال حاضر با سیستم فعلی کشاورزی غذا به اندازه  نکته دیگری که این محققان به آن اشاره کرده

دسترسی مردم به  برقراری امکاناز بین بردن گرسنگی در تولید نبوده بلکه در  شود و مشکل اساسی کافی تولید می

 .های ارگانیک نه یک انتخاب بلکه ضرورت است ، استفاده از روشهای کشاورزی برای پایدار کردن سیستم.  غذا است

 .تدر دسترس اس Proceeding of the Royal Societyجرئیات بیشتر این تحقیق بصورت آنالین در 

  http://sciencedaily.com/releases/2014/12/141210081015.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

An analysis of 115 studies comparing organic and conventional farming finds that the crop 

yields of organic agriculture are higher than previously thought. Researchers also found that 

taking into account methods that optimize the productivity of organic agriculture could minimize 

the yield gap between organic and conventional farming. 
   نیکمحصوالت ارگا  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 یچینجوان  گسترش کاربرد تجارت الکترونیک میان کشاورزان

گرایش به بازگشت به کرده چینی  در میان جوانان تحصیل

کی برای عرضه ق روستایی و استفاده از تجارت الکترونیمناط

 . محصوالت کشاورزی تولیدی خود افزایش یافته است

از  ،، این گروهAliResearch.comبر اساس گزارش سایت 

اینترنت و فضای مجازی همراه با مسئولیت اجتماعی، نوآوری و 

برای عرضه و توزیع محصوالت  درک بیشتر از وضعیت بازار

 .کنند استفاده می خود

 یرسانند روند افزایش ی که از این طریق محصوالت خود را بصورت آنالین عرضه و بفروش میهای تعداد تولیدکننده

 . است اکنون یک میلیون نفر برآورد شده داشته و هم

میلیارد  8/1معادل  Taobaoسایت  ارزش مالی محصوالت فروخته شده از طریق وب 4131بنا بر این گزارش در سال 

 . ان افزایش یافته استومیلیارد ی 21یوان بوده است که سال قبل به 

http://sciencedaily.com/releases/2014/12/141210081015.htm
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کنندگان آنالین محصوالت کشاورزی، تجارت الکترونیک، روبرو شدن و تعامل مستقیم با  بنا بر اظهار یکی از عرضه

کرده و جوان به بهبود ایمنی غذا و  از طرف دیگر، حضور افراد تحصیل. کننده را برای آنها فراهم ساخته است مصرف

 . است کمک کرده و سبب بوجود آمدن برندهای معتبربرای تولیدکنندگان شده حفاظت محیط زیست

 e-using-are-farmers-wne-http://www.scmp.com/news/china/article/1662752/chinas-:لینک خبر

agriculture-transform-commerce 

 :خالصه خبر 

Unlike traditional farmers who work small plots without access to market information, the new 

farmers take advantage of the internet and envision agriculture with social responsibility, 

creativity and a better sense of the market, says a report on this emerging group by Alibaba's 

research armAliResearch.com. 

   فناوری  :موضوع

 (scmp.com)  :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 رنگی و مغذی  های زمینی سیبارقام جدید معرفی 

موفق به تولید ارقام جدید ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

این ارقام عالوه بر مواد . اند زمینی با گوشت و پوست قرمز و بنفش شده سیب

کاروتنوئید  های معمولی دارای آنتوسیانین و زمینی مغذی موجود در سیب

 . هستند

ارقام  میزان آنتوسیانین در است که ای نشان داده نتایج آزمایشات مقایسه

 . برابر بیشتر از ارقام معمولی است 41جدید رنگی حدود 

ها از نظر طعم و پذیرش این نوع  کننده آوری شده از مصرف طبق اطالعات جمع

 . است زمینی اختالف معنی داری مشاهده نشده سیب

و  TerraRosa ،Amarosaهای  زمینی رنگی با نام رقم جدید سیب سه

Purple Fiesta اکنون در بازار عرضه می شود هم . 

 . است به چاپ رسیده  Agricultural Researchدسامبر مجله /جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در شماره نوامبر

  http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141203.htm:لینک خبر

http://www.scmp.com/news/china/article/1662752/chinas-new-farmers-are-using-e-commerce-transform-agriculture
http://www.scmp.com/news/china/article/1662752/chinas-new-farmers-are-using-e-commerce-transform-agriculture
http://aliresearch.com/
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141203.htm
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 :خالصه خبر 

U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists and their cooperators have developed 

nutritious new potatoes varieties with red and purple flesh and skin. All potatoes contain an 

assortment of nutrients and other health-promoting compounds, and the colored-flesh potato 

varieties contain anthocyanins and carotenoids. The amount and type depend on the potato 

variety. These delicious—and colorful—new potatoes are now available to consumers. 
 زمینی  سیب :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 لیما یییرات اقلیمتغجهانی اجالس  پایان 

اجالس جهانی تغییرات اقلیمی در پرو با دو روز تمدید با 

برای تصویب در  نویس اولیه توافق جزئی در مورد پیش

ای از  خالصه. اجالس سال آینده در پاریس به پایان رسید

شرح برخی از مواد مورد توافق و عدم توافق این اجالس به 

 . باشد شرح زیر می

رهای وای از همه کش تشار گازهای گلخانهدرمورد کاهش ان

کننده خواسته شد برنامه ملی خود برای مقابله با  شرکت

با توجه به مخالفت . به سازمان ملل متحد ارائه دهند 4132مارس  13را حداکثر تا (  INDC)ینده انتشار گازهای آال

گونه  موافقت شد ولی اعالم گردید که هیچ ،باره لزوم ارائه برخی جزئیاتچین و سایر کشورهای درحال توسعه در

  . ای بین تعهدات کشورهای مختلف وجود نخواهد داشت نظارت و مقایسه

است بدون درنظر گرفتن  نویس از تمام کشورها درخواست اقدام در برابر افزایش گرمایش زمین شده ین پیشدر ا

برخی از . در مورد تقسیم کشورها به دو دسته ثروتمند و فقیر انجام گرفته بود 3334تمایزی که در قرارداد اقلیمی 

رهای ثروتمند مثل امریکا با توجه به تغییرات بوجود بندی بودند اما کشو کشورها مثل هند خواستار ادامه این تقسیم

 . که کشورهای در حال توسعه باید خود نیز در این زمینه اقدام نمایند آمده در مناسبات حهانی اعالم کردند

های مالی به صندوق اقلیم سبز برای کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش انتشار گازهای  کمک

 31انداز سازمان ملل متحد که  های استرالیا و بلژیک از چشم گاری با تغییرات اقلیمی با توجه به کمکای و ساز گلخانه

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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میلیارد دالر  311در اجالس لیما تصریح شد که کشورهای توسعه یافته ساالنه . است میلیارد دالر بود، بیشتر شده

و از طرف دیگر کشورهای . وسعه کمک نمایندبه کشورهای در حال ت 4141های دولتی و خصوصی تا سال  بصورت کمک

یافته  نویش از کشورهای توسعه اما در پیش. ها شدند در حال توسعه خواستار جدول زمانی مشخص برای ارائه کمک

 .شده است 4141های کمی و کیفی برای رسیدن به اهداف تعیین شده تا سال  فقط درخواست ارائه برنامه

 agreed-was-what-deal-climate-http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/15/lima-:لینک خبر

wasnt-what-and 

 :خالصه خبر 

All countries will be asked to submit plans for curbing greenhouse gas emissions, known as 

“Intended Nationally Determined Contributions,” or INDCs, to the United Nations by an 

informal deadline of 31 March 2015, as the core of a Paris deal. 

But there will be few obligations to provide details and no review to compare each nation’s 

pledges – as had been demanded by the European Union – after China and other emerging 

nations refused. 
 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 32/4132های روغنی در سال زراعی  وضعیت تولید جهانی دانه

به باالترین  32/4132های روغنی در سال زراعی  تولید جهانی دانه

است که ذخیره  تا کنون  خواهد رسید و برآورد شده میزان ثبت شده

 . میلیون تن برسد 311پایان سال برای اولین بار به بیش از 

است که افزایش تقاضا نیز در  بینی کرده وزارت کشاورزی امریکا پیش

درصد  3/1درصد بود به  8/2در مقایسه با سال قبل که  32/4132سال 

 .کاهش یابد

روغنی شامل سویا، هسته پالم، کلزا و آفتابگردان در طی دهه اخیر بعلت افزایش سطح  های انهدتولید جهانی 

 4132تا  4113های روغنی از سال  رشد ساالنه تولید دانه. درصد افزایش داشته است 21زیرکشت و عملکرد حدود 

http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/15/lima-climate-deal-what-was-agreed-and-what-wasnt
http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/15/lima-climate-deal-what-was-agreed-and-what-wasnt
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/27/un-climate-change-deal-must-have-legally-binding-targets-says-eu
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 3/6وسط رشد ساالنه در همین دوره زمانی میزان صادرات جهانی نیز بطور مت. است درصد بوده 2/2بطور متوسط 

 . درصد بوده است 3/2های روغنی نیز بطور متوسط ساالنه  درصدی داشته و همچنین میزان ذخیره دانه

  idUSKBN0JQ1WW20141213-grains-maguire-/ushttp://www.reuters.com/article/2014/12/13:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Production of the world’s top oilseeds will exceed demand by the largest margin ever in 

2014/15, helping to push year-end stocks above 100 million tonnes for the first time. 

The glut of major oilseeds, the input for protein meals and edible oils, has already driven oilseed 

prices to multi-year lows. It is widely expected to pressure prices of soybeans and other oilseeds 

for most of 2015. 
 های روغنی دانه :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 14/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تا دو سال آینده عربستان به خرید گندم داخلی پایان خواهد داد

وزیر جدید کشاورزی عربستان اعالم نمود که تا دو سال آینده 

جویی در منابع آب، خرید گندم داخلی را  عربستان با هدف صرفه

این  .وابسته خواهد شد متوقف و بطور کامل به واردات غالت

شود که از یک طرف  ای گرفته می تصمیم بر اساس منافع دو جانبه

سازی  و از طرف دیگر به توسعه و مدرنداخلی  یبه عرضه غذا

کشاورزی در کشورهایی که عربستان در کشاورزی آنها 

 است، کمک خواهد کرد گذاری کرده سرمایه

 4136خرید گندم محلی تا سال . است درصد کاهش داشته 2/34االنه ، میزان تولید گندم عربستان س4113از سال 

میلیون  1تن بود در سال جاری به  111،111که  4113واردات گندم این کشور نسبت به سال . کامالً متوقف خواهد شد

 . شده است تبدیل اکنون عربستان به ششمین کشور بزرگ وارد کننده گندم هم. است  عنی سه برابر رسیدهی تن

تا  3331های  بین سال. کاشت گندم در عربستان دو الی سه برابر آب بیشتری نسبت به آب و هوای معتدل نیاز دارد

 . است درصد از درآمد نفتی خود را صرف کاشت گندم کرده 33، این کشور 4112

http://www.reuters.com/article/2014/12/13/us-maguire-grains-idUSKBN0JQ1WW20141213
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  html#AQmRmP4-purchases-wheat-domestic-end-https://uk.news.yahoo.com/saudi.231922949:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Saudi Arabia will stop buying domestically-grown wheat in two years' time and rely completely 

on imports of the grain, the water-short kingdom's new agriculture minister said on Wednesday. 

By investing tens of billions of dollars, the desert nation's output grew through the 1980s until it 

ironically became one of the world's largest wheat exporters. 
 گندم :موضوع

 (yahoo)یاهو  :منبع

 11/14/4112: ریخ خبرتا

 بازگشت به فهرست

 

 

 افزایش قیمت و صادرات سورگوم نسبت به ذرت در امریکا

، قیمت سورگوم و 32/4132بینی جدید خود اعالم کرد که در سال زراعی  در پیش( USDA)وزارت کشاورزی امریکا 

 .دالر به ازاء هر بوشل خواهد رسید 4/1 – 3/1ذرت با هم برابری کرده و به 

 . درصد کمتر از ذرت بوده است 2/6سال گذشته قیمت سورگوم بطور متوسط  31در طی 

برای ماه نوامبر، صادرات ذرت این کشور به . بینی فوق منعکس کننده وضعیت نامساعد صادرات ذرت امریکا است پیش

، صادرات سنگین سویا و مشکالت مراحل قانونی از دالیل های زیرساختاری محدودیت. میلیون تن کاهش یافت 2/4

میلیون  3/2سال گذشته یعنی  8در مقابل، صادرات سورگوم امریکا به باالترین میزان در . است این کاهش اعالم شده

 . میلیون تن آن به مقصد چین بوده است 2تن رسید که 

توان از دالیا  الت مربوط به ارقام تراریخته ذرت را میعدم تعرفه گمرکی برای سورگوم از طرف چین و همچنین مجاد

 .افزایش واردات سورگوم توسط این کشور دانست

میلیون تن با کاهش شدید روبرو  36/3در مقایسه با سال قبل از  32/4132صادرات ذرت امریکا به چین در سال زراعی 

اعالم  syngentaتراریخته تایید نشده در چین یعنی ها بعلت دارا بودن رقم  عدم قبول محموله. تن رسید 28111و به 

 . است شده

in-values-corn-exceed-may-prices-http://www.agrimoney.com/news/sorghum-2014-15-- :لینک خبر

tml7790.h 

 :خالصه خبر 

https://uk.news.yahoo.com/saudi-end-domestic-wheat-purchases-231922949.html#AQmRmP4
http://www.agrimoney.com/news/sorghum-prices-may-exceed-corn-values-in-2014-15--7790.html
http://www.agrimoney.com/news/sorghum-prices-may-exceed-corn-values-in-2014-15--7790.html
http://www.agrimoney.com/news/sorghum-prices-may-exceed-corn-values-in-2014-15--7790.html
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Sorghum prices may top corn values this season for the first time in eight years, at the US 

farmgate level, thanks to soaring demand from China, which is "bidding up prices", to the 

detriment of some traditional buyers. 
 ذرت، سورگوم :موضوع

 (agrimoney) مانی اگری :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 جنوب -های جنوب المللی همکاری برگزاری اولین کنفرانس بین

جنوب که  –های جنوب  المللی همکاری در اولین کنفرانس بین

ا، مدیرکل هفته گذشته در مراکش برگزار گردید، آقای داسیلو

های  در چالش را بین کشورهای نیمکره جنوبی  فائو، همکاری

مربوط به توسعه پایدار بسیار مهم دانست و اظهار داشت که 

بسیاری از کشورهای در حال توسعه این مناطق دارای مشکالت 

ای در زمینه عدم امنیت غذایی و توسعه روستایی و  مشابه

شرایط جغرافیائی،  از نیز اه کشاورزی بوده و در بسیاری از زمینه

 . رخوردار هستندباقتصادی یکسانی -اقلیمی و اجتماعی

جنوب فائو برای کمک به رفع نیازهای تخصصی و برقراری ارتباط بین کشورها برای به  –، برنامه جنوب 3336از سال 

 . است اعزام نمودهکشور  21کارشناس و تکنسین به بیش از  3311اشتراک گذاری تجارب، بیش از 

 41نمایندگان بلندپایه بیش از دسامبر با حضور وزرای کشاورزی و  32الی  31جنوب در  –کنفرانس دو روزه جنوب 

ها در کشاورزی خانوادگی و تقویت  ب، امور مالی و نوآوریآهای مدیریت  ر افریقائی با هدف تبادل دانش در زمینهوکش

 .غذایی برگزار شد ها در مسائل مشترک مربوط به کشاورزی و امنیت همکاری

کننده و  حمایت الف روابط معمول که بصورت دو طرفجنوب را برخ –های جنوب  آقای داسیلوا ماهیت همکاری

کننده کمک هستند، ارتباطی برابر بین طرفین دانسته و اعالم نمود که با وجود پایان یافتن سال کشاورزی  دریافت

 . های کشاورز در مناطق روستایی ادامه خواهد داد وادهخانوادگی، فائو همچنان به حمایت خود از خان

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/272505/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/272505/icode/
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Horizontal cooperation between countries of the global South is increasingly important to 

meeting the sustainable development challenges of our time, said FAO Director-General José 

Graziano da Silva at the first International Conference on South-South Cooperation in 

Marrakesh, Morocco, this weekend. 
   همکاری کشورها :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 از امریکا را ممنوع کرد( DDGS)های تقطیری غالت  ترکیه واردات فرآورده

های  ده، دولت ترکیه با وجود روند افزایشی خرید فرآور(GM)با تشدید اجرای مقررات مربوط به محصوالت تراریخته 

 .آنها را از امریکا ممنوع اعالم کرد تارداو، (DDGS)تقطیری غالت 

از کانادا  DDGSدرصد افزایش در خرید  22کشور ترکیه با ماه گذشته  31در طی بر اساس اعالم شورای غالت امریکا، 

 .پیشی گرفته و ششمین واردکننده بزرگ این محصول شد

منبعی غنی از پروتئین بعنوان محصوالت جانبی تولید اتانول از غالت بوده و ، از (DDGS)های تقطیری غالت  فرآورده

 . شوند خوراک دام بکار برده می در تهیه

را   DDGSواردات  syngenta – MIR162ترکیه دومین کشوری است که بعد از چین بعلت وجود ذرت تراریخته 

های داخلی که  است که از طرف شرکت تراضاتی بودهتوسط ترکیه بدنبال اع DDGSهای  عدم قبول محموله. منع نمود

 . است کنند، اجرایی شده از این محصول استفاده نمی

داشته و در سال  یبنا بر گزارش دفتر وزارت کشاورزی امریکا در آنکارا، تولید کنجاله سویا در ترکیه روند افزایش

 . بینی قبلی است پیشتن بیشتر از  31،111است که  تن رسیده 282111به  32/4132زراعی 

spat-industry-amid-ddgs-us-of-imports-bars-http://www.agrimoney.com/news/turkey-- :لینک خبر

7786.html 

 :خالصه خبر 

Turkey has put a stop to its soaring purchases of US distillers' grains, tightening up enforcement 

of regulations on genetically modified crops, even as China appears to be reopening to the corn 

product. Turkey had, as of Monday, "is effectively no longer accepting" imports of US distillers' 

grains (DDGs), rejected three cargos as of Monday, and prompting a fourth cargo to be diverted 

to another destination, the US Grains Council said. 
  همکاری کشورها  :موضوع

http://www.agrimoney.com/news/turkey-bars-imports-of-us-ddgs-amid-industry-spat--7786.html
http://www.agrimoney.com/news/turkey-bars-imports-of-us-ddgs-amid-industry-spat--7786.html
http://www.agrimoney.com/news/turkey-bars-imports-of-us-ddgs-amid-industry-spat--7786.html
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 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 14/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 استفاده از صفات ژنتیکی برنج وحشی برای بهبود عملکرد برنج زراعی

(  ARS)در تحقیقی که توسط محققان مرکز تحقیات کشاورزی امریکا 

کنند از صفات ژنتیکی مطلوب برنج  است آنها تالش می در حال انجام

برای تولید ارقام مقاوم برنج زراعی در برابر ( weedy rice)وحشی 

 . تغییرات اقلیمی استفاده کنند

اکسید کربن را بر  این محققان  میزان تاثیر تغییرات دما و سطح دی

چنین هم. اند روی عملکرد چندین رقم برنج مورد بررسی قرار داده

در آزمایشات انجام . اکسیدکربن هستند بدنبال یافتن پتانسیل ژنتیکی برای سازگاری این ارقام با سطوح مختلف دی

اکسید کربن  اند که عملکرد این گونه وحشی برنج در غلظت باالی دی شده بر روی برنج وحشی قرمز مشاهده کرده

 . بیشتر از ارقام معمولی تحت شرایط مشابه است

اکسید کربن در آینده و در دماهای مختلف روز و  بینی شده از سطوح مختلف دی مختلف برنج در وضعیت پیشارقام 

توده  اکسید کربن زیست شب مورد پایش قرار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که همه ارقام در سطوح باالی دی

 . کند پیدا میدانه آنها با افزایش دما کاهش کنند اما عملکرد  بیشتری تولید می( بیوماس)

در   Agricultural Research Magazineر مجله دسامب/ نوامبر بیشتر درباره این تحقیق در شماره  اطالعات

 . باشد دسترس می

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141210.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Genetic traits in weedy rice may someday be used to develop sturdy, high-yield varieties of 

cultivated rice that will flourish in the face of climate change, thanks to findings by scientists at 

the U.S. Department of Agriculture (USDA). This work, conducted by Agricultural Research 

Service (ARS) plant physiologist Lewis Ziska and his colleagues. 
   برنج  :موضوع

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141210.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=6320
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 (ARS) قیقات کشاورزی امریکامرکز تح :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تخمین آب موردنیاز برای جبران خشکسالی کالیفرنیا

ای از سال  آوری تصاویر ماهواره آب موردنیاز برای جبران خشکسالی کالیفرنیا را با جمع( NASA)ناسا انشمندان د

حجم . است بوده المپیکتخر سمیلیون ا 38به اندازه حجم حدود  آبی معادل رآورد آنهاب. اند تا کنون محاسبه کرده 4114

 . است(مترمکعب 4211حدود )گالن  661،111استخر المپیک حدود 

تریلیون گالن  2، ساالنه اصلی تامین کننده آب کالیفرنیاآب در دو حوضه  4133اند که از سال  وری شده نشان دادهآ جمعاطالعات 

 .میلیونی کالیفرنیا بیشتر است 13این حجم آب از آب مصرفی یک سال جمعیت . است کاهش داشته

 .است  های زیرزمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی بوده تا کنون از آب 4133ه از سال دو سوم از آب از دست رفتحدود 

در کمترین  3323ا از سال ب غربی امریکوهای زیرزمینی در سراسر جن بآدهد که سطح  خشکسالی جدید نیز نشان مینقشه 

 . باشد درصد می 31الی  4 بینسطح خود 

olympic-million-17-needs-drought-16/california-12-http://www.bloomberg.com/news/2014- :لینک خبر

pools.html-sized 

 :خالصه خبر 

California would need enough water to fill 16.7 million Olympic-sized swimming pools to 

recover from its historic drought, NASA scientists using satellite data estimate. Water storage in 

the state’s Sacramento and San Joaquin river basins was about 11 trillion gallons below 

seasonal levels during the peak of the three-year drought, the National Aeronautics and Space 

Administration said today in a statement. 
  آب :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 16/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های زراعی برای کمک به تغذیه جهانی  بازگشت به ارقام وحشی گونه

http://www.bloomberg.com/news/2014-12-16/california-drought-needs-17-million-olympic-sized-pools.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-16/california-drought-needs-17-million-olympic-sized-pools.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-12-16/california-drought-needs-17-million-olympic-sized-pools.html
http://topics.bloomberg.com/california/
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های جدید برای  ن راهتمیلیارد نفر برسد، یاف 3به  4121رود تا سال  تغذیه جمعیت فزاینده جهان که انتظار میرای ب

 . های طبیعی ضروری است بدون افزایش سطح زیرکشت و آسیب رساندن به زیستگاهتولید بیشتر مواد غذایی 

مورد   Cellاز انتشارات  Trends in Plant Science مجله دسامبر 36مقاله منتشر شده در شماره مسئله در این 

بردن حلی برای از بین  در این مقاله درباره روشی برای پایدارسازی کشاورزی و یافتن راه. بررسی ویژه قرار گرفته است

تولید ارقام اصالح شده  سنتی عفی که بطور کامال تصادفی در طی فرایندهای زراعی در اثر ض پائین آمدن عملکرد گونه

 .است ، پرداخته شدهپیش آمده است

، اند که موثرترین روش برای بدست آوردن صفات از دست رفته این ارقام دانشگاه کپنهاک توصیه کردهمحققان 

 ( rewilding)ه سازی دوبار اند که وحشی آنها همچنین گفته. های وحشی آنها است های مطلوب از گونه بازگردندان ژن

شود بلکه مقاومت  نه تنها سبب استفاده بهتر از منابع موجود در محیط زیست و باالبردن ارزش غذایی آنها می ارقام 

 . تواند افزایش دهد های هرز را نیز می ها، آفات و علف آنها را در برابر بیماری

هایی  ت عنوان محصوالت اصالح ژنتیکی شده است که با چالشبندی آنها تح موجود در ارائه این محصوالت طبقهانع م 

 . ممکن است مواجه شوند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216140743.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

To feed the world's growing population -- expected to reach nine billion by the year 2050 -- we 

will have to find ways to produce more food on less farmland, without causing additional harm 

to the remaining natural habitat. A new review point the way to intensifying agriculture 

sustainably by fixing weaknesses that have sprung up quite by accident in the process of 

traditional crop breeding over the course of thousands of years. 
 اصالح نباتات :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 4132کاهش تولید پنبه چین در سال 

 را دارد، بزرگترین مصرف کننده الیاف در جهان این کشور که عنوان  پنبه درتولید ملی آمار چین اداره اعالم اساس بر 

در صد کاهش و تولید آن به  1سطح زیر کشت پنبه   .است داشتهدرصد کاهش  4/4نسبت به سال قبل  4132در سال 

  .است میلیون تن در سال جاری کاهش پیدا کرده 36/6

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216140743.htm
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تواند سبب  زیرا کاهش تولید می دکنن ر دقیق دنبال میوشده از طرف چین را بطآمار اعالم  ،جهانیصادرکنندگان 

 . گردد آنتن قیمت جهانی نبه خارجی و باال رفپوجه به واردات افزایش ت

بینی  میلیون تن و پیش 6/6یعنی زارت کشاورزی امریکا واداره ملی آمار کمتر از برآورد  ه توسطاعالم شدارقام  

  .نجمن پنبه چین بود ا

 idUSL3N0U11FR20141217-output-cotton-http://www.reuters.com/article/2014/12/17/china :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Cotton production in China, the world's top consumer of the fibre, dropped 2.2 percent in 2014 

from the year before, the government said on Wednesday. 

The National Bureau of Statistics said output fell to 6.16 million tonnes as the amount of land 

used to grow cotton shrank by nearly 3 percent. 
 پنبه :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 17/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 گذاری در کشورهای در حال توسعه های فائو برای کمک به سرمایه پنجاهمین سالگرد فعالیت

برای بهبود های خود  سالگرد فعالیت پنجاهمینفائو 

گذاری دولتی و خصوصی در کشورهای در حال  سرمایه

 . گیرد را جشن میو در حال گذار  توسعه 

تعیین  ها درهمکاری با کشور گذاری فائو سرمایهمرکز هدف 

گذاری در بخش کشاورزی و توسعه  مایهبهترین روش سر

 . روستایی در راستای کاهش فقر است

موسسه  11مرکز تا کنون با کشورهای عضو و بیش از این 

المللی همکاری و بطور مستقیم در  و بینای  ملی، منطقهمالی 

 . ارکت داشته استای مش هزاران پروژه توسعه

های روستایی  گذاری با همکاری بانک جهانی برای حمایت از کشورها در انتخاب درست سرمایه 3362مرکز از سال این 

 . شروع بکار نمود

http://www.reuters.com/article/2014/12/17/china-cotton-output-idUSL3N0U11FR20141217
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 عضو روکش 381 در پروژه 4111در قالب  میلیارد دالر 331ری معادل گذا سرمایه به، کارکنان فائو به سال 21طی این در 

 .اند کمک نموده

المللی توسعه کشاورزی  بین المللی دیگر مثل بانک جهانی، صندوق های این مرکز با همکاری نهادهای بین فعالیت

(IFAD) ،وسعه افریقا بانک ت(AfDB )و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) است بوده . 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/272689/icode :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

 FAO is celebrating the 50th Anniversary of its work devoted to improving public and private 

investment in developing and transition countries.  

The mission of FAO's Investment Centre: to work with countries to determine how to best invest 

in agriculture and rural development to reduce poverty. It also engages with governments to 

directly design, implement, supervise and evaluate agriculture and rural  
 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تایید مشاهده آنفوالنزای پرندگان در ژاپن

پرندگان را در یک  آنفوالنزای H5 دسامبر، مشاهده یک مورد از سویه 36شنبه  کشاورزی ژاپن در روز سهوزارت 

 . مرغداری جنوب غربی ژاپن تایید کرد

حذف جوجه  2111دود حآزمایش سه جوجه مثبت بوده و همه است که جواب  تهگفمقام دولتی در استان میازاکی یک 

 . مرغ و مرغ و یا گوشت وجود ندارد بیماری به انسان از طریق مصرف تخمو اعالم شده است که امکان سرایت . اند شده

 . های گوشتی  در ژاپن است میازاکی بزرگترین تولیدکننده جوجهاستان 

 idUSL3N0U02WN20141216-japan-birdflu-http://www.reuters.com/article/2014/12/16/health :لینک خبر

 :خالصه خبر 

 Japan's Agricultural Ministry on Tuesday confirmed a case of a highly pathogenic H5 strain of 

avian influenza at a poultry farm in Miyazaki prefecture in southwestern Japan. 

Three chickens tested positive at the farm and all of the roughly 4,000 chickens there have been 

culled, an official at the Miyazaki prefectural government said. 
 آنفلونزای پرندگان :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

http://www.fao.org/news/story/en/item/272689/icode/
http://www.reuters.com/article/2014/12/16/health-birdflu-japan-idUSL3N0U02WN20141216
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 16/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 زنبور عسل  جدیدی برای مبارزه با بیماری کشف شیوه

بنام  کشف جدیدی برای مبارزه با بیماری کشنده زنبور عسلآلمان برای اولین بار موفق به  Guelphدانشگاه حققان م

 . اند شده(  American foulbrood)بیماری لوک امریکایی 

 . است به چاپ رسیده Journal of Biological Chemistryهای این تحقیق در شماره دسامبر مجله  یافته

زنبور عسل و جمعیت های عسل را مبتال کرده و خسارات زیادی به صنعت  بیماری در سراسر انتاریو و کانادا زنبوراین 

در اثر عوامل  ها افشان در جهان است که جمعیت آن زنبورعسل از مهمترین حشرات گرده. کند افشان وارد می گرده

 . یمی و غیره بشدت در حال کاهش استها، تغییرات اقل کش مختلف مثل بیماری، استفاده از آفت

ها مقاوم  بیوتیک نسبت به آنتیاین بیماری در طی چندین دهه های  سویهاین بیماری پیچیده است زیرا درمان 

های منتشره این بیماری  اسپور. تنها روش موثر برای مقابله با این بیماری سوزاندن کندوها و تجهیزات است. اند شده

 . سال دوام بیاورند 21ممکن است تا 

شدند که به مهار بیماری و حفاظت از زنبورها  C3larvinشناسایی سمی شدند بنام این دانشگاه موفق به محققان 

 . تواند کمک کند می

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216100640.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers hope their new discovery will help combat a disease killing honeybee populations 

around the world. The researchers have found a toxin released by the pathogen that causes 

American foulbrood disease -- Paenibacillus larvae -- and developed a lead-based inhibitor 

against it. 
 زنبور عسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141216100640.htm
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