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 2145کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در آخرین ماه سال 

درصد  4/43با متوسط  2145روند کاهشی قیمت مواد غذایی اصلی در سال 

این . کاهش نسبت به سال قبل، برای چهارمین سال متوالی ادامه یافت

ها از قیمت  و کاهش شدید قیمتجهانی رو به افول کاهش نتیجه اقتصاد 

  . ا انرژی استفلزات ت

آقای عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد فائو اظهار داشت، عرضه فراوان 

در برابر تقاضای ضعیف و تقویت ارزش دالر از دالیل اصلی  کاهش قیمت 

 . هستند 2145مواد غذایی در سال 

های گیاهی،  الت، روغنمحصول عمده غذایی یعنی غ 5شاخص قیمت مواد غذایی فائو، شاخص حاصل از رصد وزن تجاری 

 . محصوالت لبنی، گوشت و برنج در بازارهای جهانی است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/379406/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
- Prices of major food commodities declined for the fourth year in a row in 2015, averaging 19.1 

percent below their previous-year's levels, as the dwindling global economy also triggered sharp price 

falls from metals to energy markets. FAO's Food Price Index averaged 164.1 points over 2015 and 

ended the year even lower, at 154.1 points during the month of December. 

In December, the index declined a further 1.0 percent from its revised November value, as falling 

prices for meat, dairy and cereals more than offset gains by sugar and vegetable oils. 

"Abundant supplies in the face of a timid world demand and an appreciating dollar are the main reason 

for the general weakness that dominated food prices in 2015," said FAO senior economist Abdolreza 

Abbassian. 

The FAO Food Price Index is a trade-weighted index tracking international market prices for five key 

food commodity groups: major cereals, vegetable oils, dairy, meat and sugar. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/379406/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 2145خص قیمت مواد غذایی فائو در ماه دسامبر شاتغییرات 

واحد در ماه  4/451با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

در . کاهش داشت  (درصد 4) واحد 5/4، نسبت به ماه قبل 2145دسامبر 

محصوالت موثر در این شاخص بجز شکر  ههای جهانی هم این ماه قیمت

 4/461این شاخص با متوسط  2145برای کل سال . و روغن کاهش داشتند

 .درصد کاهش داشت 43حدود  2141واحر نسبت به متوسط سال د

 2قریبا مبر  تواحد در ماه دسا 6/454شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

انتظار عرضه فراوان در . ماه نوامبر کمتر بود از( درصد 9/4)واحد 

بازارهای جهانی و بدنبال برداشته شدن مالیات صادرات در آرژانتین  در 

قیمت ذرت نیز در ماه دسامبر در نتیجه . شاخص گندم تاثیرگذار بودند

. کردالمللی کاهش پیدا  رقابت در صادرات و کاهش تقاضای بین دتشدی

در  2145شاخص قیمت غالت فائو در سال . شاخص برنج نستا ثابت بود

 . کمتر بود( درصد 1/45)واحد  23معادل  2141مقایسه با سال 

واحد در ماه  4/414های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

. افزایش داشت( درصد 4/2)واحد  3/2، نسبت به ماه قبل 2145دسامبر 

 6از افزایش قیمت سویا بود که به باالترین سطح در این افزایش ناشی 

عدم قطعیت در وضعیت  دهنده تداوم ماه گذشته رسید که نشان

ثابت  در مقایسه، قیمت جهانی روغن پالم. محصول سویا در برزیل است

واحد نسبت  417با متوسط  2145این شاخص برای کل سال . باقی ماند

سال  3ترین سطح در  ه پاییندرصد کاهش داشت و ب 43به سال قبل 

 . گذشته رسید

واحد در ماه  5/413شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

این کاهش . کمتر بود( درصد 4)واحد  6/4، از ماه نوامبر 2145دسامبر 

قیمت کره افزایش داشت و . ناشی از پایین آمدن قیمت شیر خشک بود

حصوالت لبنی فائو برای کل شاخص قیمت م. قیمت پنیر بدون تغییر ماند
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ترین سطح  کاهش داشت و به پایین( درصد 5/28)واحد  8/69واحد در مقایسه با سال قبل،  9/461با متوسط  2145سال 

 . تا کنون رسید 2113متوسط ساالنه از سال 

کاهش . کمتر بود (درصد 2/2)واحد  5/9واحد از ماه نوامبر  4/452شاخص قیمت گوشت فائو در ماه دسامبر، با متوسط 

 2145متوسط ساالنه این شاخص برای . تقاضای واردات امریکا برای گوشت گاو رقابت در بازار سایر انواع گوشت را تشدید کرد

تا  2141ترین سطح از سال  کمتر بود و به پایین( درصد 4/45)واحد  3/23حدود  2141واحد از متوسط ساالنه  1/468با متوسط 

 . کنون رسید

قیمت جهانی . افزایش پیدا کرد( درصد 6/1)واحد  9/4واحد نسبت به ماه نوامبر  8/217قیمت شکر فائو با متوسط  شاخص

های فراوان قرار  های مربوط به تاخیر برداشت در مناطق جنوب و مرکز برزیل در نتیجه بارش شکر همچنان تحت تاثیر نگرانی

لی تولید کننده شکر بویژه هند، تایلند و افریقای جنوبی در این وضعیت بینی کاهش برداشت در سایر مناطق اص پیش. دارد

درصد کمتر  24حدود  2141واحد نسبت به متوسط ساالنه  7/431شاخص شکر با متوسط  2145برای کل سال . اند مؤثر بوده

 بود

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 154.1 points in December 2015, down 1.5 points (1.0 

percent) from its revised November value, with international prices of all the food commodities used in 

the calculation of the Index falling, except for sugar and oils. Over the full year, the index has averaged 

164.1 points, nearly 19 percent less than in 2014, marking the fourth consecutive annual decline. 

Abundant supplies in the face of a timid world demand and an appreciating US dollar are the main 

reasons for the general weakness that has dominated food prices in 2015. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 2145اقدامات مهم بانک جهانی برای بخش کشاورزی در سال 

های جهانی مثل تغییرات اقلیمی، فقر، کاهش منابع  بزرگترین چالش

این . زان ارتباط مستقیم دارندطبیعی و گرسنگی با کشاورزی و کشاور

جهانی برای بخش  های مهم بانک ها زمینه اقدامات و فعالیت چالش

 . دهند را تشکیل می 2145کشاورزی در سال 

  - اقلیم برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی برابر ی هوشمند درکشاورز (4

. ، تغییرات اقلیمی موضوع غالب بر سایر موضوعات بود2145در سال 

یان کنفرانس تاریخی تغییرات اقلیمی در پاریس، نمایندگان بیش در پا

حرکت آینده، به . ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی را ارائه کردند های خود درمورد کاهش انتشار گازهای گلخانه کشور برنامه 481از 

 23الی  43یرات اقلیمی است و در عین حال، پذیرترین بخش در برابر تغی کشاورزی آسیب. های کالن است اجرا درآوردن این برنامه

بانک جهانی متعهد به ترویج کشاورزی هوشمند در برابر . های مربوط به این بخش است درصد از گازهای منتشره ناشی از فعالیت

برنج در  اجرای تکنیک آبیاری و عدم آبیاری متناوب در کشت.  اقلیم در راستای کمک به کاهش آثار سوء تغییرات اقلیمی است

در طی . است درصدی عملکرد به دنبال داشته 41ای و همزمان افزایش  ویتنام منجر به کاهش آب مصرفی و انتشار گازهای گلخانه

ها و ارقام  فناوری میلیون کشاورز 7/5بین  ،گذاری بانک جهانی با سرمایه( WAAPP)وری کشاورزی در غرب افریقا  برنامه بهره

تر شدن فصل بارندگی ،ارقام مقاوم به خشکی و پرمحصول  کوتاه علیرغمدر سنگال، . است ر اقلیم توزیع شدههوشمند در برابزراعی 

های  یریت زمینلین برنامه مددر کنیا، با اجرای پروژه مدیریت پایدار زمین، او. اند وری شده درصد افزایش بهره 91غالت حداقل سبب 

 . اند پا در این زمینه آموزش دیده کشاورز خرده 91111است، بیش از  کربن لحاظ شدهات کشاورزی که در آن اعتبار

خسارات زیادی به  2141-45سال شیوع بیماری ابوال در  – جبران خسارات ناشی از شیوع بیماری ابوال از طریق کمک به کشاورزان (2

خانه های خود شدند اختالل در تولید مواد در دوره شیوع بیماری کشاورزان مجبور به ترک زمین و . کشاورزی غرب افریقا وارد کرد

کشاورزان کشورهای  211،11تن بذر ذرت و برنج بین  41511در ماه آوریل، بانک جهانی . غذایی منجر به کمبود غذا در منطقه شد

آمدن خسارات  ابوال سبب وارد این کشورها که اکنون در مرحله رهایی از بحران هستند، در .گینه، لیبریا و سیرالئون توزیع کرد

 . جانی و مالی به هزاران نفر شد

سال مردم از نقش کلیدی خاک در حیات انسان، با هدف افزایش آگاهی  2145سال   -خاک سالم تامین کننده غذای آینده  (9

ساالنه  حال ولی با این. هستند ی تولید شده در جهان مبتنی بر خاکدایاز مواد غدرصد  35. نامگذاری شده بود المللی خاک بین

اما . روند زایی و خشکی از بین می میلیون هکتار زمین در نتیجه بیابان 42خیز در نتیجه فرسایش و  میلیارد تن خاک حاصل 21حدود 

در   TerrAfricaبرنامهبانک جهانی با . توان از این روند جلوگیری نمود خبر خوب این است که از طریق مدیریت پایدار خاک می

در . شد ساله کاشته 42میلیون درخت در طی دوره  61طی این پروژه در کشور نیجر، . گ احیا زمین همکاری داشتچندین پروژه بزر

 51مربوط به ایجاد و نگهداری از  های ، برنامهاست رسوبات کاهش زیادی پیدا کرده فرسایش و اثر ماداگاسکار که میزان عملکرد در
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عالوه بر موارد فوق، با . جهانی اجرا شد با حمایت بانکحفاظت ار تنوع زیستی منطقه حفاظت شده و سه کریدور جنگلی برای 

 . است اک مشارکت داشتهها و جلوگیری از فرسایش خ یا جنگلهای حفاظت و اح سالوادور و مکزیک نیز در برنامه یلی، الکشورهای ش

هان زنان فعال در بخش کشاورزی در یک مسئله در سراسر ج  -توانمندسازی زنان کشاورز از دستاوردهای بزرگ کشاورزی است  (1

کم کردن فاصله جنسیتی مزایای . ها کمتر است سطح دسترسی آنها به منابع مولد و فرصت نسبت به مردان: اشتراک دارند

ان درصدی عملکرد در مزارعی خواهد شد که بدست زن 91تا  21توجهی برای بخش کشاورزی بدنبال داشته و منجر به افزایش  قابل

های کمک به بهبود معیشت  بانک جهانی در برنامه. زنان توانمند در آینده مناطق روستای نقش بسیار مهمی دارند. شوند اداره می

 . بولیوی و کوزوو مشارکت داشت زنان روستایی و زنان خوداشتغال و کارآفرین در کشورهای هند،

های همراه و  های گوشی ها و اپلیکیشن اپیماهای بدون سرنشین تا رباتهو  -های کشاورزی برای کشاورزان مزایای کاربرد فناوری (5

در آینده کشاورزی بعنوان بخش تامین کننده غذای مردم جهان، بسیار  AgTechهای بدست آمده در  ها و سایر پیشرفت ماهواره

های اقلیمی در  شاورزان در برابر شوکها و نهایتا حفاظت از ک گیری بارش بینی عملکرد محصول، اندازه برنامه پیش. مؤثر هستند

اطالعات   در اروگوئه به کمک فناوری. است ای و حمایت بانک جهانی به مرحله اجرا درآمده های ماهواره اتیوپی و کنیا به کمک فناوری

های  کارت های پرداخت یکپارچه و های مختلف و سیستم اوریدر چین، با کمک فن. است های گاو ممکن شده درصد گله 411رصد 

 . خانوار تسهیل شده است 411،111هوشمند ارائه یارانه به بیش از 

 of-stories-icultureagr-five-top-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/28/the-2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Many of the world’s greatest challenges – climate change, poverty, natural resource depletion, and 

hunger – intersect on the fields of the world’s farmers.  These global challenges provide the backdrop 

to our top agriculture stories of 2015. 

1. Climate-Smart Agriculture is vital to mitigating climate change 

2. Helping farmers takes Ebola recovery forward 

3. Healthy soil is key to the future of food 

4. Empowering women farmers means big gains for agriculture 

5. Advances in agricultural technology benefit farmers 

 کشاورزی  :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 58/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/28/the-top-five-agriculture-stories-of-2015
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 2145رویدادهای مهم اقلیمی سال 

ن ماه ثبت شده ای را شاهد بودیم از گرمتری کننده در این سال فراز و فرودهای خیره. سال بزرگی برای تغییرات اقلیمی بود 2145سال 

کربن به باالترین سطح ثبت شده تا کنون در ماه مارس و برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در  اکسید برای ماه ژانویه تا رسیدن سطح دی

هفت رویداد زیر تصویر مناسبی برای تغییر . کشور مبنی بر به حداقل رساندن گرمایش زمین 211نامه توسط حدود  پاریس و امضا توافق

 . دهند های سیاسی، اقتصادی و علمی ارائه می ما نسبت به گرمایش جهانی از جنبه طرز برخورددید و 

بر اساس  - های فسیلی پایان دادن به دوران سوختکنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس، شروعی برای  (4

در . فر برسدباید به ص 2171نتشار کربن تا سال میزان ابرنامه محیط زیست سازمان ملل متحد اعالم 

 آور الزام کشور به یک توافق 211دهه مذاکرات اقلیمی، نمایندگان حدود  ماه دسامبر پس از دو

با رفتن به سمت ها  طبق توافق پاریس دولت. هدف را امضا کردنداین تاریخی برای رسیدن به 

انتشار  پذیر انرژی در برابر تعهد خود در کاهش های فسیلی با منابع تجدید جایگزینی سوخت

رساندن میزان انتشار به صفر در نیمه دوم قرن حاضر اعالم شد و رهبران  توافق، بلندمدت هدف. گو خواهند بود ای پاسخ گازهای گلخانه

 . استقبال کردند «جهش بسوی بشریت»سیاسی از آن بعنوان یک 

پاپ فرانسیس طی  در ماه سپتامبر - تغییرات اقلیمی شد برایپاپ فرانسیس خواستار اقدام فوری  (2

های آینده  به نسل آنرا توان تغییرات اقلیمی را مشکلی دانست که نمیسخنرانی خود در کاخ سفید 

در ماه ژوئن منتشر شد، از کشورهای ثروتمند  ای که صفحه 481وی در بخشنامه  .موکول کرد

یک مشکل جهانی با تغییرات اقلیمی را  و قدم باشند خواست که در مبارزه با تغییرات اقلیمی پیش

 .محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مؤثر بر توزیع محصوالت دانست عواقبی زیست

طرح احداث خط لوله برای انتقال نفت خام   -  را رد کرد XLاستون  اوباما طرح احداث خط لوله کی (9

باما ضمن او. بیش از هفت سال در دست بررسی بود« XLاستون  کی»کانادا به امریکا موسوم به 

اعالم رد این طرح گفت ساخت این خط لوله موقعیت امریکا را در رهبری مبارزه جهانی با تغییرات 

ای بطول  خط لولهتوسط طرح قرار بود که  ندر صورت اجرای ای. دهد اقلیمی تحت شعاع قرار می

ا روژه زیرساختی ریک پ اوباما اولین رهبری است که. کانادا به امریکا انتقال داده شودنفت خام از ( کیلومتر 4837حدود )مایل  4473

 . غییرات اقلیمی رد کردبخاطر ت

گرمترین سال ثبت شده تا کنون  2145درصد سال  37بر اساس اعالم آژانس علمی امریکا به احتمال  (1

بعنوان  2145بدین ترتیب سال . گرمترین ماه ثبت شده تا کنون بودند 2145هر ماه از سال   - است

بنا بر نظر . تا کنون شناخته شد پیش سال 491ترین سال از آغاز ثبت اطالعات دما یعنی از گرم

که دارای رکورد در تاریخ ثبت اطالعات دما هستند، هر سه  2142و  2141، 2145های  دانشمندان سال

  . است فرارسیدهبدین معنی که گرمایش زمین رو افزایش بوده و زمان اقدام جدی . شوند مربوط به قرن حاضر می
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دادگاهی در هلند دولت  – ای شد کاهش انتشار گازهای گلخانهطی حکمی دولت هلند موظف به  (5

درصد کاهش  25ای را حداقل  حجم انتشار گازهای گلخانه 2121این کشور را موظف کرد تا سال 

را به دادگاه فعاالنی که این پرونده  .است این حکم با شکایت فعاالن محیط زیست صادر شده. دهد

ها  بردند امیدوارند که این حکم سرآغازی برای احکام مشابه در کشورهای دیگر باشد و دولت

اند و  ای کرده دام مشابهشروع به اقشهروندان بلژیکی نیز . موظف به کاهش گازهای گلخانه شوند

 . نین فعالیتی دنبال شودآن دارد چ در نروژ هم امکان

کربن به  اکسید در ماه مارس میزان غلظت دی – ppm111به مرز  اکسیدکربن رسیدن سطح دی (6

از یک میلیون سال قبل تا کنون مشاهده  رکورد جدید جهانی رسید، سطحی که در بیش

« واقعیت دائمی جدید»بنا بر اظهار کارشناسان سازمان ملل متحد اقلیم زمین به یک . است نشده

ویدادهای شدید آب و هوایی مثل رمای بیشتر، رگوارد شده است که نتیجه آن در سال آینده 

 . ها خواهد بود سسیل و باال آمدن سطح آب دریاها و اسیدی شدن آب اقیانو،  خشکسالی

بنا بر گزارش خبرنگار  – محل تالقی نیاز به منابع انرژی و  صدمات اکولوژیکی: رودخانه مکونگ (7

و مالقات با افرادی که معیشت آنها به  گاردین از سفر به رودخانه مکونگ در جنوب شرقی آسیا

آمارهای . است، آنها در جدال با تغییرات اقلیمی هستند مایلی وابسته 2511انه این رودخ

هشداردهنده حاکی از آن هستند که تغییرات اقلیمی مربوط به آینده نبوده و مربوط به زمان حال 

 .  شوند می

 river-mekong-emissions-carbon-stonekey-francis-pope-nations-united-cop21-paris-change-business/2015/dec/31/climate-http://www.theguardian.com/sustainable  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
2015 has been a big year for climate change. The year has witnessed dizzying highs and stunning lows, from the hottest 

January on record, to March, when global carbon dioxide levels hit a million-year high, to December, when nearly 200 

nations signed an agreement to minimize global warming. Here are seven stories that give a good snapshot of the political, 

economic and scientific milestones that changed the way we view – and the way we deal with – global warming. 

1. Paris climate deal: the beginning of the end for the fossil fuel era 

2. Pope Francis calls for urgent action on climate change 

3. Obama rejects Keystone XL pipeline and hails US as leader on climate change 

4. US science agency says 2015 is 97% likely to be the hottest year on record 

5. Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling 

6. Global carbon dioxide levels break 400ppm milestone 

7. Mekong River: where energy needs and ecological damage collide 

 تغییرات اقلیمی  :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 31/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/31/climate-change-paris-cop21-united-nations-pope-francis-keystone-carbon-emissions-mekong-river
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/paris-climate-deal-200-nations-sign-finish-fossil-fuel-era
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/pope-francis-climate-change-white-house-speech
http://www.theguardian.com/environment/2015/nov/06/obama-rejects-keystone-xl-pipeline
http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/17/2015-hottest-year-on-record-noaa
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/24/dutch-government-ordered-cut-carbon-emissions-landmark-ruling
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/31/Global%20carbon%20dioxide%20levels%20break%20400ppm%20milestone
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/nov/26/the-mekong-river-stories-from-the-heart-of-the-climate-crisis-interactive
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 گرسنگی غذا و واقعیت قابل تامل درباره وضعیت جهانی 43

، جهان منتظر رسیدن به مرحله 2191پس از تصویب دستورکار توسعه پایدار 

های  فهرست زیر واقعیت. است( گرسنگی صفر)سنگی پایان یافتن کامل گر

های غذا، توسعه روستایی و کشاورزی، نیازهای  موجود درباره سیستم

گذاری در حمایت از فقرا و مدیریت پایدار منابع طبیعی را نشان  سرمایه

 .دهد می

برند  درصد از مردم فقیر که در وضعیت عدم امنیت غذایی بسر می 75 (4

 . خود وابسته به کشاورزی و منابع طبیعی هستندمعاش  ربرای امرا

حمایت از آنها برای برقراری امنیت غذایی در . کنند درصد از مواد غذایی جهان را تولید می 81های کشاورز حدود  خانواده (2

 . سطح جهانی حیاتی است

میلیون نفر برآورد  811متر از در حال حاضر تعداد گرسنگان جهان ک. گرسنه هستند در جهاننفر  3تقریبا یک نفر از هر  (9

 . است شده

 . است درصد از جمعیت کاهش یافته 3/42سال قبل به  25درصد در  29تغذیه از  در مناطق در حال توسعه، شیوع سوء (1

سال  برند تا جمعیتی که در گرسنگی مزمن بسر میدرصدی تعداد  51کشور با کاهش  423کشور از  79اکثر کشورها یعنی  (5

 . اند اف توسعه هزاره رسیدهبه اهد 2145

 .اند درصدی کل افراد گرسنه رسیده 51کشور به به اهداف برتر یعنی کاهش  23کشور فوق،  79از  (6

 . درصد برسانند 5درصد افراد گرسنه را به زیر  4331اند در مقایسه با سال  کشور نیز توانسته 79کشور از  42 (7

 .اند میلیون نفر از گرسنگی نجات پیدا کرده 246، 4331ال آمار و روند فوق بدین معنی است که نسبت به س (8

درصد افزایش  61برای تامین غذای جمعیت جهان میزان تولید مواد غذایی باید  2191بینی  فائو، تا سال  پیش سبر اسا (3

 .پیدا کند

ذاری در مناطق گ میلیارد دالر سرمایه 267، ساالنه 2191در کل برای رفع کامل گرسنگی در سطح جهانی تا سال   (41

 . و برای حفاظت اجتماعی الزم است روستایی و شهری

درصد از  95این رقم در بعضی از کشورها به . میلیارد تن غذا بصورت ضایعات یا هدررفت از بین می رود 9/4ساالنه   (44

 . رسد غذای تولید شده می
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 . یلیون تن استم 291مقدار خالص مواد غذایی تولید شده در کشورهای جنوب افریقا حدود   (42

میلیارد دالر هزینه  711، شامل است تریلیون دالر برآورد شده 6/2ارزش جهانی ضایعات غذایی ساالنه حدود  (49

 های اجتماعی میلیارد دالر هزینه 311محیطی و  ستزی

 . اند های جهان تخریب شده درصد از خاک 99دهند که  های انجام شده توسط فائو نشان می بررسی (41

 73عملکرد کشاورزان را بطور متوسط تا  تواند می ها و بهبود سالمتی خاک کش ینه از آب، کاهش مصرف آفتاستفاه به (45

 . درصد افزایش دهد

 .اکسیدکربن است میلیارد تن دی 2های زمین معادل  داری و سایر کاربری ترسیب کربن در کشاورزی، جنگل  (46

 11شود،  های کشاورزی منتشر می ای که در نتیجه فعالیت گلخانه اکسیدکربن مربوط به گازهای میلیارد تن گاز دی 41از  (47

 . ها است ای در دامداری درصد آن حاصل از تخمیر روده

یک چهارم از اثرات سوء بالیای طبیعی مرتبط با تغییرات اقلیمی در کشورهای درحال توسعه مربوط به بخش کشاورزی  (48

 .شود می

ویژه دام و تولید محصوالت زراعی اثر  ها بر بخش کشاورزی به خسارات و زیان درصد از 81در شرایط خشکسالی، بیش از   (43

 . گذارد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/360615/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
19 facts to reflect on as the world eyes eradicating hunger and malnutrition. 

With the 2030 Sustainable Development Agenda adopted, the world has its eyes fixed firmly on the 

goal of Zero Hunger. 

Here are ten facts about our food systems, agriculture and rural development, pro-poor investment 

needs, and sustainable natural resource management to reflect on. 

They reveal the complexity of our food systems and the underlying causes of hunger, and suggest a 

few areas where action is needed. 

 مبارزه با گرسنگی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/360615/icode/
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 در مورد حذف یارانه صادرات کشاورزی WTOتوافق وزرای بازرگانی 

بیانیه پایانی دهمین کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در 

گیری در ارتباط  در نایروبی، کنیا اعالم شد حاوی چند تصمیم (آذر 28) دسامبر 43

آقای داسیلوا مدیرکل فائو ضمن استقبال از این بیانیه . با بخش کشاورزی است

که هدف آن حرکت بسوی حذف یارانه صادرات کاال «  بسته نایروبی»تحت عنوان 

در مورد اقدامات  ختالفاتا اظهار داشت که جمله محصوالت کشاورزی است، از

تر تجارت جهانی بویژه برای کشورهای در حال  دالنهادیگر برای ایجاد شرایط ع

 . است توسعه همچنان باقی

، به 2148های صادراتی تمام کشورها تا سال  از طریق حذف یارانه رقابتی کردن صادرات: چهار تصیمیم اتخاذ شده عبارتند از

سازی عمومی برای امنیت غذایی، مکانیسم حفاظتی  شود فعال ادامه دهند، ذخیره میکشورهای در حال توسعه اجازه داده 

زمان روبرو شدن با افزایش واردات و متعهد شدن  در برای کشورهای در حال توسعه برای ایجاد منابع( SSM)ویژه 

و عوارض گمرکی و بدون  بدون اخذ حقوق یافته نسبت به واردات پنبه از کشورهای کمتر توسعه یافته کشورهای توسعه

 .  2146سال بندی از  اعمال سهمیه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/372986/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO has welcomed an agreement by World Trade Organization (WTO) member states through the recently 

adopted "Nairobi Package" to move towards eliminating export subsidies involving agricultural products. 

However, it also noted that differences remain over other measures aimed at creating fairer global trading 

conditions, in particular for developing countries. 

A declaration issued on 19 December at the conclusion of the10
th
 WTO Ministerial Conference in Nairobi, 

Kenya includes a number of decisions in relation to the Agreement on Agriculture. 

In particular, four ministerial decisions were adopted, addressing the following: export competitiveness through 

the elimination of many export subsidies by all countries by 2018; allowing developing countries to continue, 

for the time being, public stockpiling for food security; the Special Safeguard Mechanism (SSM) for developing 

countries to make recourse to when facing a surge of imports, and; a commitment by developed countries to 

provide  duty-free and quota-free access to cotton exporters from less developed countries from 2016, provided 

that this is compatible with existing agreements. 

 اقتصاد  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/372986/icode/
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_docs_e.htm
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 های فیمابین برای تقویت همکاری DFIDتوافق فائو و 

نامه جدیدی منعقد  توافق( DFID)المللی انگلستان  فائو و اداره توسعه بین

های مختلف تقویت خواهند  های خود را در زمینه کردند که طی آن همکاری

انداز  آقای دا سیلوا مدیرکل فائو اظهار داشت که این دو نهاد چشم. کرد

مشترکی مبنی بر برقراری امنیت غذایی در جوامع همراه با حفاظت از منابع 

وی ضمن قدردانی از . کنند مولد و مدیریت پایدار منابع طبیعی را دنبال می

نامه جدید فراگیر  گفت که توافق فائو کاری های حمایت دولت انگلستان از زمینه

ای  ای توافق مالی جداگانه دهد و دیگر الزم نیست که برای هر پروژه های مشترک را تحت پوشش قرار می بوده و همه پروژه

 . شود های مشترک تسهیل می جویی و همکاری یب در هزینه و زمان صرفهترتبدین . شودمنعقد 

و . است میلیون دالر سومین حامی بزرگ فائو بوده 961با کمک مالی بیش از  ، دولت بریتانیا2145تا  2142های  بین سال

های مالی برای توسعه را افزایش  های مالی، کمک است که علیرغم محدودیت المللی بوده همچنین جزء معدود همکاران بین

 . است داده

عم از مشکالت ناشی از تجارت غیرقانونی الوار تا فقدان اطالعات های متنوع فائو ا از پروژه DFIDهای اخیر،  در طی سال

 . است جامع کشاورزی در بسیاری از مناطق جهان حمایت کرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/359047/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Department for International Development of the United Kingdom (DfID) and FAO are strengthening their 

partnership with a new agreement that will benefit future collaborations on a multitude of fronts. "FAO and 

DFID share a vision for a world where communities are food secure, their productive assets are protected and 

the world's natural resources are managed sustainably," FAO Director-General José Graziano da Silva, said 

today. "Thanks to the UK's ongoing support to many areas of FAO's work, we have been able to build toward 

that vision together and will now be able to do so more strategically and efficiently moving forward," he added. 

The new FAO-DFID framework agreement serves as an overarching legal umbrella for collaboration between 

both partners that will cover all future projects for at least ten years. By eliminating the need to negotiate 

individual trust fund agreements for each new project, the new arrangement will save costs and time and make 

collaboration easier. 

 کشاورزی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/359047/icode/
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 نینو کاهش  تولید محصوالت کشاورزی در افریقای جنوبی در اثر ال

نینو تولید محصوالت زراعی و دامی  بدنبال کاهش میزان بارش و افزایش دما در نتیجه ال

هشدار اطالعات جهانی و طبق اعالم سیستم . است جنوبی کاهش یافتهدر افریقای 

، پس از شرایط نامساعد آب و هوایی فصل گذشته انتظار (GIEWS)  فائو زودهنگام

و قیمت مواد غذایی افزایش  یافته میزان برداشت محصوالت کاهش 2146در سال  رود می

 . هد بودافزایش پیدا کند که بر وضعیت امنیت غذایی مؤثر خوا

است و شرایط اب و هوایی ناشی از کاهش بارندگی و  در حال حاضر زمان کاشت ذرت در افریقای جنوبی به تاخیر افتاده

پذیری فائو، آقای شکری  بنا بر اظهار معاون برنامه راهبردی انعطاف. اند افزایش دما بر محصوالت کاشته شده اثر منفی گذاشته

 . ها رطوبت کافی ندارند گذرد اما هنوز خاک می احمد، شش هفته از فصل زراعی

بنظر . هستند و شرایط آب و هوایی فصلی انکشاورزی خود کامال وابسته به بار های پا منطقه برای فعالیت کشاورزان خرده

ننده غالت افریقای جنوبی بزرگترین تولیدک. است نینو بر تولیدات کشاورزی در مناطق شمالی بیشتر تاثیر گذاشته رسد ال می

 . همچنین صادرکننده غالت به کشورهای همسایه است در این منطقه و

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/369894/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Crop and livestock production prospects in Southern Africa have been weakened by the El Niño weather 

phenomenon that has lowered rains and increased temperatures. 

A reduced agricultural output would follow on last year's disappointing season, which has already contributed to 

higher food prices and "could acutely impact the food security situation in 2016," according to a special alert 

released on Tuesday by FAO's Global Information and Early Warning System (GIEWS). The season for 

planting maize in Southern Africa has already experienced delays, while crops sown stand to be negatively 

affected due to inadequate rains and higher temperatures. "It's the sixth week of the cropping season now and 

there's not enough moisture in the soil," said Shukri Ahmed, FAO Deputy Strategic Programme Leader - 

Resilience. The region's small-scale farmers are almost entirely dependent on rain, rendering their output highly 

susceptible to its variations. While El Niño's impact depends highly on location and season - the impact of El 

Niño on agricultural production appears more muted in northern areas - past strong episodes have been 

associated with reduced production in several countries, including South Africa, which is the largest cereal 

producer in the sub-region and typically exports maize to neighbouring countries. 

 تغییرات اقلیمی  :عموضو

 (FAO)فائو  :منبع

 55/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/369894/icode/
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 های گیاهی کشف چگونگی تجمع آرسنیک در دانه

شناسی سلولی و  المللی متشکل از محققان بخش زیست یک تیم تحقیقاتی بین

مع شناسایی مکانیسم تجبه فارماکولوژیکالج پزشکی هربرت ورتهایم موفق 

تر  های برنج سالم این یافته به تولید دانه. اند آرسنیک در دانه گیاهانی مثل برنج شده

 . تواند کمک کند می

های هوایی گیاهان قبال شناخته  ک در ریشه و اندامیمکانیسم چگونگی تجمع آرسن

رک چگونگی تجمع آرسنیک در دانه گیاهانی مثل برنج د. ها تا حال کشف نشده بود است اما مکانیسم مربوط به دانه شده

آرابیدوپسیس  بنام گروهی از محققان  با انجام آزمایشاتی بر روی گیاه مدل. اهمیت حیاتی برای سالمت جامعه دارد

(Arabidopsis thaliana ) که همانند برنج از ترکیب قندی بنام اینوزیتول(inositol ) شکل سمی)برای انتقال آرسنیت 

ها  اینگونه یافته. کند توانستند  مکانیسم انتقال آرسنیک به دانه را تشخیص دهند های خود استفاده می به دانه( آرسنیک

 .ها منجر شود با تجمع آرسنیک کمتر در دانه تواند به توسعه تولید ارقام برنج می

 ( http://www.nature.com/articles/nplants2015202.)است به جاپ رسیده Nature Plantsیافته در مجله بیشتر درباره این جزئیات 

 .htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151223141320  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from FIU's Herbert Wertheim College of Medicine Barry P. Rosen and Jian Chen, both 

from the Department of Cellular Biology and Pharmacology, are part of an international team that has 

identified how arsenic gets into the seeds of plants such as rice. The discovery holds the promise of 

healthier rice grains. "While the process of how arsenic is taken into roots and shoots of plants is fairly 

well understood, little is known about how arsenic gets into seeds," says Rosen. "Understanding how 

arsenic is accumulated in seeds such as the rice grain is of critical importance in population health." 

The group of scientists discovered that Arabidopsis thaliana, which is used as a model for food 

plants such as rice, uses transport systems for inositol (a type of sugar) to load arsenite (the toxic form 

of arsenic) into seeds, making their work the first identification of transporters responsible for arsenic 

accumulation in seeds. The study published in the journal Nature Plants. 

 

 برنج  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 53/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.nature.com/articles/nplants2015202
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151223141320.htm
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 خانواده وحشی محصوالت زراعی های هم اهمیت گونه

ها،  های وحشی گیاهان زراعی بطور دائم در حال مبارزه با بیماری گونه

شرایط نامساعد از آنها با این . آفات و شرایط خشکسالی هستند

کنند و از  طریق افزایش مقاومت و تحمل خود در برابر آنها مقابله می

 . توان آموخت های زیادی برای بهبود ارقام زراعی می های آنها درس ژن

شناسی گیاهی و آفتابگردان وزارت  محققان دفتر تحقیقات زیست

 گونه ژنتیکی 59مجموعه منحصر بفرد و  2211کشاورزی امریکا 

های زراعی  های وحشی را با هدف بهبود گونه مختلف از آفتابگردان

های زراعی آفتابگردان دارای  همانند بسیاری از گونه. آوری کردند جمع

های وحشی همراه  ای از گونه وجود مجموعه. کشد سال طول می 41پایگاه ژنتیکی باریکی است و تولید یک رقم هیبرید از آن 

کند و بنا بر اظهار  محیطی آنها به ایجاد ارقام جدید با صفت مطلوب مشخص بسیار کمک می زیستبا خصوصیات اقلیمی و 

این محققان کافی است به این مجموعه مرجع مراجعه و گونه وحشی دارای صفت موردنظر را انتخاب و نسبت به انتقال ژن آن 

 . به رقم زراعی اقدام شود

 BENNETT/-CHRIS-NAA-AGRICULTURE-TO-INVALUABLE-RELATIVES-CROP-/ARTICLE/WILDHTTP://WWW.AGWEB.COM  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wild crop relatives fight a cage-match every day against disease, drought, and pests. They endure by 

developing resistance and tolerance, and their genes hold invaluable lessons for cultivated crops. Pared 

down, a scrawny sunflower clawing for ground beside a highway is hiding a mother lode of survival 

keys necessary for the future of agriculture. 

Marek and Seiler have collected 2,200 unique populations and 53 genetically different wild sunflower 

species. They reference herbaria records, and spend loads of time checking with botanists and land 

managers to get new location information or gain permission to access private land.  

 های وحشی گونه  :موضوع

 www.agweb.com :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.agweb.com/article/wild-crop-relatives-invaluable-to-agriculture-naa-chris-bennett/
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 استفاده از مکانیسم تحمل سرما در حشرات برای کنترل آفات گیاهی

کنند،  های گرم استفاده می اظت از خود در برابر سرما از لباسحف ها برای نسانا

نامه  انجام شده بعنوان پایانتحقیق . کنند اما حشرات چگونه با سرما مقابله می

و به این نتیجه  است دکتری در دانشگاه یورک به این موضوع پرداخته

ز خود در برابر ا بدن تعادل نمک و کنترل حشرات با حفظاند که برخی  رسیده

های نوین برای کنترل آفات در  اد روشجیافته به ایاین . کنند سرما حفاظت می

 . تواند کمک کند آینده می

ها مفید و برخی حامل  افشان مانند گردهبرخی . دهند های جانوری را تشکیل می درصد کل گونه 75بیش از حشرات 

شود که  سبب میسرما . دهند در سرما از دست میود را ک بدن خمحشرات توانایی تعادل آب و ن. تندهای مختلف هس بیماری

این وضعیت منجر به افزایش غلظت پتاسیم خون  . جریان پیدا کند (gut) آب و سدیم خون آنها به سمت دستگاه گوارش

است که مرگ و زندگی حشرات در سرما به پایین نگهداشتن سطح پتاسیم خون  نتایج این تحقیق نشان داده .شود می

(hemolympha )جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله . بستگی داردScientific Reports در دسترس است . 

 http://www.medicalnewstoday.com/releases/304347.php  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
For humans, getting chilly is a problem that can usually be solved with a hat and mitts, but for insects 

it's not so simple. A study led by a York University Postdoctoral Fellow has found that for some 

insects, the key to cold weather survival is in keeping their salt balance in check, and that finding could 

help with controlling pests in the future. 

Insects make up more than 75 per cent of all animal species; some are beneficial, such as pollinators, 

but others are carriers of disease."Insects lose the ability to maintain proper salt and water balance in 

the cold. When they are chilled, sodium and water move from the insect's blood into their gut," said 

Heath MacMillan, who led the study. "This is bad news for the insect because it 

concentrates potassium in the hemolympha [blood] where it remains." 

In the study published today in the journal Scientific Reports, researchers from Canada, Denmark 

and the United Kingdom suggest that the difference between life and death for an insect in the cold is a 

matter of keeping potassium levels low in their blood (hemolympha). 

 آفات گیاهی  :موضوع

 www.medicalnewstoday.com :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.medicalnewstoday.com/releases/304347.php
http://www.medicalnewstoday.com/articles/287212.php
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 های کشاورزان در کنترل آفات گیری اهمیت تصمیم

ردی برای کنترل آفات سازی راهب هنگام مطالعه و مدل اند که اظهار داشته محققان

آنها مدلی برای شناخت اقدامات . ندنیز باید در نظر گرفته شواقدامات فردی کشاورزان 

اروپایی  خوار آفت ساقه از این مدلدر . اند رکات جمعیتی آفات ارائه کردهانسانی و تح

 . است استفاده شدهذرت است،  ، و بیدی که الرو آن از آفات مهمذرت

درک و برداشت کشاورزان از میزان اند که  استفاده از تئوری بازی، محققان دریافتهبا 

تصمیم . های ارتباطی بین افراد روی جمعیت آفات تاثیرگذار است سود و زیان و شبکه

فات و آاز  وی مشاهدات رفتاریوال بر اساس میک کشاورز در مورد کنترل یک آفت مع

  . شود فته میرگهای مشاورین  دستورالعمل

آفات های هماهنگ آنها برای کنترل  به واکنشای قرار دارند که  شرایط مشابهکشاورزان یک منطقه اغلب تحت تاثیر بنابراین 

ی در مقیاس بزرگ اثر خواهند های اکوسیستم مسعمدی نیستند اما بر روی سیتواکنش های هماهنگ اگرچه . دشو میمنجر 

 . گذاشت

   (.لینک زیر) است به چاپ رسیده PLOS Computational Biologyاین تحقیق در مجله جزئیات 

 

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1004483 

 

 http://www.medicalnewstoday.com/releases/304596.php  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers say that the actions of individual farmers should be considered when studying and 

modelling strategies of pest control. Research published in PLOS Computational Biology presents a 

model to understand the actions of humans and the dynamics of pest populations. The authors 

demonstrate this by using the example of the European corn borer, a moth whose larval phase is a 

major pest of maize. 

Using game theory the researchers found that the farmers' perceptions of profit and loss, alongside 

communication networks between individuals, affects pest populations. A farmer's decision on 

whether to control a pest is usually based on the perceived threat of the pest and the guidance of 

commercial advisors. Therefore, farmers in a region are often influenced by similar circumstances, 

which can create a coordinated response to a pest. This coordinated response, although not intentional, 

can affect ecological systems at the landscape scale. 

 آفات گیاهی  :موضوع

 www.medicalnewstoday.com :منبع

 31/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1004483
http://www.medicalnewstoday.com/releases/304596.php
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 سرمای مناسب برای گندم در منطقه دریای سیاه

های از اوکراین و مناطق جنوبی  خشب ،ب و هواآهای جهانی  اساس دادهر ب

های  طبق داده و درجه سانتیگراد را تجربه کنند -21روسیه ممکن است سرمای 

یف اظهار  از کیگران کشاورزی  یکی از تحلیل. پوشیده از برف شوندای  ماهواره

اند و صدمات ناشی  معرض خطر حفاظت شدهاشت که برخی از مناطق در  داشته

 . انتظار خواهد بود از سرما کمتر از میزان مورد

شروع سخت  ایط آب و هوایی گرم و غیر معمول در اروپاهای اخیر شر هفتهر د

 است که سبب ایجاد نگرانی در بذور را به تاخیر انداختهشدن و زمستان خوابی 

 . شود های جوان در سرما می نهمورد آسیب دیدن جوا

های  بر اساس داده. است دهیشتر شباز امریکا بعنوان بزرگترین صادر کننده گندم در جهان  صادرات روسیه فصل جاریدر 

 . ، اوکراین در حمل دریایی غالت رتبه هفتم جهانی را داشته استالمللی غالت و اتحادیه اروپا، در سال گذشته شورای بین

 blmg/-wheat-sea-black-for-time-in-just-arrives-http://www.agweb.com/article/snow  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Parts of Ukraine and Russia’s Southern District may get temperatures below minus 20 degrees Celsius 

(-4 Fahrenheit) by Sunday, according to data from World Ag Weather. Areas that were bare three days 

ago, leaving autumn-planted grains vulnerable to the cold, were covered by snow on Tuesday, satellite 

data show. 

“Some of the most risky areas are protected now, and winter kill could be a little less than thought 

before,” Liza Malyshko, a grain analyst at UkrAgroConsult, said by phone from Kiev. Snow fell in 

northeast Ukraine Tuesday night and Wednesday, she said. 

Unusually warm weather across Europe in recent weeks delayed the onset of winter hardening and 

dormancy, increasing the risk that cold weather could damage young plants. Russia is set to overtake 

the U.S. as the world’s biggest wheat exporter this season. Ukraine was the seventh-largest shipper of 

the grain last year, data from the International Grains Council and the European Union show. 

 گندم  :موضوع

 www.agweb.com :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.agweb.com/article/snow-arrives-just-in-time-for-black-sea-wheat-blmg/
http://www.worldagweather.com/metric/#region=wa&time=fcst&vrbl=tmin&nday=4&model=gfs
http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2015&ui_day=363&ui_set=0
http://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2015&ui_day=363&ui_set=0
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ها کش تالش برای تولید چغندرقند مقاوم به علف  

شرکت و  مونسانتو رکت ش (capital press) اساس گزارش خبرگزاری سرمایهر ب

جدید چغندرقند تراریخته روی تولید ارقام بر  KWS Saat و تولید بذراصالح آلمانی 

کاشت آزمایشی برای سه سال آنها . کنند هرز کار می ف کمک به کنترل بهتر علفبا هد

 . هند کردااین ارقام را به بازار ارائه خو سال آینده 41تا   8ریزی کرده و  برنامه

ارقام تراریخته و مقاوم در  Snakeارقام چغندرقند زیر کشت در منطقه رودخانه اکثر 

در سال جاری رقمی  KWSای را امضا کردند که بر اساس آن  نامه این دو شرکت توافق. هستند Roundupکش  برابر علف

 . باشد  dicambaو  glyphgosate ،glufosinateهای  کش متحمل به علف هکتولید خواهد کرد 

های هرز مقاوم به یک ماده  کش بسیار مفید خواهد بود زیرا علف قدند که ترکیب صفت مقاوم به سه علفتمعمحققان 

 .کش دیگر از بین خواهند رفت شیمیایی توسط دو علف

 :زیر مربوط به مطلب فوق در سایت خبرگزاری سرمایه استلینک  

http://www.capitalpress.com/Idaho/20151218/breeders-working-on-new-gm-sugar-beet-variety 
 

 press/-associated-naa--beet-sugar-resistant-herbicide-on-work-breeders-tp://www.agweb.com/article/plantht  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Monsanto Co. and German plant breeding company KWS Saat want to create a genetically engineered 

beet that would allow growers to better control weeds, reported The Capital Press 

(http://bit.ly/1U023hx ). 

They plan to hold trials over the next three years and have the sugar beet on the market in eight to 10 

years. 

Most sugar beets grown in the Snake River region have already been engineered by Monsanto Co. to 

resist its widely-used Roundup herbicide. KWS signed an agreement with Monsanto this year to 

develop the new sugar beet variety, which will tolerate the herbicides glyphosate, glufosinate and 

dicamba. 

 کشاورزی  :موضوع

 www.agweb.com :منبع

 56/15/5112: ریخ خبرتا

 بازگشت به فهرست
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 وضعیت تولید گندم در اتحادیه اروپا

سال  نبرای سومین آ یند افزایشوو ادامه ر ی گندمبه عملکرد بسیار باال توجها ب

در اتحادیه اروپا وارد دوره جدیدی  دمگنتولید  رسد مینظر ب، 2146متوالی در سال 

کننده و صادرکننده گندم در  اتحادیه اروپا بزرگترین تولیدکننده، مصرف. شده باشد

تولید گندم در اتحادیه اروپا در دو سال گذشته بطور متوالی به باالترین . جهان است

 . رسید خود سطح

میلیون تن به  457نیز بیشتر شده و از  2141از سال  2145اند که میزان تولید گندم در سال  گران برآورد کرده از تحلیلبرخی 

 . میلیون تن بوده است 414ال گذشته سحالی است که متوسط تولید طی ده  این درو . لیون تن برسدمی 458

بعنوان بزرگترین تولید کننده در سال  فرانسهدر  رداشت گندمبمیزان . افزایش فوق فرانسه بیشترین تاثیر را داشته استدر 

اند بطوریکه برداشت گندم در  اما کشورهای دیگر نیز نقش داشته .است میلیون تن بیشتر بوده 1نسبت به سال قبل  2145

بینی سطح  با توجه به روند افزایشی تولید و پیش.  است رکورد زدهکشور اتحادیه اروپا  28در  2145و یا  2141سال های 

 . میلیون تن شود 451، مجددا بیشتر از 2146برداشت سالم، میزان تولید در سال 

 wheat-peaneuro-normal-new-be-may-volumes-http://www.agprofessional.com/news/big  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wheat production in the European Union has seemingly entered a new realm thanks to big yields, and 

this trend may continue for a third consecutive year in 2016. The EU produces, consumes and exports 

the largest volume of wheat in the world. The highest-yielding wheat on the planet is also grown in 

Europe. 

Wheat production in the EU has hit consecutive record-high levels in the last two years, and not just by 

a hair, by miles. As final production reports are beginning to roll in, some analyst estimates of the 

2015 wheat crop have edged out 2014’s 157 million tonnes and are pegged as high as 158 million. The 

recent 10-year average is 141 million tonnes. The assist can be credited to France, Europe’s largest 

producer, as it added 4 million tonnes on the year for the 2015 wheat harvest. But other countries have 

surely contributed, as record wheat yields were observed in half of EU’s 28 countries in either 2014 or 

2015. 

 گندم  :موضوع

 www.agprofessional.com :منبع

 51/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 رکورد تولید گندم و ذرت در آرژانتین تحت قوانین جدید

نین جدید اکرد که این کشور پس از اعمال قو اعالم رژانتینآکشاورزی وزیر 

، آماده است که آیرس ئنوسدر استان بو غالت یصادراتهای  سیاسته مربوط ب

بر فرمان دولتی که در بنا . تا دو برابر افزایش دهدمیزان تولید گندم و ذرت را 

های صادرات  پایان یافتن سیاستروزنامه رسمی این کشور بچاپ رسیده است، 

مهور آرژانتین از زمان شروع بکار ج رئیس. است را اعالم کرده  نیازمند مجوز

ت بر صادرات ذرت و گندم و همچنین مجوزهای دسامبر، مالیا 41یعنی خود 

 . گندم را حذف کرده بود بوروکراتیک صادرات

جرا اولت و اطمینان از عرضه داخلی به جمهور سابق با هدف افزایش درآمد د رئیس های صادراتی در دوران دو محدودیت 

 کاهش یافته و کشاورزان به کشت محصوالتی که نیاز به مجوز صادراتیگندم و ذرت های داخلی  تدر نتیجه قیم. درآمده بود

 . شدند روی آورده بودند نداشتند و مشمول مالیات نمی

 . آید بعمل می آیرس ئنوسبواستان درصد از گندم آرژانتین در هفتاد 

 rules-new-under-records-setting-crops-corn-wheat-sees-30/argentina-12-http://www.bloomberg.com/news/articles/2015  :لینک خبر

 :صه خبر خال
Argentina is poised to double its wheat and corn crops after recently revised grain export policies, 

Buenos Aires Province Agriculture Minister Leonardo Sarquis said. 

The government published a decree Tuesday in the official gazette ending its export permit policy. 

President Mauricio Macri had eliminated export taxes on corn and wheat as well as bureaucratic export 

permits since assuming office on Dec. 10. 

Export restrictions were implemented in the past decade under former presidents Nestor Kirchner and 

his wife Cristina Fernandez de Kirchner in a bid to boost government revenue and ensure domestic 

supplies. Local prices for both cereals slumped and farmers reduced wheat plantings, switching to 

crops that didn’t require export permits and weren’t taxed such as barley. 

 گندم، ذرت  :موضوع

 www.bloomberg.com :منبع

 31/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 در امریکا های سرپوشیده کشاورزی در محیط واجر

تا  دمدنآ  نفر در نیویورک گرد 411اوایل ماه اکتبر سال جاری بیش از ر د

ها و LED، قیمت مل و نقل کارآمددرباره کشاورزی، مصرف آب و ح

اولین این . بحث و گفتگو کنند های مربوط به مالکیت معنوی نگرانی

در نیویورک برگزار  Indoor Ag Conر نوع خود و بنام دردهمایی گ

 .گردید

 هستند، طرفداران آن رو افزایشکه  های سرپوشیده در محیطکشاورزی 

به وابسته  سنتی شاورزی ک. گیرد پوشیده انجام می های سر کشت در محیطاطالق می شود که  کشاورزیاز به نوعی 

های  و یا المپ( LED)دی  ای های ال المپاز  indoorدر حالیکه در کشاورزی . های آبیاری، خاک و نور خورشید است سیستم

طرفداران . شود  میاستفاده  (آئروپونیک)هواکشت یا و ( هیدروپونیک)های کشت بدون خاک   و از سیستمسدیم با فشار قوی 

 . تر هستند در کل بهتر کنترل شده و سالم تها کمتر و محصوال کش گویند که مصرف حشره این نوع کشاورزی می

food-us-agriculture-indoor-farming-http://www.theguardian.com/business/2015/dec/30/vertical-  :لینک خبر

power-solar-industry 

 :خالصه خبر 
In early October, a little more than a hundred people gathered in an unlikely event space in New York 

City to talk about farming. They discussed water usage and efficient transportation, the price of LEDs 

and intellectual property concerns. 

This was the first time the event, dubbed Indoor Ag Con, was held in New York, and it brought 

together the founders of alternative farming companies like BrightFarm, Aerofarms and Gotham 

Greens alongside technologists, lighting experts and researchers. 

Indoor agriculture refers to an increasingly popular form of crop cultivation that happens inside, 

making it less of a traditional farm and more of a manufacturing facility. Where traditional farms rely 

on irrigation systems, soil and sunlight, indoor farms use LEDs or high pressure sodium lamps, and 

grow in hydroponic or aeroponic systems. Without bugs, proponents say, pesticides can be reduced 

and the overall product is not only more controlled but healthier. 

 فناوری  :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 31/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

  تولید آنتوسیانین در گیاه آرابیدوپسیس عامل سازی فعالاز تربچه قرمز برای استفاد 

Radish Transcription Factor Activates Anthocyanin Production in Arabidopsis 

   در پنبه شوریتحمل خشکی و بهبود 

Research Team Improves Drought and Salt Tolerance in Cotton and Poplar Using 

Arabidopsis Gene 

  گزارش بیوتکنولوژی کشاورزی در چیننتشار ا 

USDA FAS Releases China Gain Report on Agribiotech 

 اروپا  .2

  کنند بینی می ها را پیش آلودگیبا استفاده از ساعت مولکولی گیاهان 

Plants Predict Infections Using a Molecular Clock 

 مریکاا  .9

  تندسگرهای سلولی قادر به یافتن نور ه به کمک حسگیاهان 

Research Shows Plants Find Light Using Cellular Sensors 

 یابی ژنوم درخت کاج قندی کالیفرنیا توالی 

California Sugar Pine Genome Sequenced 

 تحقیقات کشاورزی .1

  گل آفتابگردان آنزیم تنباکو به کمکات زراعی فصبهبود 

Sunflower Enzyme Improves Agronomic Traits in Tobacco 

  ه استدر راراریخته تگندم 

GMO wheat is coming 

 بازگشت به فهرست
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