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 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه ر

( 31تیر ) 2145 جوالیاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 دییعنی  2146 تا ژانویه

 

 

جوالی از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی دی 2146تا ژانویه ( 31تیر ) 2145

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 199.20 Jul 2015 

-12.92 % 173.47 Aug 2015 

-5.56 % 163.83 Sep 2015 

0.95 % 165.39 Oct 2015 

-4.63% 157.74 Nov 2015 

3.84 % 163.79 Dec 2015 

0.47 % 164.56 Jan 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 387.74 Jul 2015 

-3.14 % 375.57 Aug 2015 

-4.47 % 358.77 Sep 2015 

0.47 % 360.45 Oct 2015 

-.57% 358.38 Nov 2015 

-1.12 % 354.35 Dec 2015 

1.45 % 359.48 Jan 2016 
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تا ژانویه ( 31تیر ) 2145جوالی از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی دی 2146

 

تا ( 31تیر ) 2145الی جواز ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931 یعنی دی 2146ژانویه 

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 179.60 Jul 2015 

-9.39 % 162.74 Aug 2015 

2.01 % 166.01 Sep 2015 

3.24 % 171.39 Oct 2015 

-3.13% 166.03 Nov 2015 

-1.25 % 163.95 Dec 2015 

-1.78 % 161.03 Jan 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 11.88 Jul 2015 

-10.19 % 10.67 Aug 2015 

13.78 % 12.14 Sep 2015 

16.47 % 14.14 Oct 2015 

5.30% 14.89 Nov 2015 

0.74 % 15.00 Dec 2015 

-4.73 % 14.29 Jan 2016 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 های غذایی پایدار و تغذیه نقش بیوتكنولوژی کشاورزی در سیستم

های غذایی پایدار  نقش بیوتكنولوژی کشاورزی در سیستم»المللی  سمپوزیوم بین

در رم ( 31بهمن  28الی  26) 2146فوریه  47الی  45به میزبانی فائو از « ذیهو تغ

کننده متشكل از دانشمندان،  شرکت 111در این سمپوزیوم بیش از . برگزار گردید

ها،  های دولتی، جوامع مدنی، بخش خصوصی، دانشگاه نمایندگانی از بخش

سمپوزیوم کاربرد  در این. های کشاورزی حضور داشتند ها و تعاونی انجمن

های کشاورزی بویژه در کشورهای  بیوتكنولوژی کشاورزی بنحوی که خانواده

های  هایی که نیاز به بهبود وضعیت تغذیه و سیستم خانواده. مند گردند، مورد بررسی قرار گرفت درحال توسعه از آن بهره

 . ی و افزایش جمعیت نیز درگیر هستندهایی همچون فقر، تغییرات اقلیم غذایی خود دارند ضمن اینكه با چالش

ای و  توانند به افزایش عملكرد، بهبود کیفیت تغذیه های زیستی بود که می تمرکز سمپوزیوم بر روی گستره وسیعی از فناوری

های  ای از فناوری بیوتكنولوژی کشاورزی طیف گسترده. وری محصوالت کشاورزی، دامی، شیالت و جنگل کمک نمایند بهره

های مطرح از جمله فرایندهای  سایر تكنیک. یكی از آنهاست( GMOs)شود که محصوالت تراریخته  ی را شامل میزیست

از نژادی  های زیستی و استفاده از نشانگرهای مولكولی در توسعه ارقام جدید و به کش تخمیری، کودهای زیستی، آفت

  . موضوعات مطرح در این سمپوزیوم بودند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/383031/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Over 400 scientists, representatives of government, civil society, the private sector, academia, farmers' 

associations and cooperatives are set to participate in the FAO-hosted international symposium "The Role of 

Agricultural Biotechnologies in Sustainable Food Systems and Nutrition" from 15-17 February 2016.This 

scientific conference, will explore how agricultural biotechnologies can benefit family farmers, particularly 

those in developing countries, who need to improve nutrition and food systems while facing the challenges of 

poverty, climate change, and population growth.The symposium focuses mainly on the broad range of 

biotechnologies that could result in yield increases, better nutritional qualities, and improved productivities of 

crops, livestock, fish and trees benefitting family farmers and their food systems, nutrition and livelihoods. A 

high-level ministerial segment will take place on 16 February.The symposium will cover a broad range of 

biotechnologies. While this encompasses genetically modified organisms (GMOs), they are not its main focus. 

 بیوتکنولوژی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/383031/icode/
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 شد های ضدمیكربی مقاومتمقابله با المللی برای  اقدام بینفائو خواستار 

در کنفرانسی که با حضور وزیران بهداشت و کشاورزی کشورهای اروپایی در آمستردام 

ره مقاومت ضدمیكربی برگزار گردید، آقای داسیلو مدیرکل فائو اظهار داشت که دربا

یكی از تهدیدات مطرح برای سالمت عمومی است ( AMR)امروزه مقاومت ضدمیكربی 

 . که به تالش هماهنگ جهانی برای مقابله با خطرات آن برای امنیت غذایی نیاز دارد

ها و سایر داروهای ضدمیكربی سبب افزایش  تیکبیو مورد آنتی استفاده بیش از نیاز و بی

و منجر به گرفتن نتیجه معكوس از مصرف   ها در مقابل آنها شده ها و بیماری های عامل عفونت مقاومت بسیاری از میكرب

 . اند های سالمت انسان و حیوان کشف و تولید شده تالش برای از بین بردن تهدیدکنندهاست که طی یک قرن  داروهایی شده

المللی در برابر تهدیدات مربوط  این کنفرانس توسط فائو برگزار شد که طی آن خواستار اقدام اضطراری در سطح ملی و بین

 . های تولید مواد غذایی خاکی و آبی شدند ها در برابر داروها در سیستم به مقاومت پاتوژن

ها به سازگاری با داروهایی  ها و انگل ها بلكه قارچ کتریتمایل نه تنها با( Antimocrobial resistance)مقاومت ضدمیكربی 

 . شود است که برای از بین بردن آنها استفاده می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/382636/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Antimicrobial resistance (AMR)is an emerging public health threat requiring a globally coordinated 

effort to counter the risks it poses to food security, FAO Deputy Director-General Helena Semedo said 

Wednesday. Overuse and misuse of antibiotics and other antimicrobial agents foster increasing 

resistance among the very microbes that cause the infections and disease they were designed to quell, 

threatening to reverse a century of progress in human and animal health, she said. 

"We have to help save live-saving drugs," she told European ministers of health and agriculture at a 

conference on antimicrobial resistance in Amsterdam. 

Aside from the human health considerations, the emergence of microbes resistant to antibiotics and 

other pharmaceutical agents puts animal health at risk and consequently has an impact on rural 

livelihoods and food security. "AMR is a global threat that in this inter-connected world cannot be 

solved in Europe alone," Semedo said. 

 سالمت عمومی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/382636/icode/
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 های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با ویروس زیكا توصیه

خواستار اقدامی هماهنگ برای مقابله با ویروس زیكا و به ( WHO)سازمان بهداشت جهانی 

تهدیدات آن در کشورهای آسیب دیده و نیز کاهش ریسک گسترش  حداقل رساندن

فائو نیز با توجه به منابع و متخصصان خود برای همكاری در این اقدام . المللی آن شد بین

 . است اضطراری اعالم آمادگی کرده

ها  کنترل جمعیت پشهشود و اقدام جدی برای جلوگیری از گسترش آن،  به انسان منتقل می Aedesویروس زیكا توسط پشه 

ها  کش رسد که حداقل در کوتاه مدت استفاده از حشره بنظر می. در مناطقی است که در معرض خطر ظهور این بیماری هستند

در این رابطه خطرات ناشی از استفاده نامناسب مواد . های آلوده افزایش شدید پیدا کند هاو آب بصورت اسپری بر روی پشه

 . یست و مردم باید در نظر گرفته شودشیمیایی برای محیط ز

های راکد محل زاد و ولد  ترین اقدام برای مقابله با گسترش ویروس زیكا خشک کردن و از بین بردن آب ترین و سریع ساده

. های آشامیدنی حیوانات شوند در جوامع آلوده مردم باید تشویق به خالی نمودن و تمیز کردن ظروف آب. هاست پشه

های  برای اطالعات بیشتر درباره ویروس زیكا و توصیه. برده شوند های راکد باید زهكشی و از بین مع آبهای تج محل

  /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/enتوانید به آدرس   هانی میپیشنهادی سازمان بهداشت ج

 . مراجعه نمائید

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/382455/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Under the lead of the World Health Organization (WHO), the United Nations system is mobilizing a 

coordinated response to Zika aimed at minimizing the threat in affected countries and reducing the risk of 

further international spread. "FAO with its resources and expertise, is ready to do its part in addressing this 

emergency which continues to evolve," said the agency's Director-General, José Graziano da Silva in a 

statement issued today. "Zika virus is transmitted to humans primarily by Aedes mosquitoes and a critical 

measure to combat the spread of the disease is to intensify control of mosquito populations in affected and at-

risk areas.  

As the leading UN agency on animal health and pest control, FAO can assist affected nations with targeted 

interventions while ensuring that people and the environment are not exposed to health and other risks stemming 

from the inappropriate use of potentially dangerous chemicals. 

 بیماری زیکا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/382455/icode/
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 نینو بر برداشت محصول و امنیت غذایی جنوب افریقا اثرات ال

در حال حاضر جنوب افریقا تحت تاثیر خشكسالی شدیدی است که از اوائل 

این خشكسالی ناشی از . است رش یافتهشروع و گست 2145-46فصل زراعی 

 . است سابقه بوده سال گذشته بی 51نینو است که از نظر شدت در  پدیده ال

ای شامل کشورهای زیمبابوه، ماالوی، زامبیا، افریقای جنوبی،  منظقه

سال  95گاسكار کمترین میزان باران در طی اموزامبیک، بوتسوانا و ماد

های کشاورزی در شمال نامیبیا و جنوب  ینزم. اند گذشته را تجربه کرده

اغلب مناطق در  کاشت محصوالت .اند آنگوال با کمبود شدید آب مواجه

در بسیاری از مناطق بعلت عدم بارندگی و به تعویق . کشاورزی افریقای جنوبی بعلت شرایط نامساعد جوی تاخیر داشته است

 . است روزه عمال کاشت محصول منتفی شده 51تا  91افتادن 

های  آمیز در زمین است اما با این حال امیدی به کاشت موفقیت اگرچه از اوائل ژانویه در برخی مناطق شرایط کمی بهتر شده

های تراز آب محصول عملكرد  حتی اگر تا پایان فصل زراعی شرایط بارندگی مناسب باشد، بر اساس مدل. دیم وجود ندارد

  .محصول ذرت بسیار پایین خواهد بود

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/382932/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Southern Africa is currently in the grip of an intense drought that has expanded and strengthened since 

the earliest stages of the 2015-2016 agricultural season, driven by one of the strongest El Niño events 

of the last 50 years. 

Across large swathes of Zimbabwe, Malawi, Zambia, South Africa, Mozambique, Botswana, and 

Madagascar, the current rainfall season has so far been the driest in the last 35 years. Agricultural areas 

in northern Namibia and southern Angola have also experienced high levels of water deficit. 

Much of the southern African sub-region has consequently experienced significant delays in planting 

and very poor conditions for early crop development and pasture re-growth. In many areas, planting 

has not been possible due to 30 to 50 day delays in the onset of seasonal rains resulting in widespread 

crop failure. 

 نینو ال  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/382932/icode/
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 2145غالب  در سال  طبیعی خشكسالی، بالی

بر اساس آمار جدید منتشر شده توسط یک پایگاه 

ود درصد از بالیای نالمللی بالیای طبیعی،  بین طالعاتا

ناشی از رویدادهای  اتفاق افتادند 2145که در سال  طبیعی

 . هوایی و اقلیمی بودند شدید آب و

طبق گزارش مرکز تحقیقات اپیدمولوژی بالیای طبیعی 

(CRED  ) واقع در بلژیک، در گرمترین سال ثبت شده در

تاریخ، که طی آن گرمایش زمین افزایش یافت و یكی از 

مورد خشكسالی  92نینو ها اتفاق افتاد،  شدیدترین ال

 .است 2141تا  2115های  ز دوبرابر متوسط ساالنه ثبت شده در طی سالاین رقم بیشتر ا. است عمده به ثبت رسیده

، از تجزیه و تحلیل (UNISDR)اظهار رابرت گالسر، رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای کاهش ریسک بالیای طبیعی بنابر 

ی با تغییرات اقلیمی برای ای و سازگار توان گرفت این است که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که می این روند تنها نتیجه

 . کشورهایی که بدنبال کاهش ریسک بالیای طبیعی در حال حاضر و آینده هستند، اهمیت حیاتی دارد

 :عبارتند از  2145فهرستی از آمار و ارقام مربوط به بالیای طبیعی سال 

آن  نفر 8894است که  فرن 22،779،  2145مورد بالی طبیعی عمده در سال  916شمار تلفات جانی گزارش شده از  (4

سال  41عداد تلفات جانی ناشی از بالیای طبیعی نسبت به متوسط تدر کل . ناشی از زلزله نپال در ماه آوریل است

 . است توجهی پیدا کرده  کاهش قابل( نفر 76،121)گذشته 

ز اهمیت حصول اطمینان از فاجعه نپال تاییدی بر این واقعیت است که زلزله مرگبارترین بالی طبیعی بوده و نشان ا (2

 . سازی با کدهای استاندارد دارد انطباق ساختمان

، هند (مورد 22)، امریكا (مورد 26)چین : پنج کشوری که بیشترین تعداد بالیای طبیعی در آنها رخ داد عبارتند از  (9

 (مورد 44)ندونزی و ا (مورد 45)، فیلیپین (مورد 43)

 1/95سال گذشته یعنی  41تاثیر خشكسالی قرار داشتند که از متوسط  ر تحتمیلیون نف 5/51، حدود 2145در سال  (1

 . نیز ادامه خواهند داشت 2146ها بویژه در افریقا سال  بیشتر خشكسالی. میلیون نفر، بسیار بیشتر است

تحت د جمعیتی که تعدا 2145در سال . عداد زیادی از مردم با وقوع سیل مواجه می شوندمعمول هر ساله تبطور  (5

 . نفر تلفات جانی همراه بود 9،941مورد سیل اتفاق افتاد که با  452.میلیون نفر بود 5/27رفتند تاثیر سیل قرار گ
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های ملی مدیریت بالیای طبیعی در آسیا، در کاهش مرگ و میر ناشی از بالیای طبیعی از طریق هشدارهای  سازمان (6

ای اقیانوس آرام نقش بسیار مؤثری  کشورهای کوچک جزیره یپین، چین، ژاپن وه در فیلزودهنگام و بموقع بویژ

 .داشتند

های  نفر در فاصله سال 47،778در مقایسه با . نفر در اثر طوفان جان خود را از دست دادند 336در سال گذشته،  (7

 . توجهی یافته است ،  این رقم کاهش قابل2141تا  2115

نفر در فرانسه، هند و پاکستان جان  7،916در مجموع . دنبال داشتتلفات جانی نیز ب 2145دمای بسیار باال در سال  (8

 . خود را در اثر گرمای شدید از دست دادند

 hot-record-disasters-dominate-oughtsdr-http://www.agweek.com/news/weather/3946562-2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Weather and climate extremes were a factor in more than 90 percent of natural disasters in 2015, new 

figures from an international disaster database show. 
In the hottest year on record, with temperatures pushed up by global warming and a strong El Niño 

weather phenomenon, 32 major droughts were recorded. 

That was more than double the 10-year annual average from 2005 to 2014, according to the Belgium-

based Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). 

"The main message from this trends analysis is that reducing greenhouse gases and adapting 

to climate change is vital for countries seeking to reduce disaster risk now and in the future," said 

Robert Glasser, head of the U.N. Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). 

Here are some facts and figures on natural disasters in 2015: 

 تغییرات اقلیمی  :موضوع

 www.agweek.com :منبع

 15/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 هند  در وضعیت تولید گندمای از  خالصه

 1/8اری گندم در هند، دومین تولید کننده گندم در جهان، در سال ج تولید

 5درصد افزایش خواهد داشت که از نظر کاهش میزان تولید در رتبه دوم در طی 

بینی وزارت کشاورزی هند، میزان تولید  بر اساس پیش. گیرد سال گذشته قرار می

ی بلومبرگ کمتر از بین پیش. میلیون تن خواهد رسید 8/39به  2145-46در سال 

میلیون تن کمترین  5/86سال گذشته با . میلیون تن است 5/81این مقدار یعنی 

 . را داشتتا کنون  2113-41میزان تولید از سال 

بنا بر اظهار پرامود کومار، مدیر اجرائی . بینی انجام شده دقیق باشد، هند نیازی به واردات نخواهد داشت که پیش در صورتی

 تا 82، بعلت کاهش سطح زیرکشت گندم بدلیل شرایط آب و هوایی گرم، تولید از (sunil)ی کشاورزی سانیل شرکت غذای

 . میلیون تن بیشتر نخواهد شد 85

تولید ذرت با . کاهش پیدا خواهد کرد 2145-46میلیون تن درسال  6/419میلیون تن در سال گذشته به  5/415تولید برنج از 

درصد کاهش به  42برداشت پنبه با . میلیون تن خواهد رسید 4/3درصد کاهش  42ن تن، سویا با میلیو 24درصد کاهش  49

 (.کیلوگرم 471هر عدل معادل )میلیون عدل خواهد رسید  7/91

may-estimates-topping-seen-crop-15/wheat-02-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-  :لینک خبر

imports-avert-india-help 

 :خالصه خبر 
Wheat production in India, the world’s second-largest grower, will climb 8.4 percent this year after 

unseasonal rain shrunk the crop a year earlier to the smallest in five years. 

The crop will rebound to 93.8 million metric tons in 2015-16 from 86.5 million tons a year earlier, which was 

the smallest harvest since 2009-10, the Agriculture Ministry said in its second advance estimate of production 

on Monday. That’s more than the 84.5 million tons median forecast in a Bloomberg survey published last 

week. If the government estimate turns out to be accurate, then there is no need for any imports,” said 

Pramod Kumar, executive director of Bengaluru-based Sunil Agro Foods Ltd., which sells flour to 

Nestle India Ltd. and Britannia Industries Ltd. Production may not be more than 82 million tons to 85 

million tons because of a decline in area under the crop and hot weather during the planting, he said. 

 گندم  :موضوع

 بلومبرگ :منبع

 12/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-15/wheat-crop-seen-topping-estimates-may-help-india-avert-imports
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-09/smallest-indian-wheat-crop-in-six-years-set-to-spur-more-imports


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931بهمن ماه  دومنیمه 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

11 

 

 کانادا  در انداز وضعیت گندم چشم

، سطح زیرکشت گندم در 2146در سال  بنا بر یک منبع رسمی امریكایی،

اثر  این کاهش در. سال گذشته خواهد رسید 5ترین سطح در  کانادا به پایین

بر اساس اولین . ثبات ارزی بوده و کاهش صادرات را بدنبال  خواهد داشت

بینی اعالم شده توسط دفتر وزارت کشاورزی امریكا در تورنتو، سطح  پیش

هكتار کاهش  911،111زیر کشت گندم در کانادا بر اساس سطح برداشت با 

زان بینی کمتر از می این پیش. میلیون هكتار خواهد رسید 26/3به 

بود که  بینی کرده این شورا پیش. المللی غالت است های قبلی انجام شده توسط سایر مفسرا مثل شورای بین بینی پیش

 . غالت برداشت خواهند کرد( میلیون هكتار 81/9)میلیون اکر  5/3کشاورزان کانادایی 

بر . بهاره، افزایش جزئی خواهد داشتطبق برآوردهای انجام شده سطح زیرکشت گندم دوروم بعلت افزایش هزینه گندم 

 . ، بخش وسیعی از کشت گندم به این نوع تعلق دارد(IGC)المللی غالت  اساس اعالم شورای بین

درصد کاهش سطح  2، با توجه به رشد محصول زمستانه و کاشت گندم دوروم که بیش از (AAFC)وزارت کشاورزی کانادا 

 .است بینی کرده رد، برای سال جاری افزایش جزئی برای سطح زیرکشت را پیشزیر کشت گندم بهاره را جبران خواهد ک

too-tsexpor-year-this-drop-to-area-wheat-http://www.agrimoney.com/news/canadian--  :لینک خبر

9277.html 

 :خالصه خبر 
Canada's wheat area will fall to a five-year low in 2016, undermined by knock-on effects of a more 

stable currency, and lead to lower exports too, US officials said, taking a more downbeat view than 

some other commentators. 

Canada's wheat area, on a harvested basis, will drop by 340,000 hectares to 9.26m hectares, the US 

Department of Agriculture's Toronto bureau said, in its first forecast for this year's Canadian crop. 

The estimate was below initial forecasts from some other commentators, such as the International 

Grains Council, which estimates that Canadian farmers will harvest 9.5m acres of the grain, a drop of 

some 100,000 hectares. 

 گندم  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 14/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های کشاورزی  تعاونیساختارتحول در ایجاد تغییر و لزوم 

های کشاورزی و باغبانی برای مشارکت مؤثرتر در  در کشورهای در حال توسعه، تعاونی

تر در تكامل  گرایانه مدیریت بهتر و اهداف واقع. از به تغییر و تحول دارندتجارت جهانی نی

در ارتباط با این موضوع کتاب جدیدی تحت . این تغییر و تحول نقش مؤثری خواهند داشت

از دانشگاه  Jos Bijmanتوسط « ها، دموکراسی اقتصادی و توسعه روستایی تعاونی»عنوان 

 . است واگنینگن به چاپ رسیده

آوری و ارائه خدمات  آنها در زنجیره عرضه در جمع. هستند و باغبانی های سازمانی مهم در کشاورزی یكی از تشكل ها تعاونی

ها برای افزایش امنیت غذایی و کاهش فقر  حل های انفرادی کشاورزان یكی از مؤثرترین راه تجمیع تالش. نقش مهمی دارند

در حال . اند ند که در زمان تاسیس آنها دارای بازارهای بسته و محافظت شده بودهها در کشورهایی هست اغلب تعاونی. است

باید ساختار سازمانی خود را با بنابراین تعاونی . است حاضر، بازارهای جهانی بازتر شده و تقاضا برای افزایش کیفیت باال رفته

یه و تحلیل ز افریقا و آسیا مورد بررسی و تجزا یدر این کتاب چندین مورد مربوط به کشورهای. شرایط جدید مطابقت دهند

 . قرار گرفته است

 cooperatives.html-agricultural-transition-demands-world-02-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agricultural and horticultural cooperatives in developing countries must undergo a transition to 

participate effectively in world trade. Better management and realistic objectives are integral to this 

transition. This is highlighted in the book 'Cooperatives, Economic Democratization and Rural 

Development', co-edited by Jos Bijman of Wageningen University. Cooperatives are an important 

organisational form in agriculture and horticulture. In the supply chain, they play a role in collecting 

produce and providing services. Individual farmers uniting their efforts is seen as the most effective 

way to increase food security and reduce poverty. 

Many cooperatives, however, were established at a time when the market in their country was still 

protected. The organisations were embedded locally and were intertwined with the social and political 

reality. Now markets across the world have become more open, the quality demands for products have 

increased. 
 های کشاورزی تعاونی  :موضوع

 phys.org :منبع

 11/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-02-world-demands-transition-agricultural-cooperatives.html
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 ها ثبات اکوسیستم درها، عامل مهم  گونه( asynchrony)ناهمزمانی 

تنها به تنوع  جانوریپایداری و ثبات در جوامع گیاهی یا  ،با وجود اثرات عوامل خارجی

ف نیز عامل بسیار مهمی های مختل ناهمزمانی در میان گونه. بیولوژیكی بستگی ندارد

آنها نوسان پیدا کرده تر باشند فراوانی  ها در یک اکوسیستم ناهمزمان هرچه گونه. است

در نتیجه، تنوع زیستی بعنوان عامل مؤثر در . و احتمال ناپایداری آنها کمتر خواهد شد

 تیمی از محققان دانشگاه. گیرد پایداری یک اکوسیستم در درجه دوم اهمیت قرار می

طی ( TU Darmustadt)و دانشگاه فنی دارموستات ( TU Munich)فنی مونیخ 

است، موضوع فوق را  به چاپ رسیده Nature coommunitiesای که در مجله  مقاله

های آن بستگی دارد که  در طوالنی مدت به پایداری جوامع گونه عملكرد یک اکوسیستم . اند بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

بر این . شود ها می ها در بسیاری از اکوسیستم از طرف دیگر، کاربری زمین سبب کاهش گونه. شود سبب بقای عملكرد کل اکوسیستم می

و حفاظت پایدار از منابع طبیعی، هدف اصلی از مدیریت اکوسیستم و حفاظت از منابع طبیعی  ها زیستی گونه حفظ تنوعبرای اساس، 

ها بیشتر باشد  بعنوان یک اصل، هرچه میزان تنوع زیستی و ناهمزمانی گونه. های گیاهی و جانوری است نهایجاد ثبات در جوامع گو

زیستی یا ناهمزمانی  اما در صورت  تشدید و تغییر کاربری زمین کدامیک از این دو عامل، تنوع. جوامع آنها نیز پایدارتر خواهند بود

 لینک  بیشتر درباره این تحقیق و متن کامل مقاله با استفاده ازها نقش مهمتری خواهند داشت؟ جزئیات  گونه

http://www.nature.com/ncomms/2016/160212/ncomms10697/full/ncomms10697.html  باشد قابل دانلود و در دسترس می.  

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160212130130.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Whether an animal or plant community remains stable despite external impacts does not depend on biological 

diversity alone: asynchrony across the species is also a crucial factor. The more asynchronous the species in an 

ecosystem fluctuate in their abundances, the less likely it becomes unstable. As a result, diversity takes second 

place in terms of the factors to be considered in the context of ecosystem stability. A team of scientists 

spearheaded by the TU Munich and TU Darmstadt have published these findings in the journal Nature 

Communications. The long-term functioning of ecosystems depends on the stability of their species 

communities, as these ensure the functioning of the entire system. However, land use causes a reduction of the 

number of species in many ecosystems. Accordingly, when it comes to conserving species diversity and 

providing sustainable protection for natural resources, the stability of such animal and plant communities is the 

main goal of nature conservation and ecosystem management. 

 اکوسیستم  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 جهانی مواد غذایی  سیستم درپذیری  انعطافایجاد 

در واشنگتن، ( AAAS) انجمن پیشرفت علوم آمریكا 2146در نشست ساالنه 

های غذا را  سه کارشناس دانشگاهی از آسیا، اروپا و امریكا، پیچیدگی سیستم

های غذا  پذیری در سیستم استفاده از تفكر انعطاف. مورد بررسی قرار دادند

( ETH Zurich)بینش جدیدی است که مؤسسه تكنولوژی سوئیس در زوریخ 

پذیری  ایجاد انعطافه چگونه این سه کارشناس نشان دادند ک. پیشگام آن است

های کالن و  گیری، داده های تصمیم های غذایی با استفاده از مدل در سیستم

. تواند سبب باال رفتن سطح امنیت غذایی شود های اطالعات می فناوری

های جهانی  پذیری در سیستم همكاری بین صنایع، نوآوران مواد غذایی و تمام عوامل دخیل در زنجیره ارزش غذایی انعطاف

 . های روزافزون به شهرها بسیار حائز اهمیت است کند و برای مقابله با عواقب ناشی از مهاجرت غذا را تقویت می

در حال حاضر بسیاری از کشورهای آسیایی با توجه به رشد سریع و تسعه با مهاجرت مردم از روستاها به شهرها مواجه 

این روند . است میلیارد نفر افزایش یافته 2میلیون نفر به  611آسیا از حدود  سال گذشته، جمعیت شهرنشین 15در . هستند

جوامعی که زمانی از نظر منابع غذایی خودکفا بودند اکنون . های غذایی اثرگذار است های غذایی از تولید تا رژیم بر سیستم

 .دحتی برای مواد غذایی اولیه مثل برنج وابسته به بازارهای متغیر جهانی هستن

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160214201139.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Three academic experts from Asia, Europe, and the United States address the complexity of food 

systems during the 2016 AAAS Annual Meeting in Washington D.C. Applying resilience thinking to 

food systems is a novel concept pioneered at ETH Zurich, The Swiss Federal Institute of Technology 

in Zurich, Switzerland. They demonstrate how to build resilience into existing food systems creating a 

higher level of food security using decision making models, big data, and information technology. 

Collaboration between industry, food innovators, and all those along the food value chain fosters 

resilience into the world's food systems vital for dealing with the consequences of mass migration into 

urban areas that is taking place in many parts of the world. 

 تنوع زیستی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تولید برنج غنی از آهن و روی به کمک مهندسی ژنتیک

ای از محققان مؤسسات تحقیقاتی فیلیپین، کلمبیا، اندونزی،  تیمی فرا رشته

( biofortification)سازی زیستی  امریكا، استرالیا و ژاپن با استفاده از روش غنی

 .شدندفق به تولید برنجی با میزان باالی آهن و روی مو

های برنج سفید شده  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که دانه

(polished rice )توانند حاوی مقدار باالیی از آهن  حاصل از مهندسی ژنتیک می

های انسان  قابل جذب توسط سلول( میكروگرم 7/15تا )و روی ( میكروگرم 45تا )

میكروگرم آهن و  2عمولی فقط حدود های برنج سفید م دانه . به ازاء هر گرم باشند

های تعیین  میكروگرم روی در هر گرم دارند و با توجه به محدود بودن تنوع ژن 46

های معمول اصالح ارقام  کننده میزان آهن در برنج، تا کنون با استفاده از روش

میكرو گرم به ازاء هر  28میكروگرم و روی را به  49هن را به اند میزان آ نتوانسته

 . گرم برنج سفید برسانند

 :به چاپ رسیده و با استفاده از لینک زیر در دسترس است Natureمتن کامل این تحقیق در مجله 

http://www.nature.com/articles/srep19792  

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14156  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A transdisciplinary group of scientists from institutions in thePhilippines, Colombia, Indonesia, USA, 

Australia, and Japan has successfully developed rice with increased levels of iron (Fe) and zinc (Zn) 

through biofortification. 

The study found that the genetically engineered rice has significantly increased levels of Fe (up to 15 

micrograms) and Zn (up to 45.7 micrograms) per gram of polished rice that human cells can 

potentially absorb. Polished rice grains contain only about 2 micrograms of Fe and 16 micrograms of 

Zn per gram, and with limited variation in grain Fe content across the rice gene pool,conventional 

breeding efforts have not been successful in reaching 13 micrograms of Fe and 28 micrograms of Zn 

per gram of polished rice to fulfill 30% of the estimated average requirement (EAR) in humans. 

 برنج  :موضوع

 www.isaaa.org :منبع

 17/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.nature.com/articles/srep19792
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14156
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 خانواده برای افزایش مقاومت در برابر آفات های وحشی هم استفاده از گونه

فرنگی نسبت به  حشی گوجههای و اند که گونه تحقیقات جدید نشان داده

توانند از خود محافظت  های تجاری در برابر آفت مگس سفید بهتر می گونه

با بزرگتر و قرمز های  فرنگی با توجه به تالش تولیدکنندگان برای گوجه. کنند

از صفات کلیدی که به گیاه در دفاع در برابر آفات کمک  تر، طوالنی ماندگاری

 . دید باید بیشتر استفاده شودکنند در تولید ارقام ج می

فرنگی دارای دو خط  های وحشی گوجه اند که گونه در تحقیق انجام شده در دانشگاه نیوکاسل انگلستان، محققان دریافته

شود و خط دفاعی دوم که در  نشستن مگس سفید بر روی گیاه میاول، مكانیسمی که مانع . دفاعی در برابر آفات هستند

های شیمیایی سبب می شوند شیره گیاهی آدامس مانند لوله تغذیه مگس را مسدود  افتد جائیكه واکنش میداخل گیاه اتفاق 

های  های جدید باید در جستجوی مكانیسم اند بجای ابداع شیوه با توجه به این یافته محققان به این نتیجه رسیده. کند می

 . طبیعی برای کنترل آفات باشند

 . است به چاپ رسیده Agronomy for Sustainable Developmentدر مجله دانشگاهی جزئیات بیشتر این یافته 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160209221200.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wild tomatoes are better able to protect themselves against the destructive whitefly than our modern, 

commercial varieties, new research has shown. 

The study, published today in the academic journal Agronomy for Sustainable Development , shows 

that in our quest for larger redder, longer-lasting tomatoes we have inadvertently bred out key 

characteristics that help the plant defend itself against predators. 

Led by Newcastle University, UK, the research shows that wild tomatoes have a dual line of defence 

against these voracious pests; an initial mechanism which discourages the whitefly from settling on the 

plant in the first place and a second line of defence which happens inside the plant where a chemical 

reaction causes the plant sap to "gum up" blocking the whitefly's feeding tube. Thomas McDaniel, the 

PhD student who led the research, says the findings highlight the natural resistance of wild plant 

varieties and suggests we need to "breed some of that wildness back in" instead of continuously 

looking for new methods of pest control. 

 فرنگی گوجه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160209221200.htm
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 در سطح جهانیعلت اصلی کاهش جمعیت زنبورعسل 

دهد که عامل  برکلی نشان می UC مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه اکستر و 

ای در جمعیت زنبورهای عسل در  ری که سبب تلفات گستردهاصلی گسترش بیما

 . است، انسانی بوده و به جمعیت زنبورعسل اروپایی ارتباط دارد سطح جهانی شده

منشاء عمده  Apis melliferaدهند که زنبور عسل اروپایی بنام  ها نشان می یافته

شدن  است که سبب آلوده( Deformed Wing Virus)ویروس تغییر شكل بال 

بیماری طبیعی دهند که شیوع  همچنین نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می. است بسیاری از کندوها در سطح جهانی شده

 . است افشانی گسترش یافته نبوده بلكه از طریق تجارت و حمل ونقل زنبورها توسط انسان با هدف گرده

گانه تهدید بسیار جدی نیستند، اما ترکیب آن دو با هم سبب و ویروس تغییر شكل بال هریک بطور جدا( Varroa)کنه واروآ 

کند در حالی که  کنه واروآ از الرو زنبورعسل تغذیه می. است های اخیر شده ها زنبور عسل طی دهه از بین رفتن میلیون

بروز نگرانی  این وضعیت سبب. گردد شود در نتیجه میزان خسارت دو برابر می زنبور می سبب مرگویروس تغییر شكل بال 

زیستی، امنیت  است بویژه با توجه به اهمیتی که آنها برای تنوع برای جمعیت زنبورهای عسل در آینده در سطح جهانی شده

 .  زیستی کشاورزی، اقتصاد جهانی و سالمت انسان دارند

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160204150617.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The spread of a disease that is decimating global bee populations is humanmade, and driven by 

European honeybee populations, new research has concluded. 

A study led by the University of Exeter and UC Berkeley and published in the journal Science found 

that the European honeybee Apis mellifera is overwhelmingly the source of cases of the Deformed 

Wing Virus infecting hives worldwide. The finding suggests that the pandemic is humanmade rather 

than naturally occurring, with human trade and transportation of bees for crop pollination driving the 

spread. Although separately they are not major threats to bee populations, when the Varroa mite 

carries the disease, the combination is deadly, and has wiped out millions of honeybees over recent 

decades. Varroa feed on bee larvae while the Deformed Wing Virus kills off bees, a devastating 

double blow to colonies. 

 زنبورعسل  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160204150617.htm
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 ارائه روشی جدید برای ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها در گیاهان 

توان گیاهان زراعی را در برابر  روش تغییر یک ژن فرعی و منفرد میاز با استفاده 

هی  تغییر یک ژن گیا اب شدند محققان دانشگاه ایندیانا، موفق. ها مقاوم ساخت بیماری

سبب ایجاد مقاومت در برابر  کند میهای باکتریایی مقابله  که بطور نرمال با عفونت

 . دنبشو نیز ویروس

 Scienceفوریه مجله  42در شماره  ای بیشتر درباره این روش بصورت مقاله جزئیات

سیستم دفاعی طبیعی  ایجاد تغییر در این اولین باری است که از. است منتشر شده

 . شود سازی در برابر یک بیماری جدید استفاده می مقاومگیاه برای 

ای قابل  آمده بصورت گسترده بنابر اظهار محقق مسئول این تحقیق، نتایج بدست

شود  های ویروسی می این گستره نه تنها شامل عفونت. ها است که اهمیت اقتصادی دارند بیماری انواعاستفاده برای مقابله با 

و ( دنشو زمین می میكروارگانیسم قارچ مانند که سبب ایجاد بیماری در سیب) oomycetesها،  ی از قارچهای ناش بلكه بیماری

نظر درآمد و از های محصوالت زراعی ساالنه در سطح جهانی میلیاردها نفر را  بیماری. شود های نماتدی را نیز شامل می کرم

 .دنگذار عرضه مواد غذایی تحت تاثیر می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160211184007.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at Indiana University have modified a plant gene that normally fights bacterial infection to 

confer resistance to a virus. The method, described in a paper to be published Feb. 12 in the 

journalScience, is the first time a plant's innate defense system has been altered to deliver resistance to 

a new disease. It is also the subject of a patent filing by the IU Research and Technology Corp. 

"Our results suggest this method, which involves a single, minor alteration to an existing gene, is 

broadly applicable to a wide swath of diseases affecting plants of economic importance," said Roger 

Innes, professor in the IU Bloomington College of Arts and Sciences' Department of Biology, who led 

the study. This not only includes viral and bacterial infections but also diseases caused by fungi, 

oomycetes -- fungus-like microorganisms that caused the Irish potato famine -- and nematode worms. 

Globally, crop diseases affect billions of people each year through lost revenue and food supply. 

 بیماری های گیاهی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160211184007.htm
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 بینی کیفیت شیر در گاوهای شیری پیش

طبق نتایج بدست آمده از تحقیق جدید انجام شده در ایستگاه تحقیقات 

، شیری که (colostrum)کشاورزی نیوهمپشایر، کیفیت آغوز یا کلستروم 

خورد، را با توجه به وضعیت شیردهی قبلی گاو  گوساله تازه متولد شده می

 .  بینی کرد پیش مادر و وضعیت آب و هوایی می توان

های مربوط به عملكرد شیردهی  وی دادهاند که از ر این محققان دریافته

هرچه میزان . بینی است قبلی گاو مادر کیفیت آغوز یا کلستروم قابل پیش

این روش گاوداران را قبل از تولد گوساله قادر به . شیردهی قبلی بیشتر باشد، کیفیت آغوز در آینده بهتر خواهد بود

تعیین کننده کیفیت آغوز  Gمیزان ایمنوگلوبین . کند می Gبینی کیفیت آغوز و همچنین برآورد میزان ایمنوگلوبین  یشپ

 . است

ها،  ، کربوهیدراتG (IgG)ها مثل ایمنوگلوبین  ، ایمنوگلوبین ها، پروتئین آغوز یک منبع غنی از مواد مغذی شامل چربی

تغذیه ناکافی . های تازه بدنیا آمده برای گاوداران بسیار مهم است ن از سالمت گوسالهاطمینا. ها و مواد معدنی است ویتامین

های کُشنده ،  یماریو افزایش خطر ابتال آنها به بتواند منجر به کاهش رشد  وز با کیفیت میهای تازه متولد شده با آغ گوساله

 . اول و دوم شودضعیف ماندن آنها و کاهش شیردهی در نوبت 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215090146.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The quality of colostrum -- the nutrient-rich milk newborn dairy calves first drink from their mothers -- 

can be predicted by the mother's previous lactation performance and weather, according to new 

research from the NH Agricultural Experiment Station at the University of New Hampshire. 

UNH researchers found that previous lactation performance data can predict colostrum quality; the 

more lactations the cow has had in the past, the higher the quality of colostrum in the future. This 

method allows dairy producers to predict colostrum quality before the calf is born and the ability to 

estimate Immunoglobulin G content, which is the primary measure of colostrum quality, of the 

colostrum without having to collect it. 

 دام :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/15/5116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160215090146.htm
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 تصویب رقم جدید بدون هسته مرکبات توسط شورای بذر پنجاب 

Punjab Seed Council Approves New Seedless Citrus 

 های تنظیمی برای محصوالت  برگزاری چهارمین جلسه شورای مشورتی عمومی فیلیپین درباره دستورالعمل

 تراریخته

4
th

 Public Consultation Held for Revised GM Regulatory Guidelines in the Philippines 

 اروپا .2

  کشف نقش ویتامینB6 در گیاهان 

Vitamin B6 Role in Plants Discovered 

 زا های بیماری فرنگی در مقابل پاتوژن دفاعی گوجههای  دهی گیرنده شناسایی مكانیسم سیگنال 

Scientists Uncover Signalling Pathway of Long-Established Immune Receptor 

 مریكاا .9

  سپارند بخاطر می« حافظه مولكولی»گیاهان طول روز در زمستان را به کمک 

"Molecular Memory" Helps Plants Remember Daylight During Winter 

 مكانیسم دفاعی ذرت در مقابله با هجوم چندجانبه آفات توضیح 

Study Explains How Corn Plants Fight off Simultaneous Attacks 

 نیایجاد سازگاری با محیط زیست در گیاهان به کمک شبكه ژنی باستا 

Ancient Gene Network Helps Plants Adapt to Their Environments 

 تحقیقات  .1

  ژنیک پنبه برای کنترل کرم قوزه دید ترانسجمعرفی رقم 

Development of a Novel Transgenic Cotton to Control Bollworm 

 تر در پنبه های مسئول تولید الیاف محكم کشف ژن 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14131
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14148
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14134
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14132
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14129
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14136
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14149
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14147
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Comparative Analysis of Cotton Near Isogenic Lines Reveal Genes Related to High Fiber Strength 

 

 بازگشت به فهرست
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