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 راهنمای جدید فائو برای جلوگیری از کار کودکان در کشاورزینتشار ا

هدف کمک به جلوگیری از کار کودکان در فائو راهنمای جدیدی را با 

های توسعه کشاورزی و روستایی بویژه کودکان  کشاورزی و برنامه

 . های کشاورزی منتشر کرد خانواده

های مربوط به تقویت تولید مواد غذایی و حمایت از  در برنامه

کشاورزی خانوادگی در سطح محلی، اغلب موضوع کار کودکان در 

اما در برخی موارد مثل شرایطی که . شود ته میکشاورزی در نظر گرف

ها نیز از کودکان استفاده می شود و در  وری  نیاز به افزایش نیروی کار دارد، در این برنامه در آن بهبود ظرفیت بهره

و با راهنمای جدید فائ. گیرد نمیمورد پایش و ارزیابی قرار  ی این کارهای توسعه کشاورزی پیامدها بسیاری از برنامه

 . است هدف رفع این نیاز منتشر شده

کار کردن این کودکان در . در سطح جهانی، تعداد کودکانی که در کشاورزی مشغول بکار هستند بسیار باال است

میلیون  411برای حدود . تواند برای آنها در کسب دانش و تجربه مفید باشد های کشاورز امری عادی بوده و می خانواده

کنند، شرایط کار فراتر از حد قابل قبول بوده و سبب ایجاد اختالل در تحصیل آنها  شاورزی کار میکودکی که در ک

 . اندازد شده و سالمتی آنها را به خطر می

های  ای است که به آسانی برای تحقیق و روش مجموعه« راهنمای پایش و ارزیابی کار کودکان در کشاورزی »

مورد  تواند می های مختلف توسعه ار کودکان در کشاورزی و پیامدهای آن در برنامهآوری اطالعات برای ارزیابی ک جمع

های عملی در مورد شناسائی و راهکارهای جلوگیری از کار  عالوه بر این در این راهنما توصیه. استفاده قرار گیرد

 . است کودکان ارائه شده

 :و با استفاده از لینک زیر قابل دانلود استتهیه شده  این راهنما توسط فائو و با همکاری دانشگاه هومبولت برلین

http://www.fao.org/3/a-

i4630e.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/293658/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new guide by FAO aims to help ensure anti-child labour measures are included in agricultural 

and rural development programmes, in particular those targeting family farmers.  

Programs intended to boost local food production and support family farmers often do include 

http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards
http://www.fao.org/news/story/en/item/293658/icode/
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components to address the issue of child labour in agriculture. 

But sometimes they do not, and can even contribute to the problem when improvements in 

productive capacity lead to increased labour demands that are met through child workers. And 

many agricultural development programmes do not monitor or evaluate the impact they have or 

may have on child labour. FAO's new guide seeks to fill these gaps. 

Worldwide, large numbers of children are involved in agricultural work. This is normal on 

family farms and - provided it stays within acceptable boundaries -- is not only beneficial for the 

farm but also allows children to acquire valuable knowledge and skills. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تغییر الگوهای رژیم غذایی در منطقه مدیترانه

ای، بعنوان الگوهایی برای تغذیه سالم  های غذایی سنتی مدیترانه رژیم

زیست و  محیطهای تولید مواد غذایی پایدار و حامی  و سیستم

اما بر اساس گزارش جدید فائو . روند های محلی بشمار می تولیدکننده

، (CIHEM)المللی مطالعات پیشرفته زراعی در مدیترانه  و مرکز بین

های غذایی در حال  این رژیمکه در نمایشگاه اکسپو میالن ارائه شد، 

 . گذار و تغییر هستند

ییر سبک زندگی از جمله تغییر نقش زنان در جامعه، الگوهای ای غذا و تغرش، جهانی شدن، بازارهبر اساس این گزا

ها و سبزیجات به سمت مصرف بیشتر گوشت و محصوالت لبنی گرایش پیدا  مصرف در این منطقه از مصرف میوه

 است و این در حالی است که کشورهای جنوب مدیترانه همچنان با معضل سوء تغذیه و کشورهای شمالی بطور کرده

از طرف دیگر کل منطقه شاهد افزایش بیمارهای مزمن مرتبط با . فزاینده با مشکل چاقی و اضافه وزن روبرو هستند

 .تغذیه است

http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards
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های کشاورزی،  کشور است که در زمینه 49شامل (  CIHEM)المللی مطالعات پیشرفته زراعی در مدیترانه  مرکز بین

های  عات موردی محلی درباره شیوههدف آنها توسعه مطال. کنند میاری غذا، شیالت و امور روستایی با فائو همک

 .  های غذایی است افزایش تولید پایدار و ترویج الگوهای سنتی رژیم

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/293271/icode  :لینک خبر

 :خبر  خالصه

The Mediterranean region is undergoing a "nutrition transition" away from an ancient diet long 

considered a model for healthy living and sustainable food systems that preserve the 

environment and empower local producers. 

A new report by FAO and the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic 

Studies (CIHEAM) presented at EXPO Milano today traces the negative effects of shifting diet 

patterns across the Mediterranean and calls for an action program to support more sustainable 

diets across the region 

Globalization, food marketing and changing lifestyles - including changes in the roles women 

play in society - are altering consumption patterns in the Mediterranean, away from fruits and 

legumes towards more meat and dairy products, according to the report. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 فرم دیجیتال جدید برای کشاورزی خانوادگی توسط فائو  اندازی پلت راه

 های کشاورز درصد از مواد غذایی جهان توسط خانواده 81حدود 

وجه به شناخت سهم کشاورزی خانوادگی در با ت. شود تولید می

ائو کن کردن فقر در سطح جهانی، ف ریشهبرقراری امنیت غذایی و 

اندازی  فرم جدیدی در زمینه دانش کشاورزی خانوادگی راه پلت

 . است کرده

آوری اطالعات دیجیتال درباره کشاورزی خانودگی از سراسر  جمع

http://www.fao.org/news/story/en/item/293271/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4358e.pdf
http://ciheam.org/index.php/en/home
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لعات موردی و تحقیقات آکادمیک، بستر شده، مطا روز ای، آمار به ی و منطقهانین ملهای عمومی، قو جهان شامل برنامه

ریزی بهتر در  گزاران برای برنامه ها و سیاست افزاری جدیدی از دانش کشاورزی خانوادگی را در اختیار دولت نرم

 . هد دادهای ذیربط قرار حوا های کشاورزی و امکان برقراری تبادل نظر بین سازمان حمایت ار خانواده

آقای فرانچسکو پیرری، رئیس دفتر مشارکت، حمایت و توسعه ظرفیت فائو، اطالعات پراکنده بسیار  بنا بر اظهار

انی که سفرم مرکز واحدی برای دستیابی به تمامی اطالعات برای کلیه ک اندازی این پلت با راه. زیادی در وب وجود دارد

های  های سازمان ملل متحد، سازمان های کشاورزی خانوادگی، آژانس بکهها، ش مثل دولت در این زمینه فعال هستند

  . شود فراهم می های تحقیقاتی غیردولتی و سازمان

 . است  /farming/en-http://www.fao.org/family فرم این پلتآدرس اینترنتی 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/293696/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Recognizing the contributions of family farmers to food security and poverty eradication 

worldwide, FAO today launched a new digital platform that aims to become a "one-stop shop" 

for information, data and legislation on the sector that produces some 80 percent of the world's 

food. 

By gathering digitized information on family farming from all over the world - including public 

programs, national and regional legislation, up-to-date statistics, case studies and academic 

research -- the new Family Farming Knowledge Platform will allow governments to build 

stronger policies in support of family farmers and help policy dialogue with family farmers' 

organizations. 

 کشاورزی خانوادگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/family-farming/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/293696/icode/
http://www.fao.org/family-farming
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 انتشار گزارش فائو درباره وضعیت جهانی گرسنگی

وضعیت عدم »ائو تحت عنوان گزارش اخیر فدر تکمیل 

، اولین گزارش فائو درباره «2145امنیت غذایی در جهان 

تغذیه در اروپا و آسیای مرکزی  عدم امنیت غذایی و سوء

بر اساس این گزارش در نقشه تغذیه اروپا و . منتشر گردید

. شود ای مشاهده می مرکزی، روندهای چندگانهآسیای 

یت کالری به سمت مشکالت عدم امنیت غذایی از کفا

   .رود که در این جهت ادامه پیدا کند و انتظار می  های غذایی مردم کشیده شده کیفیت رژیم

 51یعنی کاهش ( MDG)درصد مردم کامال به اهداف توسعه هزاره  5با کمبود غذایی در کمتر از منطقه اوراسیا 

 3/3تعداد گرسنگان در این منطقه در مقایسه با بنا بر ارقام، . است رسیده 2145تعداد گرسنگان تا سال  درصدی

بدین ترتیب منطقه اروپا و آسیای مرکزی . است میلیون نفر رسیده 6به کمتر از  4331-32های  میلیون نفر در سال

 . پیشتاز مبارزه با گرسنگی در جهان هستند

هم در  تغذیه ، اما سوء(کنند فت نمییاافرادی که غذا به اندازه کافی در)درباره کمبود تغذیه علیرغم اخبار خوب 

هر . کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند بشکل کمبود عناصر ریزمغذی و مشکل اضافه وزن هنوز وجود دارد

. شود کمبود عناصر ریزمغذی منجر به توقف رشد و کم خونی می. شود سال مشاهده می 5دو شکل در کودکان زیر 

روی سابق و بهداشت و درمان ملی در کشورهای شوتواند بار مالی جدی در سیستم  شیوع اضافه وزن در کودکان می

 . ناحیه بالکان بدنبال داشته باشد

 .قابل دانلود و دسترسی است i4649e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتن کامل گزارش از لینک 

 news/en/c/294330/-http://www.fao.org/europe/news/detail  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Multiple trends are shaping the nutrition map for Europe and Central Asia, according to the UN 

Food and Agriculture Organization’s first-ever report on food insecurity and malnutrition in 

Europe and Central Asia, released today. The problems of food insecurity have changed away 

from that of caloric sufficiency toward the quality of peoples’ diets – a trend that will likely 

continue in this way. 

This report is a companion to FAO’s recently published global report, The State of Food 

Insecurity in the World 2015. 

http://www.fao.org/3/a-i4649e.pdf
http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/294330/
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With undernourishment at less than 5 percent, the lowest of all five FAO world regions, Eurasia 

has reached the internationally accepted Millennium Development Goal (MDG) of reducing by 

half the incidence of hunger by 2015. Translating this into numbers: fewer than 6 million people 

in the region today are affected by hunger, compared to 9.9 million in 1990/92. This puts Europe 

and Central Asia at the forefront in terms of progress toward achieving the even more stringent 

World Food Summit goal of halving the absolute number of hungry in the same time period. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 انتشار کتاب جدید فائو درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی 

های  تغییرات اقلیمی و سیستم»کتاب جدید فائو تحت عنوان 

ات تغییرات اقلیمی بر در این کتاب اثر. منتشر گردید« غذا

گرم شدن . است روی امنیت و تجارت جهانی غذا بررسی شده

مواد  دیامدهای جدی بر مکان و چگونگی تولکره زمین پی

ای  تواند منجر به کاهش کیفیت تغذیه همچنین می. غذایی دارد

برخی از محصوالت کشاورزی گردد که متعاقبا در مبارزه علیه 

 .  ا اثرگذار خواهند بودگرسنگی و تجارت جهانی غذ

آوری شده توسط گروهی از محققان و اقتصاددانان درباره اثرات تغییرات اقلیمی بر  های جمع این کتاب شامل یافته

 . باشد ای و جهانی طی دو دهه اخیر می روی غذا و کشاورزی در سطح منطقه

، روند افزایشی اثرات تغییرات اقلیمی  بر روی عرضه بنا بر اظهار ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در منابع طبیعی

ها و اقدامات فوری و هماهنگ  گزاری های ایجاد شده در زمینه عدم امنیت غذایی نیاز به سیاست مواد غذایی و چالش

 های جهانی پذیر به تشدید نابرابری تواند بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته و آسیب تغییرات اقلیمی می. دارد

 . منجر گردد
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ترشدن  و خشک  رود بویژه با توجه به گرم با توجه به وابستگی مستقیم کشاورزی به شرایط آب و هوایی، انتظار می

در حالیکه گرم . الت کاهش یابدتر شده و میزان تولید محصو مناطق نزدیکتر به استوا  شرایط در آینده بسیار حساس

 .   ممکن است در کوتاه مدت به نفع تولید کننده ها باشد زمین در نواحی دورتر از استوا کره شدن

پذیری در برابر تغییرات اقلیمی گردند  مورد بررسی قرار  توانند سبب افزایش انعطاف هایی که می در این کتاب فناوری

ا ر های تجدیدناپذیر های زیستی از محصوالت خاص که کاهش مصرف سوخت بعنوان مثال تولید سوخت. اند گرفته

 . زدائی شوند ای در نتیجه جنگل توانند سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه خواهند شد و از طرف دیگر می بدنبال

 . باشد قابل دانلود و در دسترس می i4332e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتن کامل این کتاب از لینک 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/293954/icode  :لینک خبر

 :الصه خبر 

Global warming will have profound consequences on where and how food is produced, and also 

leads to a reduction in the nutritional properties of some crops, all of which has policy 

implications for the fight against hunger and poverty and for the global food trade, experts say in 

a new book. 

"Climate Change and Food Systems" collects the findings of a group of scientists and economists 

who have taken stock of climate change impacts on food and agriculture at global and regional 

levels over the past two decades. 

"The growing threat of climate change to the global food supply, and the challenges it poses for 

food security and nutrition, requires urgent concerted policy responses ...," wrote FAO Deputy 

Director-General Natural Resources, Maria Helena Semedo, in her foreword to the volume. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 تر از چگونگی تحمل خشکی در گیاهان شناخت دقیق

این مسئله نگرانی درباره نیاز . تولید محصوالت کشاورزی در سطح جهانی در معرض تهدید خشکسالی شدید هستند

در طول دوره تکامل، . کند به افزایش عملکرد برای تامین نیاز غذایی جمعیت روزافزون جهان را تشدید می

http://www.fao.org/3/a-i4332e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/293954/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/2d309fca-89be-481f-859e-72b27a3ea5dc/
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است  در گیاهان برای انطباق با شرایط کمبود آب ایجاد شده یهای مکانیسم

 . اند ها قادر به تحمل بهتر خشکی شده بطوریکه برخی از گونه

های تحمل  رچه بیشتر مکانیسمبر این اساس محققان در تالش برای درک ه

بنا . بخصوص در محصوالت زراعی مهم اقتصادی هستندگیاهان به خشکی 

بر اظهار یکی از محققان دانشگاه ملی سئول در آینده نزدیک خشکی 

شناخت هرچه . ترین چالش در زمینه تولید محصوالت زراعی خواهد بود مهم

ی و بیوشیمیایی تحمل به های مولکول های گیاهان و مکانیسم بیشتر واکنش

های جدیدی را برای توسعه ارقام مقاوم زراعی از  تواند دیدگاه و برنج می  Arabidopsisخشکی در گیاهان مدل مثل 

 . های اصالح نباتات مرسوم و یا بیوتکنولوژی فراهم کند طریق روش

انشگاه سئول از محققان دگروهی . یداولین گیاهی است که توالی ژنوم آن تعیین گرد arabidopsis thalianaگیاه 

 . تر هستند به خشکی مقاوم NAC016اند که گیاهان جهش یافته با ژنی بنام  طی تحقیقات خود دریافته

 . است به چاپ رسیده  The Plant Cellای در مجله  های آنها طی مقاله نتایج یافته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150611194110.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Accordingly, scientists have invested much effort to understand how plants respond to drought 

stress and what can be done to increase the drought tolerance of economically important plants. 

As Dr. Nam-Chon Paek of Seoul National University in Korea stated, 'We all expect that drought 

will be the major challenge for crop production in the near future. Understanding drought-

responsive signaling and the molecular and biochemical mechanisms of drought tolerance in 

model plants such as Arabidopsis and rice provide new insight into how to develop drought-

tolerant crop plants through conventional breeding or biotechnological approaches.' 

Arabidopsis thaliana was the first plant to have its genome sequenced. Paek is the senior 

author of a paper to be published this week in The Plant Cellthat takes advantage of the genetic 

resources in this model species to reveal important underpinnings of drought responses in plants. 

Paek's research group analyzed plants mutated in a regulatory gene called NAC016 and found 

that the nac016 mutant plants were more resistant to drought. 

 مقاومت به خشکی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/26/0211 :تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150611194110.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 

 

 توان به حداقل رساند؟ چگونه اثرات خشکسالی بر محصوالت غذایی را می

طح حبوبات یکی از محصوالت مهم غذایی بشمار آمده و تقاضا برای آن در س

های  ایندیانا یافته -محققان دانشگاه پوردو. جهانی روند افزایشی دارد

تحقیقاتی خود بر روی اثرات منفی خشکسالی بر روی حبوبات را بصورت 

این مقاله شامل اطالعات . اند به چاپ رسانده PLOS ONEای در مجله  مقاله

در به حداقل  ریزان و مدیران کشاورزی ای برای برنامه مفید و قابل استفاده

 . باشد رساندن کاهش عملکرد ناشی از خشکسالی می

ب و هوایی رشد کرده و پس از غالت دومین ینی و یونجه تقریبا در هر منطقه آزم حبوبات شامل نخود، لوبیا، بادام

ل توسعه روند افزایشی تقاضا برای حبوبات نه تنها در کشورهای درحا.  محصول مهم در برقراری امنیت غذایی هستند

مصرف حبوبات که سرشار از پروتئین و فیبر محلول . شود بینی می بلکه در کشورهای پیشرفته نیز در آینده پیش

اما در . تواند کمک کند های گوارشی و چاقی می های قلبی عروقی، دیابت، بیماری هستند به پیشگیری و کاهش بیماری

وجود آمده در الگو مقدار بارش باران و مشکل کمبود آب نگرانی در بسیاری از مناطق دنیا بعلت تغییرات قابل توجه ب

 . مورد افزایش عملکرد این محصوالت بوجود آمده است

های  ایندیانا داده -از دانشگاه پوردو یگروه تحقیقیک برای درک بهتر چگونگی اثرات خشکی بر عملکرد حبوبات، 

های متاآنالیز مورد  با تکنیک آوری و جمع 2141تا  4381های  سالمربوط به واکنش این گیاهان در برابر خشکی را از 

است که کاهش عملکرد ارتباط مستقیم با کاهش آب داشته  نتایج بدست آمده نشان داده. اند یه تحلیل قرار دادهتجز

فاکتور . اوت استاست،  متف ای از رشد گیاه که خشکی در آن اتفاق افتاده های مختلف و مرحله اما میزان تاثیر در گونه

های با بافت درشت یا  های با بافت متوسط نسبت به خاک در خاک. موثر دیگر در کاهش عملکرد نوع بافت خاک است

 . است ریز، میزان کاهش عملکرد بیشتر بوده

 encedaily.com/releases/2015/06/150610161734.htmhttp://www.sci  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150610161734.htm
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The worldwide demand for legumes, one of the world's most important agricultural food crops, 

is growing; at the same time, their production has been adversely affected by drought. In an 

Indiana University-Purdue University Indianapolis research paper published in the journal PLOS 

ONE, researchers provide information that could help agricultural planning and management to 

minimize drought-induced yield losses. 

Legumes, which include peas, beans, peanuts and alfalfa, are grown in almost every climatic 

region and are second only to cereals in terms of contribution to food security. 

 مقاومت به خشکی حبوبات، :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/26/0211 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کننده ازت گیاهان تثبیت  تنوعتحقیق درباره 

نتایج تحقیق خود درباره اینکه آیا  محققان دانشگاه چپمن و دانشگاه کلمبیا

کننده ازت هستند یا نه را  های تثبیت قادر به تنظیم روابط خود با باکتریگیاهان 

های تثبیت ازت در حبوبات  تنوع استراتژی»ای تحت عنوان  طی مقاله

 . اند به چاپ رسانده Nature Plantsدر مجله « ای مدیترانه

که های خاک هستند  گروهی از گیاهان قادر به برقراری ارتباط دو طرفه با باکتری

در تبادل ازت که یکی . کنند ازت هوا را تبدیل به فرم قابل استفاده برای گیاه می

تحت شرایط خاصی مثل باال بودن . کند از عناصر اصلی برای رشد گیاه است، گیاه قند موردنیاز باکتری را تامین می

 . ن بصرفه نباشدتواند مقرو ها می میزان ازت قابل استفاده گیاه در خاک، حفظ ارتباط با باکتری

در این تحقیق هشت گونه گیاه را . این اولین باری است که موضع تثبیت ازت از این دید مورد بررسی قرار گرفته است

العاده  آنچه که آنها یافتند تنوع فوق. اند ها انتخاب کرده جهت بررسی توانایی آنها در  حفظ و یا تنظیم ارتباط با باکتری

 . است ا بودهه و رفتار متنوع گونه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150616155551.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150616155551.htm
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Researchers at Chapman University and Columbia University have published a study in Nature 

Plantsthis month, called "Diversity of nitrogen fixation strategies in Mediterranean legumes." 

The recently published research focuses on a question that has intrigued scientists for decades--

are plants able to regulate their relationships with nitrogen-fixing bacteria? 

Some groups of plants have mutually beneficial relationships with soil bacteria that convert 

atmospheric nitrogen into a form that plants can use. In exchange for nitrogen, an essential 

element for plant growth, the plant provides the bacteria with sugar. Because the nitrogen comes 

at a cost to plants, maintaining relationships with bacteria may not be economical under 

conditions of high soil nitrogen availability. 

 تنوع زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/26/0211 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 تواند داشته باشد  نقشی که کنجد در تولید جهانی غذا می

بسیاری از مردم دنیا کنجد را فقط بعنوان تزئین کننده نان 

اما . شناسند فودها می همبرگر در زنجیره غذایی سودآور فست

ت و پایین بودن دلیل سختی برداشبه در حقیقت این محصول 

عملکرد سودآور نبوده و بخش زیادی از دانه کنجدهای کاشته 

 . باشند شده قابل مصرف برای انسان نمی

رقم کنجد  411،111محققان با انجام غربالگری بر روی  

اند راهی برای تولید رقمی با عملکرد و کیفیت باال و  توانسته

 . متناسب با کشاورزی نوین پیدا کنند

محققان از کنجد . شود سال قبل کنجد بعنوان یک محصول روغنی در شرق دور آسیا و افریقا کاشته می 5511از 

نماید بلکه  به کشاورزی پایدار کمک می اند که نه تنها اعی استفاده کردهبعنوان بخشی در تناوب زراعی محصوالت زر

 . کاهد ها نیز می کش از کاربرد علف
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های کنجد  دانه. درصد 41تا  5ای معادل  میلیون تن است با رشد ساالنه 1/1د حدود در حال حاضر تولید جهانی کنج

های کنجد سرشار از عناصر  دانه. درصد پروتئین همراه با روغن و کربوهیدرات مفید برای سالمتی هستند 21دارای 

افزایش دسترسی مردم به تواند به  ارائه این نوآوری در کشت کنجد می. مغذی مثل آهن، روی و کلسیم نیز هستند

  . کنندگان منجر شود عناصر مغذی و بهبود سالمتی مصرف

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150617134732.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

people think of sesame seeds as a topping on hamburger buns at profitable global fast-food 

chains. But in fact the crop has traditionally been unprofitable and difficult to harvest because it 

produces a low yield. A high percentage of sesame seeds grown are not suitable for human 

consumption. 

Now a Hebrew University of Jerusalem agricultural researcher has discovered a way to increase 

the yield and nutritional quality of this important but challenging food crop. 

By screening more than 100,000 sesame seed variants, Dr. Zvi Peleg has found a way to develop 

a new elite sesame cultivar with enhanced yield and seed quality suitable for modern agricultural 

practice. Peleg is a senior lecturer at the Hebrew University's Robert H. Smith Institute of Plant 

Sciences and Genetics in Agriculture. 

 کنجد :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/26/0211 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 جلوگیری کندجذب آرسنیک توسط برنج  ازتواند  میکروبی که می

موفق به کشف میکربی شدند که در نتیجه  delwareمحققان دانشگاه 

ای از آهن بر روی ریشه برنج   الیهو ایجاد متحرک کردن آهن خاک، 

 . شود میمانع از جذب آرسنیک 

ها، گیاهان و حیوانات یافت  و خاک ها آرسنیک بطور طبیعی در سنگ

آرسنیک در انواع محصوالت و فرایندهای صنعتی مثال بعنوان . شود می

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150617134732.htm
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قرار . گیرد ذوب مس مورد استفاده قرار می فرایند ها و کودهای شیمیایی و در کش دارنده چوب، در آفتمواد نگه

 . های قلبی و دیابت گردد های جدی مثل سرطان، بیماری تواند منجر به بیماری گرفتن در معرض آرسنیک می

ز انباشت آرسنیک در این محصول که ماده تواند بعنوان یک پروبیوتیک برای گیاه برنج عمل نماید و ا یافته جدید می

 . غذایی اصلی نیمی از جمعیت جهان است، جلوگیری نماید

شود،  هایی که در شمال امریکا کاشت می های برنج است در میان ریشه نامیده شده  EA106محققان این میکرب را که 

ار آنجائیکه برنج . است Pantoeaمنفی به نام  ای شکل گرم های میله این میکرب جزء گروهی از  باکتری. اند پیدا کرده

امکان  و هندوچین آلوده به آرسنیک هستند، های مناطق کاشت برنج در بنگالدش کند و بخصوص آب در آب رشد می

با توجه به مشابهت ساختار . برابر بیشتر از سایر محصوالت مثل گندم و جو است 41جذب این عنصر توسط برنج 

میکروب کشف شده سبب تحرک . شود همراه با جذب فسفات آرسنیک نیز جذب گیاه برنج میآرسنیک با فسفات، 

ای پالک مانند بر روی ریشه گیاه  آهن الیه. شود که در رقابت با آرسنیک در جذب توسط ریشه است عنصر آهن می

 . گردد تشکیل داده و مانع جذب آرسنیک می

 . است چاپ رسیدهبه  Plantaجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150615132946.htm 

 :خالصه خبر 

University of Delaware researchers have discovered a soil microbe that mobilizes an "iron 

shield" to block the uptake of toxic arsenic in rice. 

Arsenic occurs naturally in rocks and soils, air and water, plants and animals. It's used in a 

variety of industrial products and practices, from wood preservatives, pesticides and fertilizers, 

to copper smelting. Chronic exposure to arsenic has been linked to cancer, heart disease and 

diabetes. 

The UD finding gives hope that a natural, low-cost solution -- a probiotic for rice plants -- may 

be in sight to protect this global food source from accumulating harmful levels of one of the 

deadliest poisons on the planet. Rice currently is a staple in the diet of more than half the world's 

population. 

  

 برنج :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/26/0211 :تاریخ خبر

 هرستبازگشت به ف

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150615132946.htm
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 بر روی قوه شناختی کودکان ها  کش رهحشتاثیر 

به  Environmental Internationalالمللی  ای که در مجله بین در مقاله

با همکاری آزمایشگاه  INSERNن موسسه است، محققا چاپ رسیده

، شواهد جدیدی را از اثرات عصبی  (LPDE) رشد و روانشناسی تربیتی

ای از محصوالت  که در طیف گسترده Pyrethroidهای  کش حشره

 Pyrethroidافزایش سطح دو متابولیت . اند می شود، ارائه کرده  استفاده

(3-PBA  وcis-DBCA) اهش قابل توجهی در رفتار در ادرار کودکان با ک

مادر و فرزند مورد بررسی  911 در این مطالعه حدود. شود شناختی آنها بخصوص رفتار کالمی و حافظه کاری همراه می

  .اند زمایش قرار گرفتهو آ

 Pyrethroid (محصوالت مختلف)ای در کشاورزی  ها هستند که بطور گسترده کش شامل گروهی از حشره ها ،

مکانیسم عمل آنها مسدود . کاربرد دارند( ها کش شامپوهای شپش، پشه)مصارف خانگی ، (ها ضد انگل)دامپزشکی 

بخاطر ایمنی نسبی این مواد برای انسان ها و پستانداران ، آنها . های عصبی حشرات و فلج کردن آنهاست کردن انتقال

 . اند ها شده ماتها و کاربا تر مثل ارگانوفسفات تر اما سمی جایگزین ترکیبات قدیمی

ها از طریق دستگاه گوارش جذب  اما از  Pyrethroids. هستند Pyrethroidsکودکان بیشتر در معرض آلودگی به 

ها  ساعت بشکل متابولیت 18آنها سریعا در کبد متابولیزه شده و غالبا در طی . توانند جذب شوند طریق پوست هم می

محققان احتمال تاثیر این  Pyrethroidsفوق و نحوه عمل و اثرات عصبی  با توجه به موارد. شوند در ادار دفع می

 . اند ها بر روی سیستم عصبی کودکان را داده آالینده

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/1506101111.27  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In an article published in the journal Environment International, researchers from Inserm 

(Inserm Unit 1085 -- IRSET, the Institute of Research in Environmental and Occupational 

Health, Rennes), in association with the Laboratory for Developmental and Educational 

Psychology, LPDE (Rennes 2 University), provide new evidence of neurotoxicity in humans 

from pyrethroid insecticides, which are found in a wide variety of products and uses. An increase 

in the urinary levels of two pyrethroid metabolites (3-PBA and cis-DBCA) in children is 

associated with a significant decrease in their cognitive performances, particularly verbal 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150610111127.htm
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comprehension and working memory. This study was carried out on nearly 300 mother and child 

pairs from the PELAGIE cohort (Brittany). 

 کش حشره :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 12/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 2121انتشار گزارش روند بازار جهانی بذر تا سال 

رود بازار جهانی بذر از سال  انتظار می Markets and Marketsبر اساس گزارش 

 . میلیارد دالر برسد 11/32درصد به  1/3با رشدی ساالنه برابر   2121تا سال  2145

ها و  های روغنی و میوه غالت وحبوبات، دانه)این گزارش بر اساس نوع محصول 

کش، مقاوم در برابر حشرات و دیگر  متحمل به علف)، صفات بذر (سبزیجات

 . بندی شده است و منطقه طبقه( صفات مطلوب بذور

، در بازار جهانی بذر،امریکای شمالی  2141است که در سال  در این گزارش آمده

اقیانوسیه با توجه به نرخ باالی   -منطقه آسیا. درصد از بازار بیشترین سهم را داشته است 61/91با اختصاص حدود 

وری، سریعترین رشد را در  هرههای نوین برای باال بردن ب افزایش جمعیت و نیاز به غذای بیشتر و استفاده از فناوری

 . این بازار داشته است

های تکنولوژی محور کشاورزی سریعترین رشد را در بازار بذر  در ترویج روشهند  شود که  بینی می پیش عالوه براین

 2121تا سال  2145غالت و حبوبات بزرگترین بازار جهانی بذر را از سال . داشته و چین در رتبه بعدی قرار گیرد

 .خواهند داشت

 :توانید مراجعه نمایید برای جزیئات بیشتر درباره بازار جهانی بذر به لینک زیر می

  126130457.html-market-Reports/seed-http://www.marketsandmarkets.com/Market 

 . دهد نشان می 2141بندی بازار جهانی بذر را بر اساس منطقه در سال  نمودار زیر طبقه

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seed-market-126130457.html
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/seed-market-126130457.html
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 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13464  :لینک خبر

 :بر خالصه خ

The global seed market is expected to reach US$92.04 billion in 2020, at a compound annual 

growth rate of 9.4 percent from 2015 to 2020, according to Markets and Markets report onSeed 

Market by Type (Cereals & Grains, Oilseeds, and Fruit & Vegetables), Seed Trait (Herbicide 

Tolerant, Insect Resistant, and Other Stacked Traits) & Region - Global Trends & Forecast to 

2020. 

It was also reported that in 2014, the global seed market was dominated by North America, 

which has accounted for around 32.60% of the total share. The Asia-Pacific region is projected 

to be the fastest growing market due to high population, which calls for more food products and 

advanced farming technologies to attain higher productivity and profits. 

 اقتصاد :موضوع

 cropbiotechupdate :منبع

 24/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13464
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
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 رد گندمهای تشخیصی جدید بیماری زنگ ز روش

، مرکز آنالیز ژنوم  John Innesمحققان مرکز 

(TGAC )شناسی کشاورزی  و موسسه ملی گیاه

(NIAB ) که روش نظارتی جهانی برای انگلستان

ردیابی گسترش بیماری زنگ زرد گندم ایجاد 

نسخه جدید و سریعتری اند، در حال توسعه  کرده

از ابزار تشخیصی میدانی برای این بیماری 

ائه تصاویری با وضوح و رمنجر به ا بسیار دقیق و مکرر های حاصل از آزمایشات آنها بر این باورند که نمونه. هستند

 . است های مختلف بیماری زنگ زرد در انگلستان شده دقت بیشتر از سویه

یر دانشمندان از نقاط بنا بر اظهار دکتر دایان ساندرز، یکی از محققان این گروه تحقیقاتی، آنها حاضر به همکاری با سا

، کشاورزان و یهای سریع تشخیص با این ابزار جدید و آزمون. مختلف دنیا برای پیگیری و نظارت بر این بیماری هستند

های مختلف موجود از این پاتوژن  کارشناسان اصالح نباتات در انگلستان به داده های منظم و قابل اعتماد درباره سویه

   .تولید و یا انتخاب ارقام جدید آسانتر خواهد گردیددرنتیجه اقدامات اولیه برای دسترسی خواهند داشت و 

 :تواند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید برای کسب اطالعات بیشتر در این باره می

https://www.jic.ac.uk/news/2015/06/scientists-close-gap-devastating-cereal-killer/ 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13478  :لینک خبر.

 :ه خبر خالص

Scientists from the John Innes Centre (JIC), The Genome Analysis Centre (TGAC), and the 

National Institute of Agricultural Botany (NIAB) who created a global surveillance method for 

tracking the spread of Yellow Rust are developing a new, quicker, cheaper version of their field–

based diagnostic tool. The team believes that larger data sample resulting from this exponential 

increase in the accuracy and frequency of tests will mean a much clearer, more detailed picture 

of the different strains of yellow rust in the United Kingdom, and eventually, across the world. 

Dr. Diane Saunders from TGAC, one of the collaborating scientists, said: "We are hot on the 

heels of the yellow rust pathogen. We will work with scientists across the world to track it down 

and monitor its movement. By developing a new cheaper and rapid diagnostic test, we will give 

UK breeders and farmers regular and reliable data on the strains which are present in the 

https://www.jic.ac.uk/news/2015/06/scientists-close-gap-devastating-cereal-killer/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13478
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UKwheat population, and empower them to take early action to choose resistant varieties or 

protect their crops." 

 گندم :موضوع

 cropbiotechupdate :منبع

 24/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 بیماری سالمونال یابیددید برای رتوسعه ابزار ج

تیپ ورعت تکثیر باال بسته به گروه یا سرباکتری سالمونال با س

(seotype )تواند پاتوژن مهلکی برای انسان و دام باشد آن می . 

از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا موفق به توسعه یکی 

ها  ای از داده و مجموعه   صرفه همقرون ب ،ابزار تشخیصی سریع 

این ابزار . است سالمونال شده های مختلف برای شناسایی گونه

Intergenic Sequence Ribotyping  یاISR که شود نامیده می 

د به بهبود سالمت محصوالت توان می ،ها اریدسالمونال در مزارع و محصوالت مرغ یوعشاز طریق کمک به کنترل 

 .ها و سالمت انسان در سطح جهانی کمک نماید داریمرغ

در مقایسه با . ستا   Salmonella entericaاز سالمونال بنام  های مهلکی برای شناسایی سویه ISRتشخیصی ابزار 

 493ها میان  سویه دقیق روش جدید قادر به شناسایی Kauffmann – While (KW)مثل های تشخیصی قبلی  روش

 . است بودهوری شده از مزارع مختلف آ معجنمونه 

دهندگان بزرگ دام استفاده  پرورشهای جنوب امریکا و  های دانشگاهی، کالج حال حاضر از این ابزار در آزمایشگاهدر 

 . شود می

به آدرس اینترنتی   AgResearch Magazineمجلهمورد در نسخه ماه ژوئن  نبیشتر در ایجزئیات 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/  در دسترس است . 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/pathogen  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/38/default.asp
http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/
http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/pathogen/
http://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2015&month=Jun&story=pathogen
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A fast-reproducing genus of bacterium, Salmonella, can—depending on the group, or serotype—

be a virulent pathogen that sickens farm animals and humans. 

Now, Agricultural Research Serviceveterinary medical officer Jean Guard has developed an 

improved, cost-effective diagnostic tool and dataset for identifying various strains 

of Salmonella. The tool, called “Intergenic Sequence Ribotyping,” or ISR, is helping improve 

poultry production and human health internationally, because it helps 

control Salmonella’s presence in the field and in consumer poultry products. 

At present, there are other sequence, or DNA-based, methods for serotyping Salmonella. The 

traditional method, Kauffmann-White (KW), is expensive, is not based on DNA, and is not as 

accurate as ISR. “KW identifies a particular serotype in only 80 percent of cases,” says Guard. 

 دام بیماری :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 24/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کاهش توانایی جذب عناصر غذایی توسط گیاهانهوا و  اکسیدکربن سطح دیافزایش 

اند که میزان باالی  دانشگاه گوتنبرگ طی تحقیقات خود پی بردهحققان م

اکسید کربن در هوا منجر به کاهش جذب و تجمع ازت در بافت  دی

 Global Change Biologyنتایج این مطالعه در مجله . شود گیاهان می

 . است به چاپ رسیده

، مراتع زارع کشاورزیماز جمله  ها انواع مختلف اکوسیستماین تحقیق در 

 1واقع در  شت کشورهدر مقیاس بزرگ درزمایشی آها و مزارع  و جنگل

اند که میزان جذب ازت با  بدون هیج ابهامی نشان دادهآمده  یافته های بدست .اند مختلف مورد بررسی  قرار گرفته  قاره

افزایش رشد این اثر منفی صرفنظر از . کند اکسیدکربن هوا در هر سه نوع اکوسیستم کاهش پیدا می افزایش سطح دی

  . است گیاه و یا اضافه نمودن کود به خاک مشاهده شده

، میزان نیتروژن گیاهان و در نتیجه سطح پروتئین آنها کاهش وا در آیندهاکسیدکربن ه افزایش سطح دیبا  بنابراین،

  . تحقیق بر روی دو محصول عمده غذایی مردم جهان یعنی گندم و برنج انجام شده استاین . پیدا خواهد کرد

http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:Jean.Guard@ars.usda.gov
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150612104016.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The rapidly rising levels of carbon dioxide in the atmosphere affect plants' absorption of 

nitrogen, which is the nutrient that restricts crop growth in most terrestrial ecosystems. 

Researchers at the University of Gothenburg have now revealed that the concentration of 

nitrogen in plants' tissue is lower in air with high levels of carbon dioxide, regardless of whether 

or not the plants' growth is stimulated. The study has been published in the journal Global 

Change Biology. 

Researcher Johan Uddling has been working with Swedish and international colleagues to 

compile data on how raised levels of carbon dioxide impact on plant growth and nitrogen 

absorption. 

 خاک   :موضوع

 (sciencedaily)  دیلی اینسس :منبع

 10/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 میلیون دالری امریکا به مناطق غربی خشک این کشور 441تعهد کمک 

میلیون دالر کمک دیگر را   441رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما تعهد 

به کشاورزان و جوامع ایاالت غربی که با خشکسالی شدید مواجه 

 میلیون دالر برای مبارزه با خشکسالی 431قبال . هستند را اعالم کرد

است که در سال  صرف شده بود و وزارت کشاورزی امریکا برآورد کرده

 .  میلیارد دالر به دامداران متضرر از خشکسالی کمک گردد 2/4جاری 

های اقتصادی متعددی را  بر اساس اعالم کاخ سفید، خشکسالی بخش

در نتیجه . ائی روبرو هستندخشکسالی شدید استثن درصد از مناطق غربی این کشور با 95کند بطوریکه  تهدید می

 . میلیون نفر در سراسر غرب کاهش یافته است 55خشکسالی عرضه آب به 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150612104016.htm
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تا کنون  4351ترین حد از سال  به پائین هستندها در کالیفرنیا که تامین کننده آب این منطقه   های کوه برف

سابقه  نیز بی 2141ارت در سال و درجه حر 4836میزان بارش از سال  نکمتری 2149بارش در سال . است رسیده

 .  است بوده

to-more-million-110-sends-12/obama-06-http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-  :لینک خبر

states-s-u-western-hit-drought 

 :خالصه خبر 

President Barack Obama promised another $110 million in aid for farmers and communities in 

western U.S. states now grappling with a record drought. 

The White House pledged the money on Friday ahead of a video teleconference with Obama and 

governors from seven drought-plagued states. The U.S. has already spent $190 million 

combating the drought. The U.S. Department of Agriculture expects to provide $1.2 billion this 

year to ranchers who face grazing losses, the White House said in an e-mailed statement. 

“Drought threatens multiple sectors of the economy and leads to increased risks to communities 

on many fronts,” the White House said, noting that saying 35 percent of the west is experiencing 

“severe to exceptional” drought. 

 اقتصاد :موضوع

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 10/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ارت کشاورزی تایلند و مجله نشنال جئوگرافیک، برندگان جوایز فائو کمیسیون اتحادیه افریقا، وز

، وزارت (AUC)ن اتحادیه افریقا وکمیسیبر اساس اعالم فائو، 

نجمن کشاورزی و تعاون تایلند،  مجله نشنال جئوگرافیک و ا

های خود در جهت کاهش گرسنگی و  روستایی جهانی برای تالش

های  های مربوط به سیستم شهای عمومی از چال افزایش آگاهی

 . جهانی غذا جوایزی را دریافت خواهند کرد

که بنام رئیس سابق فائو است به افراد یا  Jacques Dioufجایزه 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-12/obama-sends-110-million-more-to-drought-hit-western-u-s-states
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-12/obama-sends-110-million-more-to-drought-hit-western-u-s-states
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-12/obama-sends-110-million-more-to-drought-hit-western-u-s-states
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امسال این جایزه . اند گیرد که مشارکت قابل توجهی در بهبود امنیت غذایی در سطح جهانی داشته موسساتی تعلق می

و انجمن ( CAADP)برای اجرای برنامه توسعه کشاورزی افریقا ( AUC)افریقا  بطور مشترک به کمیسیون اتحادیه

 . گیرد های روستایی و محققان است، تعلق می جهانی روستایی که یک شبکه فعال متشکل از سازمان

را  Edourad Saoumaو وزارت کشاورزی و تعاون تایلند جایزه  AH Boemaمجله نشنال جئوگرافیک جایزه 

 . اهند کرددریافت خو

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/293139/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The African Union Commission (AUC), Thailand's Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, National Geographic magazine and the non-profit World Rural Forum will receive 

awards for their efforts to reduce hunger and raise awareness of the challenges facing the world's 

food systems, FAO announced today. 

The award recipients – they will be formally handed over in November during celebrations of 

FAO's 70th anniversary – were announced here during FAO's governing Conference (6-13 

June).  

The AUC will receive the FAO Jacques Diouf Award for its Comprehensive Africa Agriculture 

Development Programme (CAADP) compacts, which have leveraged resources to boost 

sustainable agriculture, food security and nutrition across the African continent. The CAADP 

push helped paved the way to the commitment at the 23rd AU summit in Malabo to eradicate 

hunger in Africa by 2025. 

 

 کشاورزی پایدار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/293139/icode/
http://www.fao.org/fao-awards/en/
http://www.fao.org/about/meetings/conference/c2015/documents/en/
http://www.caadp.net/
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 سابقه صادرات کلزا توسط استرالیا بینی کاهش بی پیش

اشت و انتظار افزایش قیمت کلزا در انداز کاهش برد استرالیا با توجه به چشم

بینی خود برای صادرات کلزا را به  مقایسه با افت قیمت سویا، پیش

 .  سال اخیر کاهش داد 5ترین سطح در  پایین

بینی صادرات کلزای این  ، پیش(Abares)اداره رسمی محصول استرالیا 

درصد  9/44بر اساس ماه جوالی تا ژوئن با کاهش  2145-46کشور را در سال 

کاهش صادرات . تا کنون است 2141-44ترین صادرات کلزا از سال  این ضعیف. میلیون تن کاهش داد 48/2به 

رای که تقاضای صادرات ب است کننده انتظار کاهش تولید در مقایسه با محصوالت جایگزین مثل جو و نخود منعکس

 . اند بینی موثر بوده نینو نیز در این پیش ال ب و هوایی خشک و ترس از وقوعشرایط آ. آنها بسیار قوی  است

low-year-five-to-forecast-export-canola-lower-http://www.agrimoney.com/news/australia--  :لینک خبر

8.html845 

 :خالصه خبر 

Australia downgraded its forecast for canola exports to a five-year low, citing lower harvest 

prospects, and lifted price expectations in contrast to weakness expected in prices of rival oilseed 

soybeans. 

Abares, the official Australian crop bureau, ditched expectations of a rise in canola exports in 

2015-16, on a July-to-June basis - instead seeing a drop of 11.3% in shipments to 2.18m tonnes. 

That would be the country's weakest export performance for the rapeseed variant since 2010-11, 

and represent a third successive season of declining shipment from the record 3.49m tonnes set 

in 2012-13. 

 اقتصاد :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 11/26/0211: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.agrimoney.com/news/australia-lower-canola-export-forecast-to-five-year-low--8458.html
http://www.agrimoney.com/news/australia-lower-canola-export-forecast-to-five-year-low--8458.html
http://www.agrimoney.com/news/australia-lower-canola-export-forecast-to-five-year-low--8458.html
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