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 تداوم کاهش قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانیبینی  پیش

منتشر ( 4931مهر  46) 2145اکتبر  8فائو در روز که « انداز غذا چشم»بر اساس گزارش 

 ها ثباتی کمتر قیمت کرد، برای محصوالت کشاورزی تداوم روند نزولی همراه با بی

، 2144تا  2117های  ها در فاصله سال ش شدید قیمتپس از افزای. بینی شده است پیش

فراوانی عرضه، کاهش . های گیاهی پیوسته روندی کاهشی داشت قیمت غالت و روغن

دالیل این وضعیت باشند و  ز جملهتوانند ا قیمت سوخت و تقویت ارزش دالر امریکا می

های غیرمنتظره مثل شرایط آب  البته شوک .یدا کنندمدت روندی بالعکس پ که هیچیک از این عوامل در کوتاه رسد بنظر نمی

 . و هوایی مؤثر بر برداشت را نباید از نظر دور داشت

 تغییرات قیمت برنج. های غذایی یکسان نیست رو برای همه گروه روند پیش بینی  ها در چند سال گذشته و پیش روند قیمت

بار  42تا کنون  4331است، بطوریکه از سال  ثباتی همراه بوده یمستقل از سایر غالت بوده و قیمت شکر همیشه با ب همیشه

بدنبال چند سال برداشت خوب محصول در سطح جهانی و رسیدن . است کاهش و افزایشی برابر نصف قیمت خود داشته

س آخرین بر اسادرحال حاضر . است بوده بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به غالت اصلیمیزان ذخایر به باالترین سطح، 

ذخائر به آرامی مورد مصرف قرار گیرند بطوریکه ذخیره این بینی می شود  خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت فائو پیش

در همین حال، میزان تولید غالت . میلیون تن برسد 698میلیون تن کاهش به  1با  2146جهانی غالت در فصل زراعی سال 

میلیارد تن  591/2،  2141درصد زیر رکورد سال /. 1بینی اولیه و  بت به پیشمیلیون تن کاهش نس 6برای سال جاری با 

یکی از دالیل اصلی این وضعیت کاهش برداشت ذرت در امریکا است که قیمت آن نسبت به ماه جوالی .  برآورد شده است

 . به نصف کاهش یافته بود 2142

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/335736/icode:لینکخبر

 :خالصهخبر

Agricultural commodities are going through a period of lower and less volatile prices, according to the 

FAO Food Outlook released today. After several dramatic upward price spikes from 2007 through 

early 2011, most cereal and vegetable oil prices are on a trajectory that is both steady and declining, 

the Outlook reports in a special feature. Among the reasons are high inventory levels, sharply lower oil 

prices and the renewed strength of the U.S. dollar, none of which appear likely to be reversed in the 

short term, although unexpected shocks, such as weather-driven impacts on harvests, can never be 

excluded. 

 اقتصاد:موضوع

(FAO)فائو:منبع

10/11/5112:تاریخخبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/335736/icode/
http://www.fao.org/giews/English/fo/index.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 یک واحد افزایش پیدا کرد 2145شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر  

واحد  9/456بطور متوسط با  2145شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر 

درصد از  3/8به ماه قبل افزایش پیدا کرد که این رقم هنوز  تنها یک واحد نسبت

های شکر و محصوالت لبنی در ماه گذشته بدون  شاخص. سال قبل کمتر است

تر از  تغییر ماندند در حالیکه شاخص سایر محصوالت نزدیک و یا کمی پائین

  . شاخص ماه قبل یعنی اوت بودند

واحد در ماه سپتامبر تقریبا نسبت به  8/451با متوسط  شاخص قیمت غالت فائو

درصد کاهش نشان  4/49ماه قبل تغییری نداشت اما در مقایسه سال به سال 

در نتیجه میزان باالی دخائر و برداشت خوب محصول، روند کاهشی . دهد می

بطوریکه در حال .  همچنان ادامه دارد 2145قیمت جهانی غالت از آغاز سال 

با  .تر است درصد پائین 21قیمت گندم نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته حاضر 

درشت  توجه به انتظار کاهش جهانی تولید ذرت، شاخص قیمت غالت دانه

درصد کاهش  1/4و نسبت به همین ماه در سال قبل فقط  اند پذیرتر شده انعطاف

ن بینی کاهش محصول برنج، شاخص قیمت آن همچنا علیرغم پیش. داشتند

ترتیب روند  بدین. درصد بود 1/4این کاهش در ماه سپتامبر فقط . کاهش داشت

 .امین ماه متوالی ادامه یافت کاهش قیمت این محصول برای سی

واحد در ماه سپتامبر،  2/491های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

ز ماه ترین سطح ا درصد نسبت به ماه قبل داشت اما به پائین 5/1کاهش جزئی 

کاهش ماه سپتامبر عمدتا در نتیجه قیمت پائین . تا کنون رسید 2113مارس 

. است روغن پالم بعلت فراوانی عرضه صادراتی آن بویژه از طرف مالزی بوده

های کلزا و افتابگردان  اما قیمت روغن. قیمت جهانی سویا نیز کاهش داشت

 . افزایش داشتند
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افزایش ( درصد 5)واحد  8/6واحد در ماه سپتامبر، نسبت به ماه قبل  9/412توسط شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با م

تقریبا بدون تغییر بود  تدر حالیکه قیمت همه محصوال. افزایش بدنبال کاهش شدید این شاخص در ماه قبل بود نای. یافت

 . قیمت شیرخشک بیشترین افزایش را داشت

تغییرات . ، تقریبا نسبت به ماه قبل بدون تغییر ماند2145سپتامبر  هد در ماواح 5/471شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

ماه گذشته بر نتیجه کاهش قیمت دان مرغ، قیمت مرغ کاهش  7در طی . بسیار جزئی بود 2145این شاخص از ماه مارس 

 . شاخص قیمت گوشت گاو افزایش داشت ،اما بدلیل افزایش تقاضا همراه با عرضه محدود. داشت

این افزایش . بیشتر بود( درصد 2/9)واحد  2/5واحد در ماه سپتامبر، از ماه قبل  1/468اخص قیمت شکر فائو با متوسط ش

در برزیل، بزرگترین تولید کننده شکر در جهان، بعلت . نینو بر وضعیت آب و هوایی بود عموتا ناشی از اثرات منفی ال

آورد و در هند دومین تولید کننده شکر در جهان، بارش زیر متوسط  های سنگین، در برداشت نیشکر اختالل پیش بارش

 .های موسمی اثر منفی بر عملکرد چغندر داشت باران

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینکخبر

 :خبرخالصه

The FAO Food Price Index averaged 156.3 points in September 2015, up one point from its sharply 

reduced August value, but still18.9 percent less than one year ago. The quotations of sugar and dairy 

products firmed last month, while those of the other commodities remained close to, or slightly below, 

their respective August levels.   

The FAO Cereal Price Index averaged 154.8 points in September, nearly unchanged from August and 

13.1 percent down year-on-year. International cereal prices have been under downward pressure since 

the beginning of 2015, amid large inventories and generally good crop prospects. Wheat is now over 

20 percent cheaper than in September last year, following this season’s record production. Influenced 

by an expected decline in world maize production, coarse grains quotations have been more resilient, 

subsiding only 1.4 percent compared to September 2014. Despite prospects of crop shortfalls, rice 

quotations have continued to slide, albeit by only 1.7 percent in September, extending the declining 

trend to a thirtieth consecutive month. 

 اقتصاد:موضوع

(FAO)فائو:منبع

10/11/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 در سازمان ملل متحد 2191تا سال پایدار گانه توسعه  47تصویب اهداف جدید 

عضو مجمع عمومی  439، (31مهر  9) 2145سپتامبر  25در روز 

را  2191توسعه پایدار تا سال  سازمان ملل متحد برنامه جهانی

مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن  کی آقای بان. تصویب کردند

اندازی جهانی، یکپارچه و  اعالم این توافق، این برنامه را چشم

 . متحوالنه برای ایجاد دنیای بهتر مورد ستایش قرار داد

مون در مراسم افتتاح اجالس توسعه پایدار سازمان  کی آقای بان

ملل متحد اظهار داشت که دستور کار جدید وعده رهبران جهانی 

 .  برای همه مردم دنیاست برای پایان دادن به گرسنگی در هر شکل آن، دستور کاری برای کره زمین، خانۀ ما

اقلیمی در  تاا تغییرازجمله از بین بردن فقر، مبارزه با نابرابری و مقابله بهدف  47برای توسعه پایدار شامل  2191دستور کار 

 . است  سال آینده 45طی 

قابل  /http://www.globalgoals.orgسایت اختصاصی اهداف جهانی  به آدرس  اطالعات بیشتر در باره این اهداف در وب

 . مشاهده ست

 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51968#.VhNdoOyqqko :لینکخبر

 :خالصهخبر

The 193-Member United Nations General Assembly today formally adopted the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, along with a set of bold new Global Goals, which Secretary-General Ban 

Ki-moon hailed as a universal, integrated and transformative vision for a better world. 

“The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for people, to end 

poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common home,” declared Mr. Ban as 

he opened the UN Sustainable Development Summit which kicked off today and wraps up Sunday. 

The UN chief’s address came ahead of the Assembly’s formal adoption of the new 

framework, Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, which is 

composed of 17 goals and 169 targets to wipe out poverty, fight inequality and tackle climate change 

over the next 15 years. 

 اقتصاد:موضوع

(FAO)فائو:منبع

52/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

http://www.globalgoals.org/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51968#.VhNdoOyqqko
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51968#.VhNdoOyqqko
http://www.un.org/sg/
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9015
http://www.un.org/sustainabledevelopment/summit/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 از سوریهبه خارج  مرکز ایکاردامنحصر بفرد  مجموعهبذرهای  انتقال

شوند بلکه این وضعیت  تنها پناهجویان نیستند که از سوریه خارج می

 . شود یقاتی آنها نیز میشامل حال محققان و تجهیزات تحق

المللی تحقیقات  های بذر در مرکز بین یکی از منحصربفردترین بانک

در شهر حلب سوریه بود که در ( ICARDA)کشاورزی در مناطق خشک 

آن نمونه بذرهای محصوالت مهمی مثل گندم، جو و باقال و همچنین 

استانی برای ارقام ب. شد بذرهای ارقام باستانی این محصوالت نگهداری می

مقاومت ژنتیکی آنها در تحقیق و مطالعه بر روی از نظر محققان 

بنا بر . بخصوص با درنظر گرفتن تغییرات اقلیمی بسیار حائز اهمیت است های جدید برای تولید واریته خشکی و شوریبرابر

ن مجموعه خارج و به مناطق امن انتقال بسته بذر از فریزرهای ای 411،111اظهار دکتر محمود صلح، رئیس مرکز ایکاردا، حدود 

برداری شده و به ترکیه و دانشگاه  درصد از این بذرها قبال به منظور حفاظت در برابر بالیای طبیعی کپی 87. اند شده داده

ز های موجود مرکز هنو اظهار داشت که علیرغم ناآرامی وی همچنین برخالف شایعات موجود. اند امریکایی لبنان منتقل شده

اند، بسیاری از تجهیزات تحقیقاتی، وسائط نقلیه و کلیه  اما با وجود اینکه موفق به حفظ بذور شده. مانده است سالم باقی

 . اند تراکتورها از بین رفته

 saved/6792590-bank-seed-21/syrian-09-/news/2015http://www.abc.net.au:لینکخبر

 :خالصهخبر

A key international research station for dry land agriculture had one of the world's most unique seed 

banks at Aleppo, Syria's largest city. 

As war broke out in 2012, researchers had to find a way to get the seeds out. 

The collection covers the major food crops like wheat, faba beans, and barley. 

It includes ancient varieties which are studied for their genetic resistance to drought and salt and they 

are vital to preparing for climate change. 

Dr Mahmoud Solh, Director General of the International Centre for Agricultural Research in Dry 

Areas (ICARDA), said they shifted 140,000 seed packets from freezer storage to safety. 

 اقتصاد:موضوع

www.abc.net.au:منبع

51/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.abc.net.au/news/2015-09-21/syrian-seed-bank-saved/6792590
http://www.abc.net.au/news/2015-09-21/seeds/6792670
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 تشویق جوانان به مشارکت در مبارزه با گرسنگی توسط مدیر کل فائو

های جانبی اجالس جهانی توسعه پایدار سازمان ملل متحد در نیویورک  یکی از برنامهدر 

« ( Mobilizing Generation Zer Hunger)بسوی نسل گرسنگی صفر» نتحت عنوا

ایفای نقش مؤثر خود در پایان دادن به  خواستاراز جوانان آقای دا سیلوا، مدیر کل فائو 

وی . تاکید کرد 2191گرسنگی شد و بر اهمیت نقش آنها در دستیابی به این هدف تا سال 

ی تغذیه همه جمعیت جهان وجود دارد ولی این در اظهار داشت که غذا به اندازه کافی برا

پس مسئله گرسنگی جهانی ، مشکل کمبود مواد غذایی . شود حالی است که یک سوم از غذای تولید شده دور ریخته می

 . نیست

 2191ال این برنامه با تمرکز بر نقشی که افراد جوان در سطح جهانی در دستیابی به هدف جهانی پایان دادن به گرسنگی تا س

المللی  بطور مشترک توسط هیات دائمی ایرلند در سازمان ملل متحد، فائو، صندوق بین وانند داشته باشند، تعریف شده وت می

 . برگزار شد( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)توسعه کشاورزی 

ن ملل متحد است که در آن هدف مصوب در اجالس جهانی توسعه پایدار سازما 47از ( SDG2)دومین هدف « گرسنگی صفر»

 . است خواستار پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار شده از کشورها

 code/http://www.fao.org/news/story/en/item/332565/i:لینکخبر

 :خالصهخبر

FAO Director-General José Graziano da Silva today urged young people to play their part in ending 

world hunger, saying that their leadership is crucial to achieving this goal by 2030.  

Graziano da Silva made the appeal in his address to theMobilizing Generation Zero Hunger, – a high-

level side event at the United Nations Sustainable Development Summit in New York. 

"We can feed all the people in the world and we throw out even one third of all the food we produce. 

So the problem is not food," said the FAO Director-General. Poverty is the reason behind hunger, not 

lack of food, he said. The event, which focused on the role that young people can play in achieving the 

globally agreed goal of eradicating hunger by 2030, was co-hosted by the Permanent Mission of 

Ireland to the United Nations, FAO, the International Fund for Agricultural Development (IFAD), and 

the World Food Programme (WFP).  

 مبارزهباگرسنگی:موضوع

(FAO)فائو:منبع

56/10/5112:تاریخخبر
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 ها برای جلوگیری از تخریب اقیانوس اجتماعی نیاز به اراده سیاسی و مشارکت

یت شرکت مسئوالن بلندپایه درخصوص اهمبا که مدیرکل فائو، آقای دا سیلو در نشستی 

برگزار گردید، ( SIDS)ای کوچک در حال توسعه  ها برای کشورهای جزیره سالمت اقیانوس

زیستی و تامین غذا و ادامه حیات، یکی از اجزاء  منبعی برای تنوع ها را بعنوان اقیانوس

زمین دانست و تاکید کرد که با توجه به وابستگی ملی، اقتصادی،  اصلی اکوسیستم کره

ها، بنابراین توسعه این کشورها نیز در  به سالمت اقیانوس SDISورهای معیشتی و بقای کش

هدف  47هدف چهارم از  ،متعاقب اجالس توسعه پایدار سازمان ملل متحد برگزار گردید  که این نشستدر . گرو آن است

ها، دریاها، و سایر  انوسبرداری پایدار از اقی حفاظت و بهره»ها و تحت عنوان  در رابطه با اقیانوسکه مصوب در این اجالس 

 . ، مورد بحث و بررسی قرار گرفتتعریف شده است« منابع آبی

درصد از جمعیت  41در سطح جهانی، ماهی یکی از منابع اصلی تامین پروتئین برای میلیاردها نفر بوده و امرار معاش بیش از 

برداری بیش  وری با مشکالت بسیاری از جمله بهرهپر اما بخش شیالت و آبزی. پروری است جهان وابسته به ماهیگیری و آبزی

 . ها مواجه هستند زیستی، تغییرات اقلیمی و اسیدی شدن آب اقیانوس از حد، آلودگی، از بین رفتن تنوع

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/333/025:لینکخبر

 :خالصهخبر

Oceans are an essential component of the Earth's ecosystem -- a source of biodiversity, food, and life -- 

FAO Director General José Graziano da Silva said here on Monday during a high-level event on the 

importance of healthy oceans for Small Island Developing States (SIDS). 

As island nations, the economies, livelihoods and existence of SIDS are closely linked to the health 

and wellbeing of the oceans, the Director-General said - indeed, their development depends on it. 

"But the health of oceans is essential not only for SIDS," Graziano da Silva added, "it is a condition for 

global development, and shared prosperity." The event followed on the heels of the United Nations 

Sustainable Development Summit at which the General Assembly launched a new set of Sustainable 

Development Goals (SDGs) to guide global development for the next 15 years -- Goal number 

14 directs countries in specific ways to "conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources." 

 هاحفاظتازاقیانوس:موضوع

(FAO)فائو:منبع

56/10/5112:تاریخخبر
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 ی مرکزیاندازی طرح جنگل در افریقا راه

با هدف حمایت از اجرای اصالحات ( CAFI)های افریقای مرکزی  برنامه جدید جنگل

زدائی در افریقای  برای جلوگیری مؤثر از جنگلها  گذاری اساسی و تقویت سرمایه

این برنامه . اندازی شد مرکزی و در حاشیه اجالس توسعه پایدار سازمان ملل متحد راه

المللی شامل  های بین با مشارکت شش کشور افریقای مرکزی، حامیان مالی و سازمان

. ا درخواهد آمد، بانک جهانی و فائو به اجر(UNDP)برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

کشورهای افریقای مرکزی درگیر در این برنامه عبارتند از کامرون، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، 

 . گینه استوایی، گابن و جمهوری کنگو

می در کاهش و حفاظت از منابع جنگلی که نقش مهپایدار   گذاری در حمایت از کاربری های سرمایه در قالب این طرح، برنامه

 . آثار تغییرات اقلیمی و فقرزدائی دارند، توسعه پیدا خواهند کرد

. میلیون هکتار قرار دارد 211های استوایی با بیش از  افریقای مرکزی دومین جایگاه را از نظر دارا بودن بزرگترین سطح جنگل

بر اساس گزارش اخیر . زدائی را دارد ن جنگلزدائی در افریقا، هنوز این منطقه بیشترین میزا علیرغم کاهش ساالنه جنگل

 .است سال گذشته در این منطقه از بین رفته 5میلیون هکتار طی  4/9فائو، ساالنه حدود 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/333950/icode:لینکخبر

 :خبرخالصه

FAO welcomed today the launch of a new Central African Forest Initiative (CAFI) aimed at 

supporting the implementation of essential reforms and enhance investments to effectively address the 

drivers of deforestation in Central Africa. 

Launched on the margins of the UN Sustainable Development Summit in New York, the initiative is a 

partnership of six Central African countries, donors and international organisations, including the 

United Nations Development Programme (UNDP), the World Bank and FAO. The participating 

Central African countries are Cameroon, the Central African Republic, the Democratic Republic of 

Congo, Equatorial Guinea, Gabon, and the Republic of Congo. Under the initiative, they will develop 

investment frameworks to support the sustainable use and conservation of their forest resources which 

play a vital role in climate change mitigation and poverty alleviation in the region. 

 جنگل:موضوع

(FAO)فائو:منبع

50/10/5112:تاریخخبر
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 و منطقه کارائیب مناطق نمونه در مبارزه با گرسنگی مریکای التینا

در نشستی که در حاشیه اجالس توسعه پایدار سازمان ملل متحد و با شرکت مدیرکل 

و ( CELAC)فائو، رئیس اجرائی انجمن کشورهای امریکای التین و منطقه کارائیب 

ذیه در منطقه و کشورهای عضو این انجمن برگزار گردید، وضعیت غذا، امنیت غذا و تغ

 . رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت های پیش راهکارهای مقابله با چالش

ای تکنیکی نبوده بلکه  در این نشست آقای ریکاردو پاتینو، رئیس موقت انجمن درباره این موضوع که گرسنگی مسئله

 92و همچنین اعالم کرد که اگرچه تا کنون  تاکید کرد ،لبه بر آن نیاز به اراده و عزم سیاسی داردغ ای سیاسی است و مسئله

میلیون نفر در امریکای التین و کارائیب از گرسنگی رنج  91اند ولی هنوز بیش از  تغذیه نجات یافته میلیون نفر از سوء

 . نستوی تعهد سیاسی را مهمترین اصل در پیشرفت بدست آمده در رابطه با امنیت غذایی و تغذیه  در این منطقه دا. برند می

است که نه  بوده در دنیا  ، این منطقه ، اولین منطقه2115پس از آغاز برنامه امریکای التین و کارائیب عاری از گرسنگی در سال 

که نه تنها با  ای است و تنها منطقه. را پذیرفت 2125چالش کاهش گرسنگی بلکه از بین بردن کامل گرسنگی تا سال  تنها 

 4331های  است تعداد افرادی را که در سال فق شدهرسیده است بلکه مواهداف توسعه هزاره  درصدی گرسنگی به 51کاهش 

 . اند به نصف برساند دچار کمبود غذایی بوده 2115تا 

 de/http://www.fao.org/news/story/en/item/333378/ico:لینکخبر

 :خالصهخبر

In the framework of the World Summit on Sustainable Development, FAO’s Director-General, José Graziano da 

Silva, and the Executive Secretary of ECLAC, Alicia Bárcena met this past Sunday with members of the 

Community of Latin American and Caribbean States (CELAC, in Spanish) Quartet, to review the state of food 

and nutrition security in the region and discuss how to address the challenges ahead. During the meeting, 

Ricardo Patiño, Minister for Foreign Affairs and Human Mobility of Ecuador –the Pro-Tempore Chair of 

CELAC–, the Minister of Foreign Affairs of the Dominican Republic, Andrés Navarro, the Minister of Foreign 

Affairs of Costa Rica, Manuel Gonzalez and Maxine McClean, Minister of Foreign Affairs of Barbados, met 

with with the heads of Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, and the Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC and discussed the achievements, experiences and 

lessons learned that will help ensure food and nutrition security for all inhabitants of the region. 

 مبارزهباگرسنگی:موضوع

(FAO)فائو:منبع

51/10/5112:تاریخخبر
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 درنظر گرفتن حق غذا در قانون اساسی جدید نپال

شدن   گرفته نظر نماینده فائو در نپال استقبال و اظهار رضایت سازمان خود  از در

  را دی برای شهروندان در قانون اساسی جدید نپالحق غذا بعنوان حقی بنیا

 . اعالم کرد

( Ram Baran Yadav)، رئیس جمهور رام باران یاداو 2145سپتامبر  21در روز 

ها انتظار، قانون اساسی جدید نپال را آشکار کرد که در آن حق غذا  پس از مدت

قانون ب تصوی. برای هر فرد درنظر گرفته شده استبعنوان یک حق بنیادی 

آید و از  های سیاسی و زلزله ویرانگر اخیر، نقطه عطفی در تاریخ این کشور بحساب می ها ناآرامی اساسی جدید پس سال

 .اهمیت باالیی برخوردار است

 . گذاران به تصویب مجلس این کشور رسید رای قانون 614رای موافق از    517قانون اساسی جدید نپال با  

 . است این قانون تصریح شده 12و  96های  دهموضوع حق غذا در ما

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/334895/icode:لینکخبر

 :خالصهخبر

The UN's Food and Agriculture Organization welcomes the promulgation of Nepal's new constitution 

which has enshrined the Right to Food as a fundamental right for its citizens, FAO's Representative in 

Nepal said today. 

President Ram Baran Yadav unveiled the long-awaited new constitution of the Federal Democratic 

Republic of Nepal on 20 September 2015, which recognizes the Right to Food as a fundamental right 

of the citizens of Nepal. The promulgation of the new constitution represents a milestone of paramount 

importance for the country, affected in recent years by political instability and most recently by a 

devastating earthquake. It was approved by 507 of 601 lawmakers in the assembly. 

FAO has supported the dialogue on food security, right to food and other related matters in Nepal for 

years. These contributions have been instrumental in order to facilitate consensus and the explicit 

recognition of the right to food, and other related provisions in articles 36 and 42: 

 امنیتغذایی:موضوع

(FAO)فائو:منبع

11/11/5112:تاریخخبر
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 بهبود رشد گیاه به کمک مهندسی میکروبیوم

دهندگان برای افزایش عملکرد و باالتر  از همان روزهای آغازین کشاورزی، پرورش

اند، اما دستکاری ژنتیکی تنها راه رسیدن به  هبردن ارزش غذایی گیاهان در تالش بود

زاس در اوستین و دانشگاه کالیفرنیا گشناس از دانشگاه ت دو زیست. این اهداف نیست

است، درباره  به چاپ رسیده Trends in Mocorbilogyمجله  ای که در طی مقاله

رد شیوه کاربرد مهندسی میکروبیوم خاک به منظور بهبود رشد گیاه حتی در مو

 . اند ،  توضیح دادهغیر قابل تکامل و یکسان از نظر ژنتیکی  گیاهان

های  این دو محقق در آزمایشگاه. ها بسیار محدود است تعداد مطالعات انجام شده بر روی اثرات گزینش مصنوعی میکروبیوم

. اند مشاهده کرده( Arabidopsis)آمیزی را از کاربرد مهندسی میکروبیوم بر روی گیاه آرابیدوپسیس  خود نتایج موفقیت

در . شود گیاه آرابیدوپسیس گونه بسیار نزدیک به کلم و کلم بروکلی است که در تحقیقات آزمایشگاهی از آن استفاده می

به سایر  از ریشه این گیاه  وری شدهآ های فیلتر و جمع وم بر روی آرابیدپسیس، باکتریمربوط به مهندسی میکروبی تآزمایشا

رشد گیاهان تر و بهتر،  های متکامل بدلیل وجود میکروبیومطی زمان، . اند یافته از بذر انتقال داده شدهزرگتر پرورش گیاهان ب

 . است امکان تکامل ندارند بهبود یافته یکسان از نظر ژنتیکی که به تنهایی

 . شود است، گفته میهایی که در سیستم ریشه گیاه موجود  ها و ویروس ها، باکتری میکروبیوم به همه قارچ

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150925131415.htm:لینکخبر

 :خالصهخبر

Humans have been breeding crops until they're bigger and more nutritious since the early days of agriculture, 

but genetic manipulation isn't the only way to give plants a boost. In a review paper published on September 25 

in Trends in Microbiology, two integrative biologists present how it is possible to engineer the plant soil 

microbiome to improve plant growth, even if the plants are genetically identical and cannot evolve. These 

artificially selected microbiomes, which can also be selected in animals, can then be passed on from parents to 

offspring. Only a few published studies have looked at the effects of artificially selecting microbiomes. In their 

own labs, the authors--Ulrich Mueller of the University of Texas at Austin and Joel Sachs of the University of 

California, Riverside--have seen microbiome engineering to be successful with Arabidopsis (a close relative of 

cabbage and broccoli).  

مهندسیژنتیک:موضوع

(sciencedaily)دیلیساینس:منبع

52/10/5112:تاریخخبر
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 AWSژنوم برنج در سرورهای ابری  9111برقراری امکان دستیابی به 

روژه اعالم کرد که محققان این مؤسسه طی پ( IRRI)المللی تحقیقات برنج  مؤسسه بین

نتایج . اند کشور شده 83رقم برنج از  9121یابی  موفق به توالی( 3K RGP)ژنوم برنج  9111

برای شناخت تغییرات ژنتیکی طبیعی موجود در برنج و همچنین برای  حاصل از این پروژه

. آید بشمار می یک منبع عظیم اطالعاتی های جدید مرتبط با صفات مهم اقتصادی کشف ژن

در سرعت بخشیدن به توسعه ارقام بهتر برنج در راستای تامین د که این پروژه رو انتظار می

کیفیت :  برنج عبارتند از برای باال بردن کیفیت صفات مطلوب موردنظر . مواد غذایی برای جمعیت فزاینده جهان کمک کند

 . ای کاهش انتشار گازهای گلخانه و خشکی و  ها، مقاومت در برابر سیالب مقاومت در برابر آفات و بیماری  ای، تغذیه

، آکادمی علوم کشاورزی چین (IRRI)المللی تحقیقات برنج  این پروژه با همکاری سه مؤسسه تحقیقاتی شامل مؤسسه بین

(CAAS ) و مؤسسه ژنومیک شنژن پکن(BGI )ارقام برنج توالی ژنتیکی شده در ( درصد 82)اکثریت . به اجرا درآمده است

نتایج حاصل از این پروژه بصورت آنالین و . شوند نگهداری می CAASدر بانک ژن ( درصد 48)الباقی  و IRRIبانک ژن 

در  /https://aws.amazon.comبه آدرس  (AWS)سایت خدمات آمازون  عمومی وب های رایگان از بخش مجموعه داده

 . توانید مراجعه نمائید نیز می IRRIبیشتر به لینک زیر از برای کسب اطالعات . دسترس است

udclo-aws-the-on-available-genomes-rice-000-3-on-data-releases/big-http://irri.org/news/media

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13780:لینکخبر

 :خالصهخبر

The International Rice Research Institute announced that the 3,000 Rice Genomes Project (3K RGP) has 

successfully sequenced 3,024 rice varieties from 89 countries. This big data is a massive source of information 

for understanding the natural geneticvariation in rice and for discovery of novel genes linked to economically 

important traits. It is expected that this project will help speed up the development of better rice varieties to 

provide food for the growing world population. The desirable traits for improvement in rice include nutritional 

quality, tolerance to pest and diseases, resistance to flood and drought, and reduced greenhouse gas emissions. 

The 3K RGP is a collaboration of three research institutions — IRRI, Chinese Academy of Agricultural 

Sciences (CAAS), and the Beijing Genomics Institute (BGI) Shenzhen. Majority (82%) of the rice varieties with 

sequenced genomes are housed in the IRRI gene bank, while the remaining portion (18%) is in CAAS gene 

bank. The results are available online for free as an Amazon Web Services (AWS) Public Data Set. 

 برنج:موضوع

cropbiotech:منبع

01/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 باال (folate) فوالتپایداری معرفی رقم جدید برنج با 

در ( folate)فوالت  پایدارسازیبلژیک موفق به ( Ghent)محققان دانشگاه گنت 

این تیم تحقیقاتی یک . شدندبرنج  (biofortified)شده زیستی غنی  رقم یک 

از برنجی تولید کردند که در آن دو راهکار برای ( prototype)نمونه جدید اولیه 

راهکار . است پایدار باقی ماندن فوالت برای مدت زمان طوالنی بکار برده شده

بر روی این . ستمتصل به فوالت ا  پروتئین درگیر کردن فوالت با یک نوعاول 

متصل به فوالت در  های پروتئین ر اساسب. ولی در گیاهان ناشناخته است  پروتئین در پستانداران مطالعات زیادی انجام شده

 . اند محتوای فوالت برنج برای مدت طوالنی پایدار باقی مانده شیر گاو 

این عمل . شود های مولکول فوالت گسترش داده میآخرین مرحله تولید فوالت است که طی آن انت راهکار دوم شامل تحریک

ترکیب ژنی جدید عالوه بر افزایش پایداری فوالت . شود های مبتنی بر پروتئین می سبب افزایش ثبات سلولی و اتصال فوالت

 . برد برابر بیشتر از ارقام معمولی باال می 451آن را نیز تا  سطح 

 :  توانید به صفحه وب دانشگاه گنت به آدرس زیر مراجعه نمائید برای اطالعات بیشتر درباره این یافته می

stability-folate-high-with-rice-develop-http://www.ugent.be/en/news/bulletin/scientists

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13783:خبرلینک

 :خالصهخبر

Researchers from Ghent University in Belgium have succeeded in stabilizing folates in 

biofortified rice. The research team developed a new rice prototype, and applied two strategies for the 

folate to remain stable for long storage. The first strategy involved binding folates with a folate 

binding protein. This protein is well studied in mammals, but unknown in plants. It occurs in milk and 

protects folate from degradation. Based on a folate binding protein from bovine milk, the folate 

content of rice remained stable upon long storage. 

The second strategy consisted of the stimulation of the last step in folate production, which extends the 

tail of the folate molecule. This promotes cellular retention and binding to folate dependent proteins.  

 برنج:موضوع

cropbiotech:منبع

01/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 دانشمندان موفق به حل اسرار برنج سیاه شدند

 «برنج امپراطور»و یا « ممنوعه»برنج سیاه دارای سابقه فرهنگی طوالنی است و زمانی برنج 

ر چین باستان نگهداری و بعنوان غذایی برای ادای احترام نامیده شده و برای امپراطور د

از آن زمان مصرف آن در مناطق خاصی از چین همچنان پرطرفدار . است شده استفاده می

اکسیدان مصرف آن در سراسر جهان رواج  و به تازگی نیز بعلت سطح باالی آنتی مانده باقی

اء این نوع برنج مشخص نون منشعلیرغم داشتن سابقه طوالنی، تا ک. است پیدا کرده

   . شود ارقام برنج سیاه بطور پراکنده در سراسر آسیا یافت می. است نبوده

برای مثال، پروآنتوسیانیدین سبب ایجاد . شود برنج  بسته به تجمع و یا عدم تجمع نوع رنگدانه خاص تعیین می های رنگ دانه

های کنترل کننده بیوسنتز  نه در نتیجه جهش بوجود آمده در ژناین رنگدا. شود رنگ قرمز در ارقام وحشی برنج می

برنج سیاه بعلت وجود رنگدانه آنتوسیانین است  اما نحوه تولید این  رنگ . شود آنتوسیانیدین در ارقام برنج سفید تولید نمی

 . است رنگدانه در این برنج ناشناخته مانده

به  The Plant Cellای در مجله  است، طی مقاله درباره برنج سیاه مطرح بودههای مربوط به سواالتی که به مدت طوالنی  پاسخ

همچنین در این مقاله به تاریخچه صفات این برنج از منشاء مولکولی تا تبدیل شدن آن به ارقام برنج سیاه . است چاپ رسیده

  .  امروزی پرداخته شده است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150926191819.htm:لینکخبر

 :خالصهخبر

Black rice has a rich cultural history; called "Forbidden" or "Emperor's" rice, it was reserved for the Emperor in 

ancient China and used as a tribute food. In the time since, it remained popular in certain regions of China and 

recently has become prized worldwide for its high levels of antioxidants. Despite its long history, the origins of 

black rice have not been clear. Black rice cultivars are found in locations scattered throughout Asia. However, 

most cultivated rice (species Oryza sativa) produces white grains, and the wild relative Oryza rufipogon has red 

grains. The color of rice grains is determined by which colored pigments they accumulate (or fail to accumulate, 

in the case of white rice). For instance, the pro-anthocyanidins that give wild rice grains their characteristic red 

color are not produced in white rice due to a mutation in a gene controlling pro-anthocyanidin biosynthesis. The 

color in black rice is known to be due to anthocyanin pigments, but how these came to be made in the grains 

was not known. 

 برنج:موضوع

(sciencedaily)دیلیساینس:منبع

52/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 های طبیعی آمیز گونه های مسالمت اثر تغییرات اقلیمی بر همزیستی

، Alpine Bumpbleتر شدن طول زبان زنبورهای عسل  اساس یک گزارش علمی جدید، کوتاه رب

کوتاه شدن طول زبان این نوع . ها در نتیجه تغییرات اقلیمی است یکی از آثار کاهش تنوع گل

گل عمیق هستند،  های که دارای جام است که دیگر قادر به تغذیه از گل زنبورها سبب شده

آمیز  های مسالمت دهد که چگونه تغییرات اقلیمی در همزیستی این یافته نشان می. نباشند

 . گذارد های طبیعی اثر می ود در اکوسیستمدوجانبه موج

برای . اند، دارای صفاتی هستند که دقیقا با یکدیگر همخوانی دارند هایی که با همکاری یکدیگر متکامل شده از گونه  بسیاری

ای جام هایی است که دار کامالً سازگار برای تغذیه آنها از شهد گل Alpine Bumpbleمثال طول زیاد زبان زنبورهای عسل 

مطالعات اخیر انجام شده بر روی تعداد این زنبورها در مناطق مرتفع محل زیست آنها در کلرادو از کاهش . گل عمیق هستند

تا  4366های  های مربوط به سال ایم محققان تغییرات در طول زبان این نوع زنبورها را بر روی نمونه. دهند تعداد آنها خبر می

توجهی داشته  زبان آنها کاهش قابلاند که طول  بررسی و مطالعه کرده و دریافته 2141تا  2142ای ه و همچنین بین سال 4381

های گرم منجر به کاهش جمعیت  نتیجه مطالعات آنها برای کشف مکانیسم این پدیده حاکی از آن است که تابستان. است

 . اند عمق تغذیه کرده جام گل کمهای با  عالقه این زنبورها شده و آنها به اجبار از گل های مورد گل

آمیز بین دو گونه در طبیعت مثل زنبورها و گیاهان  های مسالمت که چگونه تغییرات اقلیمی همزیستی دهد این یافته نشان می

 . تواند بهم بزند را می

 www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150924151403.htmhttp//::لینکخبر

 :خالصهخبر

Climate-related changes in flower diversity have resulted in a decrease in the length of alpine bumble 

bees' tongues, a new study reports, leaving these insects poorly suited to feed from and pollinate the 

deep flowers they were adapted to previously. The results highlight how certain mutually beneficial 

ecological partnerships can be lost due to shifts in climate. Many co-evolved species have precisely 

matched traits; for example, long-tongued bumble bees are well adapted for obtaining nectar from deep 

flowers with long corolla tubes. Recent studies suggest long-tongued bumble bees are declining in 

number. To better understand why, Nicole Miller-Struthman et al. studied several high-altitude sites in 

Colorado where two species of long-tongued alpine bumble bee live. 

 زنبورعسل،تغییراتاقلیمی:موضوع

(sciencedaily)دیلیساینس:منبع

54/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 راعیهای ز اهمیت تحقیق بر روی انواع وحشی گونه

ها و سایر صفات مطلوب در  کلید تولید ارقام متحمل به خشکی، مقاوم در برابر بیماری

خانواده  های هم فرنگی و یا سایر انواع وحشی گونه زمینی، توت ارقام وحشی سیب

آوری  های تحقیقاتی برای جمع در طی چند دهه اخیر، تالش. است ارقام زراعی نهفته

های  توسعه مشارکت. است ای وحشی افزایش پیدا کردهه اطالعات ژنتیکی از گونه

بین محققان، مالکان خصوصی و نهادهای دولتی برای موفقیت این تحقیقات  مؤثر 

 . بسیار حائز اهمیت است

ساالنه همکاری در علوم در خصوص المللی  خانواده ارقام زراعی در نشست بین های وحشی هم سمپوزیوم حفاظت از گونه

در مینیاپولیس برگزار خواهد  2145نوامبر  46آگرونومی، زراعت و خاک امریکا های  موضوع  با حمایت مالی انجمناهمیت این 

 . شد

های تحقیق  اند و بدنبال یافتن بهترین روش های وحشی پی برده ریز این سمپوزیوم، محققان به اهمیت گونه بنا بر اظهار برنامه

 .   در این مورد هستند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150928125159.htm:لینکخبر

 :خالصهخبر

Hidden in wild sweet potatoes, strawberries and other "crop wild relatives" are keys to drought 

tolerance, disease resistance and other desirable traits. Over the past few decades, research efforts to 

collect the genetic information from these species has increased. However, developing effective 

partnerships between scientists, private landowners and government entities is crucial to the success of 

this research. 

The "Conserving Crop Wild Relatives" symposium planned at the Synergy in Science ASA, CSSA, 

SSSA International Annual Meeting in Minneapolis, MN, will address this important topic. The 

symposium will be held November 16, 2015. The meeting is sponsored by the American Society of 

Agronomy, Crop Science Society of America, and the Soil Science Society of America. 

 هایوحشیگونه:موضوع

(sciencedaily)دیلیساینس:منبع

50/10/5112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 اثرات تغییرات آب و هوایی و نوسانات بازار بر روی زراعت گندم

ها باالتر از سطوح  های مواد غذایی، هنوز قیمت با وجود کاهش اخیر در قیمت

از طرف دیگر، . است 2118ثابت مربوط به دهه پس از بحران غذایی سال 

درصد نسبت به ابتدای  91خیره جهانی علیرغم قیمت پائین غالت، میزان ذ

ها،  بازتاب اختالالت نسبتاً محلی مثل خشکسالی. است هزاره کاهش یافته

ها و بدتر شدن عدم امنیت  های گیاهی سبب افزایش قیمت شیوع بیماری

 . است غذایی برای جمعیت فقیر جهان شده

درصد رشد به  99با  2151میلیارد نفر است تا سال  9/7 های سازمان ملل متحد، جمعیت فعلی جهان که بینی بر اساس پیش 

درصد افزایش  61با توجه به تغییرات جمعیتی و افزایش سطح رفاه جهانی تقاضا برای غذا . میلیارد نفر خواهد رسید 7/3

هایی مثل  تر نهادهتر و کاربرد مؤثر ها و دماهای شدیدتر و نامنظم این مقدار تقاضا با درنظر گرفتن وقوع بارش. خواهد داشت

 . آب و کود باید از همان سطح فعلی و یا حتی کمتر از سطح فعلی زیر کشت تامین گردد

های امنیت غذایی  ای موفق به گذر از چالش های توسعه صنعتی تا کنون کشاورزان به کمک دانش و تالش  از زمان انقالب

برنامه های اصالح ارقام گندم و تحقیقات مدیریت . گذاری دارد اما پیشرفت علم و توسعه نیاز به سرمایه. اند متعددی شده

 .  کشد بر است برای مثال رساندن یک رقم جدید از مرحله آزمایش تا دست کشاورز بیش از یک دهه طول می زراعی زمان

وافق ، مراکز ایکاردا و سیمیت در خصوص اجرای تحقیقات مشترک بر روی گندم به ت2145در این خصوص برای سال 

های  بر اساس نظر سنجیبرنامه مشترک تحقیقی این دو مرکز  CGIARبا حمایت مالی برنامه تحقیقات گندم . اند رسیده

 .   اند تن است، دریافت کرده 5111کشور که ساالنه تولید گندم آنها حداقل  31است که از 

 research-improvement-wheat-international-of-research/item/impacts-do/wheat-we-http://www.cimmyt.org/en/what-1994-2014:لینکخبر

 :خالصهخبر

Although the costs of basic food commodities have fallen recently, they are still well above the 

decades-long, stable levels that preceded the 2008 food crisis. Worse, despite low grain prices, global 

stocks have shrunk 30% from levels at the outset of the millennium (Brown, L.R. 2012. Full Planet, 

Empty Plates; The New Geopolitics of Food Scarcity.). Reverberations of relatively local disturbances, 

like droughts or crop disease outbreaks, now cause inordinate price spikes and worsen food insecurity 

for the world's poorest.  

Looking forward, by 2050 the current global population of 7.3 billion is projected to grow 33 percent 

to 9.7 billion, according to the United Nations. Demand for food, driven by population, demographic 

changes and increasing global wealth, will rise more than 60 percent, according to a recent report from 

http://www.cimmyt.org/en/what-we-do/wheat-research/item/impacts-of-international-wheat-improvement-research-1994-2014
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the Taskforce on Extreme Weather and Global Food System Resilience. Wheat farmers must meet this 

rising demand from the same or less land area, while confronting more extreme and erratic rainfall and 

temperatures and using inputs like water and fertilizer much more effectively .  

 گندم:موضوع

(CYMMIT)سیمیت:منبع

51/10/5112:تاریخخبر
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 ژن تنظیم کننده زمان گلدهی در سویاشناسایی 

اگرچه . عملکرد محصول بسیار اهمیت دارد میزان تولید مثل و نهایتا دردر گلدهی مان ز

های مرتبط با  اما ژننیاز ندارد،  مدت والنیمای پایین طدبه دن سویا به مرحله گلدهی رسی

ها در سویا  دو محقق چینی بر روی عملکرد این ژن. اند فظ شدههای آن ح گلدهی در گونه

های  در اندام Glyma11g13220ژن گلدهی سویا بنام  یک اند که دریافته و کرده همطالع

ف و غال ها در برگ ژنین ااین بیمیزان . شود در تمام مراحل رشد بیان می  مختلف گیاه

 .تاسروز و دمای پایین در سویا  این ژن همچنین مسئول واکنش به طول. است بیشتر 

. است در آرابیدوپسیس منجر به گلدهی زودهنگام شده  Glyma11g13220ژنی باالی بیان 

نیز گیاهان سایر گلدهی در  تنظیم زمان هاند که این ژن ب و محققان به این نتیجه رسیده

 . تواند کمک کند می

 . مراجعه نمایید  ه لینک زیرتوانید ب می و دریافت متن کامل مقاله باره این تحقیقراطالعات بیشتر دبرای 

2229/15/232-http://www.biomedcentral.com/1471

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13801:لینکخبر

 :خالصهخبر

The timing of flowering is vital to successful reproduction and directly affects crop yield. 

Although extended period of low temperatures is not required for flower induction in soybean, 

vernalization pathway genes have been retained in the species. Chinese researchers Jing Lü and Haicui 

Suo studied the function of these genes in soybean. 

Researchers found that Glyma11g13220, a soybean vernalization gene, was expressed in different 

organs at all developmental stages. Its expression was also found higher in leaves and pods. 

The gene was also revealed to be responsive to photoperiod and low temperatures. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/232
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13801
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
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Overexpression of Glyma11g13220 in an Arabidopsis resulted in early flowering.  

 سویا   :موضوع

cropbiotech:منبع
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 افزایش سه برابر تولید محصوالت کشاورزی در افریقامکان ا

 Global Yield Gap)وری آب  و بهرهف عملکرد اختال جهانی اطلس اساس بر  

and Water productivity Atlas ) عملکرد محصوالت کشاورزی در میزان

بهبود بنابراین  .د افزایش پیدا کندتوان بسیاری از کشورهای افریقایی تا سه برابر می

   . امنیت غذایی در سطحی بسیار باال امکانپذیر است

این اطلس که توسط یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه نبراسکا در لینکلن و با در 

الف واقعی موجود بین تاست، اخ همکاری دانشگاه واگنینگن هلند توسعه یافته

نتایح این . رد شده استوری آب برای محصوالت اصلی در سطح جهانی برآو عملکرد واقعی و پتانسیل آن و همچنین بهره

کشور صحرای جنوبی افریقا و بنگالدش،  41با مطالعه در . است آبابا، اتیوپی ارائه شده تحقیق در یک کنفرانس علمی در آدیس

بع و منامدیریت زراعی که با را  ای هعملکرد بالقودرصد  91تا  21تنها در حال حاضر اند که کشاورزان  افتهمحققان دری

 . کنند رداشت میامکانپذیر است، ب حتی در شرایط دیم سازی شده بهینه

د رورهای موکش. گندم و برنج قابل انطباق استجمله ذرت، سورگوم، ارزن،  زاتحقیق بر روی محصوالت کشاورزی این نتایح 

مراکش و در . افاسو، اتیوپی، غنا، کنیا، مالی، نیجر، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و زامبیابنگالدش، بورکین: اند از مطالعه عبارت بوده

ج نتای. مکانپذیر استپازمینی، گندم و ذرت ت تا دو برابر سطح فعلی برای محصوالتی مثل سیبعملکرد افزایش  تونس نیز

 . کشور هند نیز بزودی اعالم خواهد شدبدست آمده درمورد 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150928124402.htm:لینکخبر

 :خالصهخبر

Agricultural yields could more than triple in a number of African countries, suggesting that 

tremendous improvements in food security are possible, according to new findings by the Global Yield 

Gap and Water Productivity Atlas. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150928124402.htm
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Developed by a research team at the University of Nebraska-Lincoln in collaboration with 

Wageningen University in the Netherlands, the atlas estimates the difference between actual and 

potential yields as well as water productivity for major food crops worldwide. The international team 

released results last week at a conference in Addis Ababa, Ethiopia. 

In the 10 sub-Saharan African countries studied as well as in Bangladesh, the team found that farmers 

obtain just 20 percent to 30 percent of yields possible if crop management and resources were 

optimized, even under rainfed conditions. 
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