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

 2151 سپتامبراز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5934 اسفند یعنی 2156 مارستا ( 34 شهریور)

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5934 یعنی اسفند 2156تا مارس ( 34شهریور ) 2151سپتامبر 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-3.23% 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

3.85 % 373.33 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 
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تا ( 34شهریور ) 2151سپتامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود بشرح (یک تن به دالر امریكا) 5934یعنی اسفند  2156مارس 

 

شهریور ) 2151سپتامبر از ماه  ) Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) Sugar, Free Market, Coffee) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود )  5934 یعنی اسفند 2156تا مارس ( 34

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

 ماه قیمت تغییرات

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 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

16.10 % 15.43 Mar 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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 ی زمین، روز جهان(آوریل 22)اردیبهشت سوم 

در مقر ( 5931 اردیبهشت 9) 2156 آوریل 22 ن دراسبت روز زمینکه به مدر مراسمی 

های  ، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو بر نیاز به حفاظت از اکوسیستمفائو برگزار گردید

وی اظهار داشت که . د، تاکید کردنهد جهان که اساس امنیت غذایی را تشكیل می

های  کند که زمین و اکوسیستم گذاری روز زمین توجه ما را به این واقعیت جلب می نام

برای روبرو شدن با همچنین . به مراقبت از آنها هستیمآن خانه ما هستند و ما موظف 

توانیم با آنها  است که با آنها روبرو هستیم و اینكه چگونه میمحیطی  های زیست چالش

 . مقابله کنیم

دفتر مرکزی فائو درختی را به مناسبت روز زمین در  سیلو داقای آاین مراسم در 

هم  نامه اقلیمی پاریس در نیویورک گرد قکنندگان تواف موافقتروز زمین در . کاشتند

 . المللی مبارزه با گرمایش زمین را امضاء خواهند کرد آمده و سند بین

های  برای اطالعات بیشتر درباره این روز و مراسم. است درختان برای زمین انتخاب شده، 2156روز زمین برای سال شعار 

 . مراجعه نمائید /http://www.earthday.orgسایت اختصاصی آن به آدرس  وب هبتوانید  به آن میمربوط 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/411660/icode  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
At a ceremony today marking Earth Day, FAO Director-General José Graziano da Silva stressed the 

need to protect the world's ecosystems, which form the basis of food security. 

Earth Day, he said, "has called to our attention the fact that the earth and its ecosystems are our home. 

And we must take care of them. It has also served to help us reflect on the environmental challenges 

facing us in order to determine how we can best meet them." 

On the campus of FAO's Rome headquarters, the Director General planted a symbolic tree to mark the 

occasion- later in the day, parties to the Paris Climate Agreement will come together in New York to 

officially sign the landmark climate treaty. 

Earth Day also coincided with the launch of a new Mountain Facility that aims to address the needs of 

people living in highland areas in the world. 

 روز زمین   :موضوع

 (FAO)فائو  :بعمن

 22/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.earthday.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/411660/icode/
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 هشدار نسبت به احتمال گسترش آن به کشورهای منطقهملخ صحرایی در یمن و  مشاهده هجوم

های بیابانی در یمن و مشكالت مربوط به کنترل آنها در  ا توجه به مشاهده هجوم ملخب

های موجود، فائو در مورد احتمال گسترش هجوم و تهدید محصوالت در  نتیجه ناآرامی

فائو از کشورهای منطقه شامل عربستان سعودی، عمان و ایران . منطقه هشدار داد

نترلی جهت انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از خواستار اعزام نیروهای نظارتی و ک

همچنین بر . گسترش این حشرات مخرب به مناطق مستعد تكثیر آنها در منطقه شد

های اطلس شد که مناسب برای  کش و الجزایر بویژه در مناطق واقع در جنوب کوهالزوم اقدامات احتیاطی در کشورهای مر

 .های بیابانی هستند تكثیر ملخ

اما با خشک شدن . ها مشخص نیست دم امكان دسترسی به بسیاری از مناطق یمن، میزان گسترش و تكثیر ملخبعلت ع

فائو همچنین . کند های بزرگ پروازی افزایش پیدا می ها و دسته گیاهی در امتداد نواحی ساحلی، احتمال تشكیل گروه  پوشش

فوذ آنها به ناحیه مرکزی عربستان سعودی و شمال عمان وجود های صحرائی و ن های ملخ هشدار داد که احتمال حرکت دسته

 . دارد و ممكن است این انتقال تا امارات متحده عربی و جنوب شرقی ایران نیز ادامه یابد

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/4099/39  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The presence of recently discovered Desert Locust infestations in Yemen, where conflict is severely 

hampering control operations, poses a potential threat to crops in the region, FAO warned today. FAO 

urged neighbouring countries, Saudi Arabia, Oman and Iran, to mobilize survey and control teams and 

to take all necessary measures to prevent the destructive insects from reaching breeding areas situated 

in their respective territories. 

Strict vigilance is also required in Morocco and Algeria, especially in areas south of the Atlas 

Mountains, which could become possible breeding grounds for Desert Locust that have gathered in 

parts of the Western Sahara, Morocco and Mauritania, FAO added. 

"The extent of current Desert Locust breeding in Yemen is not well known  since survey teams are 

unable to access most areas. However, as vegetation dries out along the coast more groups, bands and 

small swarms are likely to form," said Keith Cressman, FAO Senior Locust Forecasting Officer. 

 آفات :موضوع

 (FAO)فائو  :بعمن

 12/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/409939/icode/
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 برای جلوگیری از گسترش بیماری زنگ گندم المللی نهادهای بینتالش فائو و  

، سبب تشدید نگرانی درباره (rust)تداوم گسترش بیماری قارچی زنگ گندم 

مشارکت . است  مرکزی و خاورمیانه شده وضعیت تولید این غله مهم در آسیای

المللی نسبت به مطالعه، شناسائی و جلوگیری از  هرچه بیشتر نهادهای بین

المللی  در این راستا، فائو با مشارکت مرکز بین. پیشرفت این تهدید موردنیاز است

و مرکز جهانی مرجع بیماری ( ICARDA)تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک 

های آموزشی در  گزاری دوره، اقدام به بر(Arhus)آرهوس  زنگ در دانشگاه

همچنین با هدف شناخت بهتر و مدیریت گسترش این عامل . است وه پایش، مقاومت و مدیریت این بیماری کردهخصوص نح

تنها  ندم نهبیماری زنگ گ. است ریزی کرده ها در سطح کشوری برنامه تهدید کننده تولید گندم نسبت به بررسی و آنالیز نمونه

. آید در آسیای مرکزی و خاورمیانه بلكه تهدیدی برای تولید گندم در سایر نقاط تولید کننده عمده گندم در جهان بشمار می

های اخیر گسترش فراوانی  از سه نوع بیماری زنگ گندم، یعنی زنگ زرد، زنگ ساقه و زنگ برگ، نوع زرد و ساقه آن در سال

های زرد و  ای از برگ ری محصوالت سالم را طی تنها چند هفته مانده به برداشت تبدیل به تودهاین بیما. است پیدا کرده

از شمال اروپا بطرف ترکیه گسترش  Warriorبنام  زنگ زرد ای از همچنین سویه. کند های پوک می های سیاه و دانه ساقه

 . است یافته و اثرات آن در کشورهای واقع در این مسیر مشاهده شده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/410236/icode  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
The ongoing spread of wheat rusts, a group of fungal plant diseases that stymy the production of the staple grain 

and other crops, is raising concern in Central Asia and the Middle East and sparking closer international 

collaboration to study, detect and prevent the threat from advancing further.As part of this effort, FAO is 

expanding its partnership with the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) 

and the University of Aarhus' Global Rust Reference Centre to provide training on surveillance, resistance and 

management. Country surveys and sample analysis are also planned to better understand and manage the spread 

of this major menace to wheat production - which is posing a threat not just in Central Asia and the Middle East 

but in the world's major wheat producing areas as well. Wheat rust comes in three types -- yellow, stem and leaf 

rusts -- with yellow and stem rusts spreading widely in recent years. The rusts have the capacity to turn a 

healthy looking crop, only weeks away from harvest, into nothing more than a tangle of yellow leaves or black 

stems and shriveled grains at harvest. 

 گندم :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/410236/icode/
http://www.icarda.org/
http://wheatrust.org/
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 ط زیستعمومی در زمینه محی های همكاری گوگل با فائو در باال بردن آگاهی

های جهانی توسعه پایدار و با این هدف  برای ایجاد تغییر در نحوه پیگیری برنامه 

ای با وضوح باال تبدیل به ابزاری روزمره در مدیریت  های ماهواره که استفاده از داده

 . منابع طبیعی گردد، فائو و شرکت گوگل همكاری مشترک خواهند داشت

نابع و محققان در بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه این همكاری، مدیران م 

قادر خواهند شد تغییرات کاربری زمین را در مقیاس قطعات مشاهده شده توسط 

کاربرد این روش جهشی خواهد بود بسوی بهبود . ها ارزیابی کنند ماهواره

برای مثال، با . ای ار گازهای گلخانهریزی راهكارهای ملی در رابطه با کاهش انتش های ظرفیت ذخیره کربن و یا برنامه ارزیابی

توان از  های مدیریتی جنگل، می روزشده، بجای تهیه گزارش های سنجش از راه دور به دسترسی سریع و آسان  به داده

های علمی فراهم  بینی ها و پیش گزاری ها آگاه شده و دیدگاه جدیدی برای سیاست جنگل real-timeای و  وضعیت لحظه

بطوریكه کارشناسان در سطوح ملی پس از گذراندن . کز اولیه این مشارکت بر روی بخش جنگل خواهد بودتمر. خواهد شد

برداری و  های مكانی گوگل، نقشه افزارهای فائو و دسترسی به آرسیو داده مدت، با استفاده از نرم های آموزشی کوتاه دوره

 .رض چند ساعت انجام دهندفقط در عکشید را  ها طول می ها و یا ماه بندی که قبال هفته طبقه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/410307/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and Google are working together to make high-resolution satellite data an everyday tool in managing the 

world's natural resources in a joint effort that is changing the way the world goes about pursuing sustainable 

development. 

Director-General José Graziano da Silva and Rebecca Moore, Engineering Manager at Google Earth Outreach 

& Earth Engine, hailed the intensification of the recently-established partnership at a joint event after a busy 

week of training and brainstorming at FAO's headquarters in Rome.  

The collaboration already allows resource managers and researchers in many countries to gauge changing land 

uses of individual field-sized plots seen by eye-in-the-sky satellites. The method offers a quantum leap towards 

improved abilities to assess a landscape's carbon storage capacity or plan a nation's approach to greenhouse gas 

emissions. For example, easily accessible and rapidly-updated remote sensing data enable a shift in forest 

management from inventory reports to taking the almost real-time pulse of forests, thus opening a host of new 

policy prospects and further opening the doors of scientific perception. 

 فناوری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/410307/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/350761/icode/
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 در جنوب آسیاانتشار اولین گزارش از شیوع بیماری بالست گندم 

های مخرب و مقاوم  های اخیر بعنوان یكی از بیماری بیماری بالست گندم در سال

در برزیل  5381این بیماری برای اولین بار در سال . است گندم شناخته شده

در حال حاضر در حال گسترش سریع در مزارع گندم امریكای . مشاهده شد

زرعه را تحت تاثیر قرار داده و میلیون هكتار م 9جنوبی است بطوریكه حدود 

 .  است های ساوانا شدهزارسبب محدودیت کشت گندم در بخش وسیعی از علف

شیوع . و آسیا هستند به مناطق مستعد مشابه در افریقاکارشناسان نگران امكان گسترش این بیماری از امریكای التین 

بینی  ، تاییدی بر درست بودن این پیش2156وائل سال شدید و گسترده آن در مناطق اصلی کشت گندم در بنگالدش در ا

میلیون نفر در این  9عواقب ناشی از گسترش این بیماری در جنوب آسیا بسیار ویرانگر خواهد بود زیرا ساالنه حدود . است

ومی اشتباه های این بیماری ممكن است با بیماری بالیت فوزاری نشانه. کنند میلیون تن گندم مصرف می 511منطقه بیش از 

درصد محصول نیز از بین  511مواردی که . تواند از بین ببرد درصد از محصول را می 11تا  41در صورت شیوع . گرفته شود

های مربوط به کارهای  های کنترل و لینک برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این بیماری، روش. است اند گزارش شده رفته

 : توانید استفاده نمائید ینک زیر میعلمی انجام شده بر روی آن از ل

http://wheat.org/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/Wheat-Blast-Priority-Brief-web-07Apr2016.pdf 

 asia-south-wheat-disease-blast-report-http://www.agprofessional.com/news/first  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
One of the most fearsome and intractable wheat diseases in recent decades is wheat blast. First sighted 

in Brazil in 1985, blast is widespread in South American wheat fields, affecting as much as 3 million 

hectares [about 7.4 million acres] in the early 1990s and seriously limiting the potential for wheat 

cropping on the region's vast savannas. Currently, most [wheat] varieties being planted are susceptible 

and fungicides have not been effective in controlling the disease.Experts had feared the possible spread 

of blast from Latin America to regions of Africa and Asia where conditions are similar. A severe 

outbreak of blast in key wheat districts of southwestern Bangladesh in early 2016 has confirmed the 

truth of these predictions. The consequences of a wider outbreak in South Asia could be devastating to 

a region of 300 million people who consume over 100 million tons of wheat each year. 

 گندم :موضوع

 www.agprofessional.com :منبع

 12/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://wheat.org/wp-content/uploads/sites/4/2016/04/Wheat-Blast-Priority-Brief-web-07Apr2016.pdf
http://www.agprofessional.com/news/first-report-blast-disease-wheat-south-asia
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 ها کش های هرز در برابر علف توسعه روشی جدید برای تست مقاومت علف

. های کشاورزی رو به افزایش است ها در زمین کش های هرز مقاوم به علف علفجمعیت 

دانش شناخت ژن ها  کش ها به علف برای تایید مقاوم بودن علف ،های موجود شرودر 

مسئول ایجاد مقاومت در این گیاهان موردنیاز است که این دانش همیشه شناخته 

نویز روش جدیدی را در مورد تشخیص مقاوم بودن  یمحققان دانشگاه ایل. نیست شده

 . نیاز به دانش ژنتیک ندارد اند که ارائه کرده waterhempیا نبودن علف هرز 

پهن است که معموال در مزارع سویا و ذرت یافت  علفی برگ waterhempعلف هرز 

نسبت به ( خروس گل تاج) palmer amaranthخانواده آن بنام  و نوع دیگر همهای این علف  بسیاری از جمعیت. شود می

کش در واقع  تداوم کاربرد یک نوع خاص از علف با. اند اوم شدهها مق کش های آترازین، مزوتریون و انواع دیگر علف کش علف

کش مشابه مقاوم  های بعدی آنها نسبت به علف شود و در نتیجه نسل می های هرز امكان بقا و تكثیر داده به تعداد کمی از علف

گیاهان  در این مكانیسم. اند دهمحققان مكانیسم متابولیک ایجاد مقاومت در گیاهان را مورد بررسی و تحقیق قراردا. شوند می

 ،هستند( detoxify)زدایی  های سم که آنزیم GSTیا  P450های کالس  های مسئول ایجاد مقاومت که معموال از آنزیم از آنزیم

  .کنند استفاده می

 ww.sciencedaily.com/releases/2016/04/160407150821.htmhttps://w  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Herbicide-resistant weeds are becoming increasingly common in agricultural landscapes. Existing 

methods for confirming herbicide resistance require knowledge of the genes responsible for target-site 

resistance, but this information is not always known. A new method, developed by University of 

Illinois researchers for waterhemp, can test for herbicide resistance without prior knowledge of the 

genes involved. Ask any farmer, and you'll hear that weeds are a major headache. Even worse are 

weeds that have developed resistance to the herbicides designed to kill them. This is the case for 

waterhemp, a broadleaf weed commonly found in corn and soybean fields. Many populations of 

waterhemp and its aggressive cousin, Palmer amaranth, have become resistant to atrazine, mesotrione, 

and a number of other commonly used herbicides, sometimes leading to significant yield losses in corn 

and soy crops. 

 های هرز علف :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 47/44/2416: برتاریخ خ

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160407150821.htm
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 تغذیه روی برای مقابله با سوء ا عنصر غذاییسازی گیاهان ب غنی

تیمی از محققان زیست محیطی و علوم گیاهی دانشگاه کپنهاگ در تحقیقات مربوط به 

ای  ج جالب توجهدر دانه محصوالت زراعی به نتای «روی»جذب و تجمع عنصر غذایی 

جزئیات . به تولید محصوالت زراعی با میزان روی باال منجر شودتواند  اند که می رسیده

 . است به چاپ رسیده Nature Plantای در مجله  بیشتر درباره این تحقیق طی مقاله

بنا بر اظهارات محقق مسئول این پروژه، آنها موفق به شناسایی سیستم خاصی در 

این یافته . ها است اند که میئول انتقال روی و ذخیره آن در دانه شده های گیاهی سلول

بنا . های غنی از روی باشد های خاص انتقال عناصر غذایی در گیاهان و تولید دانه تواند نقطه شروعی برای تقویت سیستم می

تواند ارزش  است، می نامیده شده«  یپمپ زینک یا رو»و   به نظر محققان، این مكانیسم که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته

این محققان معتقدند اگر کارشناسان اصالح . های غذایی را بهبود ببخشد غذایی بخش بزرگی از مواد تشكیل دهنده رژیم

نیز نباتات بتوانند رقمی از چاودار با قابلیت ذخیره روی باال تولید کنند، تولید ارقام مشابه در گیاهانی مثل گندم، جو و برنج 

 .  امكانپذیر خواهد بود

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160411134328.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A milestone has been reached in the research of zinc loading in crop seeds with large potential benefits 

to people in the developing world. A team of scientists, led by Professor Michael Broberg Palmgren 

from the Department of Plant and Environmental Sciences at University of Copenhagen, has just 

published an article about their findings in Nature Plants, which might well lead the way to growing 

crops with more zinc accumulated in the seeds. M. B. Palmgren explains about the breakthrough: "We 

have identified the specific system of transport in the plant cells responsible for delivering zinc into the 

seeds. That knowledge unveils the path to breeding plants with enhanced activity of this particular 

transport system resulting in more zinc rich seeds." This until now seemingly unnoticed mechanism 

can improve the nutritional value of a large part of the human diet, since Biologists have yet to 

discover any type of crop that does not have a variant of these so-called zinc pumps, Michael Broberg 

Palmgren explains. Meaning, that if you can breed a variant of rye with enhanced zinc loading in the 

seeds, in all likelihood it will be possible to do the same with wheat, barley, rice and so on. 

 تغذیه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160411134328.htm
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 شدند دامی ها در مزارع بیوتیک استار کاهش مصرف آنتیگذاران صنایع غذایی خو سرمایه

روی بیش از یک تریلیون دالر گذاران بزرگ که در مجموع بر  گروهی از سرمایه

های  فودها و رستوران سرمایه کنترل دارند خواستار اقدام فوری توسط فست

ها در گوشت و مرغی شدند که  بیوتیک ای نسبت به کاهش مصرف آنتی زنجیره

، صندوق Aviva  گذاران شامل شرکت سرمایه. شود سط آنها عرضه میتو

استفاده از  بویژه در مورد  Coller Capitalو   Strathclydeبازنشستگی

هایی که  بیوتیک د و در مورد آنتیبرای سالمتی انسان هستن« بسیار مهم»بندی  هایی هشدار داد که جزء طبقه بیوتیک آنتی

 . شوند، ابراز نگرانی شدید کردند ها مصرف می ری از بیماریبصورت روتین برای پیشگی

بیوتیكی  کارشناسان بر این باورند که داروهای مورد استفاده در مزارع دامی از طریق زنجیره غذایی با گسترش مقاومت آنتی

« سناریوی آخرالزمانی»یا « apocalytic scenario»یكی از کارشناسان برجسته پزشكی تحت عنوان . در انسان ارتباط دارند

. ها است ها در توقف عفونت بیوتیک های جراحی ساده، مؤثر نبودن آنتی ها پس از عمل اعالم کرده است که علت مرگ انسان

های مصرفی در مزارع دامی تهدیدی برای ورود جهان به  بیوتیک است که آنتی همچنین سازمان بهداشت جهانی هشدار داده

 .  است« post-antibiotic era»یا « یکبیوت پسا آنتی»دوران 

 bioticsanti-farm-reduce-chains-pub-food-fast-http://www.theguardian.com/society/2016/apr/10/investors  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A group of powerful City investors who together control more than $1tn in assets have written to 

leading fast food, pub and restaurant chains urging them to take immediate action to reduce antibiotic 

use in their meat and poultry supply chains. The financiers, including Aviva Investors, Strathclyde 

Pension Fund and Coller Capital, are particularly concerned about the use of antibiotics classified as 

“critically important” to human health and the routine use of drugs on factory farms to prevent disease. 

Experts believe the drugs’ use in farm animals is linked, via the food chain, to the spread of antibiotic-

resistant infections in humans. The chief medical officer, Dame Sally Davies, has described an 

“apocalyptic scenario” in which people going for routine operations die because antibiotics are no 

longer effective at stopping infections. Meanwhile the World Health Organisation (WHO) has 

warned that antibiotic use in livestock production is contributing to the global threat of a “post-

antibiotic era”. 

 بهداشت غذایی :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 14/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/society/2016/apr/10/investors-fast-food-pub-chains-reduce-farm-antibiotics
http://www.theguardian.com/society/2013/jan/23/antibiotic-resistant-diseases-apocalyptic-threat
http://www.theguardian.com/society/2013/jan/23/antibiotic-resistant-diseases-apocalyptic-threat
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
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 ممنوعیت گلیفوسیت  زها ا دو سوم اروپائیمایت ح

از ممنوعیت  ها از اروپائیدو سوم  YouGov شرکت نظر سنجی جدیدبق ط

در تاریخ کشاورزی جهان، حمایت  ایییماده شیمترین ، پرکاربردگلیفوسیت

 . کنند می

کشور  1نفر در سراسر  7111که با شرکت بیش از  اساس نتایج این نظرسنجیبر 

درصد  61ها،  درصد آلمانی 71سه چهارم مردم ایتالیا،  بزرگ اروپا انجام گرفت،

 . کش گلیفوسیت هستند طرفدار ممنوعیت استفاده از ماده علفها  درصد بریتانیایی 16ها و  فرانسوی

کشور  58 افرادی از های ادرار مربوط به در نمونه ها، کش های انجام شده قبلی به منظور ردیابی آثار علف آزمایشاساس بر 

 ترین از ماده گلیفوسیت در پرفروش. است های فروخته شده در انگلستان این آثار مشاهده شده درصد نان 61اروپا و  مختلف

های ساخته شده  کش اما درمورد علف. شود های مونسانتو، داو و سینجنتا استفاده می های ساخته شده توسط شرکت کش آفت

 . از این ماده نظرات علمی مختلف وجود دارد

اعالم کردند، اما زا بودن گلیفوسیت برای انسان را  سرطان سازمان بهداشت جهانی احتمال سرطانمحققان  ،گذشتهسال 

 . دانست« بعید»اداره ایمنی غذای اتحادیه اروپا خطرناک بودن آن برای بهداشت عمومی را 

 poll-yougov-says-glyphosate-on-ban-support-europeans-of-thirds-http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/11/two  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Two-thirds of Europeans support a ban on glyphosate, the most-widely used agricultural chemical in 

the world’s history, according to a new Yougov poll. 

A prohibition on the herbicide ingredient was backed by three quarters of Italians, 70% of Germans, 

60% of French and 56% of Britons, in a survey of more than 7,000 people across the EU’s five biggest 

states. Up to 150 MEPs in Strasbourg are expected to give urine samples today and tomorrow to see if 

they contain residues of the ingredient, ahead of a symbolic vote on prohibition this Wednesday. 

Previous tests have found traces of the residue in the urine of people from 18 different European 

countries, and in over 60% of breads sold in the UK. The Green MEP Bart Staes told the Guardian that 

the MEPs’ test was inspired by a recent ‘Urinal 2015’ test which detected glyphosate in Germany’s 14 

best-selling beers, stirring public unease. 

 کش علف :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 11/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/environment/2016/apr/11/two-thirds-of-europeans-support-ban-on-glyphosate-says-yougov-poll
http://europe.newsweek.com/glyphosate-now-most-used-agricultural-chemical-ever-422419?rm=eu
https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613
https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613
http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/17/pesticide-residue-breads-uk-crops
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/glyphosat-in-bier-pestizid-in-deutschen-biermarken-nachgewiesen-a-1079169.html
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 ها چآمیز بین گیاهان و قار نتیجه همزیستی مسالمت ،پایدارشاورزی ک

شناسی و میكروبیولوژی دانشگاه داکوتای  اظهارات یكی از محققان بخش زیستبر  ناب

با  arbscularمیكوریزهای قارچی گیاهان و  نموجود بیتباط متقابل سودمند رجنوبی، ا

 . تواند به کشاورزی پایدار کمک کند کاهش نیاز به مصرف کودهای شیمیایی می

خشی از است که بسال میلیون  111بیش از گیاهان موجود بر روی زمین اکثر 

های میكوریز آربوسكوالر که در سیستم ریشه آنها بطور  چکربوهیدرات خود را با قار

ها نیز در مقابل نیتروژن و فسفر در اختیار گیاه  لی، قارچاین رابطه تباددر . گذارند آمیز دارند، به اشتراک می  زندگی مسالمت

 . شوند ها می مقاومت آنها در برابر استرسقرارداده و همچنین سبب افزایش 

های خود قرار  های خود در خاک جستجو کرده و عناصر غذایی را در اختیار میزبان های زنده با هیف ها بصورت فسیل قارچاین 

 . کنند درصد کربوهیدرات تولید شده در نتیجه فتوسنتز گیاهی را مصرف می 21الی  4دهند و در مقابل  می

انرژی و افزایش عملكرد در  در محصوالت زیست( بیوماس)ظرفیت افزایش زیست توده ها  این قارچمعتقدند محققان 

 . گیرد زیست صورت می محیط ای پایدار و دوستدار و این ارتباط به شیوهمحصوالت زراعی خوراکی را دارند 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160408183655.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
An ancient, mutually beneficial relationship between plants and fungi could make agriculture more 

sustainable by reducing the need for chemical fertilizers, according to professor Heike Bücking of the 

South Dakota State University Department of Biology and Microbiology. For more than 500 million 

years, the majority of land plants have shared their carbohydrates with arbuscular mycorrhizal fungi 

that colonize their root systems, Bücking explained. In exchange, these fungi provide plants with 

nitrogen and phosphorus, and improve the stress resistance of their host. These fungi are seen as living 

fossils and explore the soil with its hyphae in the search for nutrients, and deliver these nutrients to its 

host. As reward the host plant transfers anywhere from 4 to 20 percent of its photosynthetically fixed 

carbon to these mycorrhizal symbionts. "We think these fungi have the potential to increase the 

biomass production of bioenergy crops and the yield of food crops and do so in a more sustainable and 

environmentally friendly way," said Bücking.  

 خاک :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 48/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160408183655.htm
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 عیین دقیق اثرات کود در خاکت

نویز و دانشگاه ایالتی میشیگان تغییرات  شناسان گیاهی از دانشگاه ایلی یستز

ه کننده نیتروژن بنام ریزوبیوم را زمانی که به گیا های تثبیت ای از ژنوم باکتری ناحیه

 اند د، مورد بررسی دقیق قرار دادهوش ته داده میزکود ا

به   Proceedings of the Royal Society Bاین تحقیق در مجله جزئیات 

های این تحقیق تكمیل کننده مطالعات انجام شده در سال  یافته. است چاپ رسیده

نخودفرنگی، سویا،  است که نشان داده بود زمانی که به گیاهان بویژه بقوالت مثل شبدر، لوبیا، نویز قبل در دانشگاه ایلی

 . شود استه میهای همزیست ک متقابل باکتری سودمندیاز عدس و غیره کود ازته داده می شود، 

کودها . گردد آمیز مشخص می اولین بار است که در سطح ژنتیک اساس تغییر و تحوالت مربوط به همزیستی مسالمتبرای 

در این است که آیا اضافه کردن ازت در طوالنی  سوال مطرح در این رابطه. شوند ها در همه جا به خاک اضافه می وسط انسانت

سیستم طبیعی وکه در توانایی رقابت آنها با اک ها روابط مسالمت آمیز چندین میلیون ساله موجود بین حبوبات و باکتری

  شود؟  می بسیار مؤثر است سبب ایجاد اختالل

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160408163822.htm  :لینک خبر

 

 :ه خبر خالص
Plant biologists at the University of Illinois and Michigan State University have pinpointed the area of 

genomes within nitrogen-fixing bacteria in roots, called rhizobia, that's being altered when the plant 

they serve is exposed to nitrogen fertilizer. The study, published in the Royal Society 

journal Proceedings of the Royal Society B, deepens the understanding of an Illinois study last year 

that indicated rhizobia--which are particularly beneficial to legumes such as clover, beans, peas, 

soybeans, lentils, and others--are less beneficial for plants when they are exposed to nitrogen fertilizer. 

"This is one of the first times we've found at the genetic level the basis of an evolutionary change in 

mutualism," said Katy Heath, professor of plant biology at Illinois and one of the study's authors, 

referring to the mutually beneficial relationship between rhizobia and plants that has evolved over 

millions of years. Rhizobia receive sugar from the plant and in turn provide the plant with nitrogen. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 48/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های هوشمند در برابر اقلیم برای کمک به برقراری تعادل کربنی خاک

های مزارع  خاک. تواند به کاهش گرمایش جهانی کمک کند میاک خ

عالوه بر این . انسان هستند و الیاف موردنیاز کشاورزی تامین کننده غذا

هایی هستند که بتوانند از خاک بعنوان  ندان در تالش برای یافتن روشمدانش

جدا کننده و ذخیره کننده کربن استفاده کرده و سبب کاهش انتشار گازهای 

 .ای شوند گلخانه

توان کربن موجود در اتمسفر  د است که به کمک خاک مییوهانس لمن، استاد علوم خاک و زراعت دانشگاه کرنل معتقآقای 

ت مناسب در خاک به منظور کاهش اناوری موردنیاز برای شروع اقدامای کاهش داد و هم اکنون ف را به میزان قابل مالحظه

در « های هوشمند در برابر اقلیم خاک»ای تحت عنوان  های وی بصورت مقاله دیدگاه. باشد یمای فراهم  انتشار گازهای گلخانه

 . است به چاپ رسیده  Natureآوریل مجله  6شماره 

-ای، جداسازی و ذخیره سازی کربن و اقدامات سنجیده کشاورزی که سبب تقویت چرخه خاک ولید گازهای گلخانهتاهش ک

بهبود تنوع زیستی خاک و کاهش فرسایش، د محصول، رخیزی خاک، تقویت عملك تواند سبب افزایش حاصل کربن گردد می

اقلیمی در برابر آثار تغییرات های مرتعی  محصوالت زراعی و سیستم از عملیات همچنیناین . هرزآب و آلودگی آب گردد

 . محافظت خواهد کرد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160407221447.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
While farm soil grows the world's food and fiber, scientists are examining ways to use it to sequester 

carbon and mitigate greenhouse gas emissions. "We can substantially reduce atmospheric carbon by 

using soil. We have the technology now to begin employing good soil practices to reduce greenhouse 

gas emissions," said Johannes Lehmann, Cornell University professor of soil and crop sciences, co-

author of the Perspectives piece, "Climate-smart Soils," published in Nature, April 6. Decreasing 

greenhouse gas emissions, sequestering carbon and using prudent agricultural management practices 

that tighten the soil-nitrogen cycle can yield enhanced soil fertility, bolster crop productivity, improve 

soil biodiversity, and reduce erosion, runoff and water pollution. These practices also buffer crop and 

pasture systems against the impacts of climate change.  

 (sciencedaily)یلی د ساینس :منبع

 47/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 خوار مكزیكی برنج عی جدید برای مدیریت کرم ساقهرجم

خوار مكزیكی برنج  ساقهبنام  (moth caterpillar) نوع کرم درختیک ی

(Eoreuma loftini ) خسارت سنگینی به محصول نیشكر و برنج در ایالت تگزاس

های ساحلی گسترش  التلوئیزیانا، فلوریدا و سایر ای های التو تا ای  امریكا وارد کرده

 . است پیدا کرده

Journal of Integrated Pest Managementجدیدی که در مجله مقاله  ه ب   

 . کند آن ارائه میمدیریت  یهایی درباره چگونگ آفت و توصیهزندگی این باره بیولوژی و چرخه در است اطالعات چاپ رسیده

در  و مشاهده آن 5381در ایالت آریزونا تعریف گردید، اما تا سال  5357خوار مكزیكی برنج برای اولین بار در سال  ساقهکرم 

 . تبدیل به آفت اصلی نیشكر شدسال  دواما در عرض تنها . بود توجه چندانی به آن نشدهجنوب تگزاس 

و کند مثل سورگوم، ذرت  مه وارد میدنیز صانواع گیاهان علفی دیگر به ، نیشكر و برنجخوار مكزیكی برنج عالوه بر  ساقهکرم 

هایی  و تبدیل به کرم ها خارج شده ها و ساقه گهای گذاشته شده بر روی بر این آفت از تخمالروهای . گیاهان غیرعلفی

برآوردهای انجام شده در یک مطالعه، خسارت وارده این طبق . کنند های سبز گیاه تغذیه می قسمت ازشوند که با خزیدن  می

میلیون دالر به نیشكر اعالم  211ز میلیون دالر و بیش ا 41آفت تنها در ایالت لوئیزیانا در یكسال بر روی برنج بیش از 

  . است شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160414081629.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A moth caterpillar called the Mexican rice borer (Eoreuma loftini) has taken a heavy toll on sugar 

cane and rice crops in Texas, and has moved into Louisiana, Florida, and other Gulf Coast states. Now 

a new article in the Journal of Integrated Pest Management  provides information on the biology 

and life cycle of the pest, and offers suggestions about how to manage them. 

The Mexican rice borer was first described in Arizona in 1917, but it drew little attention until it 

arrived in southern Texas in 1980. Within just a couple of years of its appearance there, it became the 

primary pest of sugar cane, according to Julien Beuzelin, an assistant professor at Louisiana State 

University and lead author of the JIPM paper. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سابقه نام در نتیجه خشكسالی بیشدید محصول برنج ویتاهش ک

دلتای خیز  شدن دوره خشكسالی در ناحیه حاصلوالنی ط

مكونگ سبب کاهش شدید عرضه مواد غذایی در جنوب 

غذاهای دریایی  جهانی برنج، تصادراکاهش ویتنام شده و 

ر در جنوب شرقی آسیا دهمچنین  .کند و قهوه را تهدید می

لند و تا دریای یمایل از تبت تا تا 9111به وسعت  ای ناحیه

در نتیجه آثار   .است چین جنوبی بحران آب را بدتر کرده

تغییرات اقلیمی و فراوانی سدها، معیشت میلیون کشاورز 

 . است وخامت گذاشته به رو

که  است ود در حدود یک قرن گذشته رسیدهخترین سطح  بر گزارش سازمان ملل متحد آب در دلتای مكونگ به پائینبنا 

الت آبی کم شده و در نتیجه نفوذ آب دریاها به دلتا، سطح نمک هم باال آمده و میزان خسارت بدنبال آن آب برای محصو

 . بیشتر خواهد شدوارده به محصوالت 

crops-rice-vietnam-killing-18/drought-04-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-  :لینک خبر

crisis-water-mekong-compounds 

 :خالصه خبر 
The dry spell in the once-fertile Mekong Delta is devastating food supplies in southern Vietnam and 

threatening to reduce global exports of rice, seafood and coffee. It is also compounding a Southeast 

Asia water shortage along a 3,000-mile river that runs from Tibet to Thailand to the South China Sea, 

as climate change and too many dams erode livelihoods for millions of farmers. 

Waters in the Mekong Delta, a network of channels that cut across vast flatlands in southern Vietnam, 

are at the lowest in almost a century, which may mean shortages for as much as 50 percent of the 

region this year, according to a United Nations report. That means less for irrigating crops and an 

increase in salt levels as more seawater seeps into the delta, causing more damage. 

 

 برنج :موضوع

 لومبرگب :منبع

 18/44/2416: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 رد سال قبلوسبت به رکنبینی کاهش تولید گندم اروپا  یشپ

طح نرمال در کاهش عملكرد و بازگشت آن به سا ب

گندم رداشت ب، میزان نندهکشورهای بزرگ تولید ک

در اتحادیه اروپا احتماال از رکورد سال قبل کمتر 

 . خواهد شد

سال در گر بلومبرگ  تحلیل 55بر میانگین برآورد بنا 

 4/9گندم شامل گندم دوروم در مجموع تولید جاری، 

میلیون تن خواهد  3/514درصد کاهش داشته و به 

رود میزان برداشت که سال قبل  انتظار می .رسید

 . فرانسه، آلمان و انگستان کمتر شودد در کشورهای بعلت شرایط مساعد آب و هوایی بسیار باال بو

 . ، بهبود ببخشدبودند تا کنون رسیده 2151ترین سطح از سال  به پائینکه ها را  ممكن است قیمتتولید کاهش 

 . میلیون تن کاهش پیدا کند 8/541ندم نرم اتحادیه اروپا ممكن است تا گر نظرسنجی بلومبرگ، میزان تولید ببنا 

from-falling-seen-crop-wheat-s-18/europe-04-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-  :لینک خبر

decline-yields-as-record 

 :خالصه خبر 
The European Union’s wheat harvest will probably fall from last year’s record as yields return to more 

normal levels in the bloc’s biggest producing countries. 

Total output of wheat, including durum, will drop 3.4 percent to 154.9 million metric tons this year, 

according to the average estimate of 11 analysts surveyed by Bloomberg. Respondents expect smaller 

crops in France, Germany and the U.K., after favorable weather last year boosted plant yields. 

 “There will probably be slightly less-good yields everywhere,” said Alexandre Boy, an analyst at 

Paris-based farm adviser Agritel. Still, “if we look at the main producers in Europe, there are no 

problems anywhere, so if things continue to be perfect, production could be higher.” 

 

 گندم :موضوع

 لومبرگب :منبع

 18/44/2416: تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 های باستانی برای اطمینان از آینده محصوالت کشاورزی استفاده از ژن گندم 

Scientists Turn to Ancient Wheat Genes to Ensure the Crop's Future 

 کننده رشد سنبله در گیاه برنج کشف ژن تنظیم 

Key Regulator of Flower Head Development in Rice Discovered 

 کش در استرالیا مقاوم به علف سازی یک رقم کلزای تراریخته صدور مجوز تجاری 

Australian OGTR Issues License for Commercial Release of Herbicide Tolerant GM Canola 

 اروپا .2

 شدند« تز معكوسفتوسن»فناوری موفق به کشف فرایند طبیعی  محققان زیست 

In Biotech Breakthrough, Scientists Discover Reverse Photosynthesis 

 امریكا .9

 تری نسبت به سایر گیاهان دارد برنج سیستم ایمنی قوی 

Rice Can Borrow Stronger Immunity from other Plants 

 تحقیقات .4

 ی زندهها نویسی جدید برای سلول زبان برنامه 

Researchers Develop Programming Language for Living Cells 

  نقش ژنMDCYMDH های سرد در افزایش تحمل درختان سیب در برابر خشكی و تنش 

MDCYMDH Overexpression Enhances Stress Tolerance in Apple 

 نویز های شور توسط محققان دانشگاه ایلی های دائمی مناسب برای خاک شف علفک 

University of Illinois Researcher Find Perennial Grasses Suitable for Salty Soils 

 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14294
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14313
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14316
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14302
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14314
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14317
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14312
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14304

	رئوس اهم اخبار و رویدادهای جهانی
	روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه گذشته
	سوم اردیبهشت (22 آوریل)، روز جهانی زمین
	مشاهده هجوم ملخ صحرایی در یمن و هشدار نسبت به احتمال گسترش آن به کشورهای منطقه
	تلاش فائو و نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از گسترش بیماری زنگ گندم
	همکاری گوگل با فائو در بالا بردن آگاهیهای عمومی در زمینه محیط زیست
	انتشار اولین گزارش از شیوع بیماری بلاست گندم در جنوب آسیا
	توسعه روشی جدید برای تست مقاومت علفهای هرز در برابر علفکشها
	غنیسازی گیاهان با عنصر غذایی روی برای مقابله با سوءتغذیه
	سرمایهگذاران صنایع غذایی خواستار کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در مزارع دامی شدند
	حمایت دو سوم اروپائیها از ممنوعیت گلیفوسیت
	کشاورزی پایدار، نتیجه همزیستی مسالمتآمیز بین گیاهان و قارچها
	تعیین دقیق اثرات کود در خاک
	خاکهای هوشمند در برابر اقلیم برای کمک به برقراری تعادل کربنی
	مرجعی جدید برای مدیریت کرم ساقهخوار مکزیکی برنج
	کاهش شدید محصول برنج ویتنام در نتیجه خشکسالی بیسابقه
	پیشبینی کاهش تولید گندم اروپا نسبت به رکورد سال قبل
	اخبار کوتاه
	1. آسیا و اقیانوسیه
	Scientists Turn to Ancient Wheat Genes to Ensure the Crop's Future
	Key Regulator of Flower Head Development in Rice Discovered
	Australian OGTR Issues License for Commercial Release of Herbicide Tolerant GM Canola

	2. اروپا
	In Biotech Breakthrough, Scientists Discover Reverse Photosynthesis

	3. امریکا
	Rice Can Borrow Stronger Immunity from other Plants
	4. تحقیقات
	Researchers Develop Programming Language for Living Cells
	MDCYMDH Overexpression Enhances Stress Tolerance in Apple
	University of Illinois Researcher Find Perennial Grasses Suitable for Salty Soils



