
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 روز جهانی زنان روستایی

 

دهند،  اکثریت زنان روستایی که بیش از یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می

در کشورهای در . برای امرارمعاش خود وابسته به منابع طبیعی و کشاوزی هستند

درصد از نیروی کار کشاورزی، زنان روستایی هستند که  34حال توسعه، حدود 

بنابراین در . باشند سازی مواد غذایی مشغول می به تولید، فرآوری و آماده

 . برقراری امنیت غذایی مسئولیت مهمی را بر عهده دارند

درصد از مردم فقیر دنیا در مناطق روستایی زندگی  67با درنظر گرفتن اینکه 

از راه کنند، دسترسی زنان روستایی به منابع کشاورزی با بهره وری باال، یکی  می

بدین ترتیب نقش تعیین . استای مطمئن برای کاهش گرسنگی و فقر جهانی ه

 .گردد کننده آنها در راه رسیدن به اهداف جهانی برای توسعه پایدار مشخص می

، برای اولین بار روز 6006سازمان ملل متحد در دسامبر  647/76بدنبال قطعنامه 

 .  ، بعنوان روز جهانی زنان روستایی اعالم گردید6002اکتبر  61

های زیر مراجعه  توانید به لینک اره این روز میبرای کسب اطالعات بیشتر درب

 :نمایید
 http://www.un.org/en/events/ruralwomenday/ 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/rural-women-food-poverty 

 

 .دریغ نفرمائیدطفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود ل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب

   سخن روز  

 (مهر 42اکتبر،  51) ی روز جهانی زنان روستای  

  محیط زیست 

 های کشاورزی ها در خاک یکروپالستیکم  

    بیوتکنولوژی 

 های مؤثر در واکنش گیاه به خشکی شناسایی ژن  

   فناوری 

 زیست برای مقابله با آفت  سازگار با محیط کش آفت تولید

  «حلزون سیب»

  نوآوری 

  ها کاهش آلودگی آمونیاکی دامداریطراحی جدید برای  

  های گیاهی بیماری 

 رمزگشایی از بیماری سپتوریای گندم   

   فیزیولوژی گیاهی  

 های حساس به نور و گرما در گیاهان ها یا مولکول فیتوکروم 

   بهداشت و سالمت  

  بیوتیکی آنتی ومتابیشتر از مقشناخت  

 بارگذاریبرای همراه با لینک کتاب معرفی  

    تغییرات اقلیمی، کشاورزی و : 4152وضعیت غذا و کشاورزی

 امنیت غذایی

  بانک ، 4152اکتبر )انداز بازارهای جهانی محصوالت  چشم

 (جهانی

  نوآوری در توسعه فراگیر زنجیره ارزش 

  های دهان و پا دامی واکسیناسیون بیماری 

  کن کردن بیماری طاعون  برنامه جهانی برای ریشه

 (PPR)کنندگان کوچک نشخوار

 6431هر م  – 63شماره 
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 های کشاورزی ها در خاک میکروپالستیک

ا روز بروز بیشتر بعنوان یک مشکل ه یکروپالستیکم

تا کنون، بیشترین توجه بر . شوند مطرح میجهانی محیطی  زیست

ایی بوده و یات دریحها و اثرات آنها بر روی  پالستیکروروی میک

محققان درباره . به اثرات آنها در خاک بسیار کم توجه شده است

ها  پالستیکوبالقوه میکرافی درباره پیامدهای عدم وجود دانش ک

ء این شامن. اند های کشاورزی ابراز نگرانی کرده در زمین

 . ها است ها معموال گل و الی فاضالب میکروپالستیک

های اصلی هستند،  بر اینکه یکی از زبالهها عالوه  فاضالب

. توانند یکی از منابع مورداستفاده در کشاوری و باغبانی باشند می

سطوح اما کاربرد پایدار آنها نیازمند تحت کنترل بودن . ، مواد مغذی ارزشمندی دارندها کودهای مبتنی بر گل و الی فاضالب

های فاضالب  خانه وارد تصفیههای شهری  ها، صنایع و هرزآب انهزیادی میکروپالستیک از خمقدار . در آنهاستمواد نامطلوب 

های  خانه گل و الی تصفیه ضر، ازدر حا. شوند نشین می ها ته ها در گل و الی فاضالب بخش عمده این میکروپالستیک. شوند می

 . شود در مناطق کشاورزی استفاده می دهای سنتیوب شهری بعنوان ماده مکمل برای کفاضال

 ای  بصورت مقاله آنجزئیات   دانشگاه علوم کشاورزی سوئد انجام و و ب نروژآتحقیقات  سسهؤمانی از قاین تحقیق توسط محق

 . است شده منتشر Environmental Science & Technologyه در مجل

Microplastics are increasingly seen as an environmental problem of global proportions. While the focus 

to date has been on microplastics in the ocean and their effects on marine life, microplastics in soils 

have largely been overlooked. Researchers are concerned about the lack of knowledge regarding 

potential consequences of microplastics in agricultural landscapes from application of sewage sludge. 

Sewage sludge is in principle waste, but it can also represent a resource in agriculture and horticulture. 

Fertilizer based on sludge contains valuable nutrients, but sustainable use requires that the levels of 

undesirable substances in the sludge is kept under control. Waste water treatment plants receive large 

amounts of microplastics emitted from households, industry and surface run-off in urban areas. Most of 

these microplastics accumulate in the sewage sludge. Today, sludge from municipal sewage treatment 

plants is applied to agricultural areas as a supplement to traditional fertilizers. 

 :   بعامن

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161028085827.htm 

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EM/C6EM00206D#!divAbstract 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161028085827.htm
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/EM/C6EM00206D#!divAbstract
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 های مؤثر در واکنش گیاه به خشکی شناسایی ژن

آنجائیکه گیاهان قادر به جابجائی نیستند در زمان کمبود منابع به ز ا

نیاز محیطی  العمل به شرایط زیست تنظیم رشد خود از طریق عکس

، رشد و عملکرد گیاهان است کاهش تلترین ع خشکسالی مهم. ددارن

بهمین دلیل شناخت بیشتر از واکنش گیاهان به خشکسالی برای 

ز مؤسسه تحقیقات یک تیم تحقیقاتی ا. است ارزش کشاورزی بسیار با

بر روی این موضوع  ژیک، بلGhentو دانشگاه ، VIBتی علوم زیس

نحوه مقابله های آنها درک بهتری از  یافته. اند حیاتی تحقیق کرده

اصالح به  است که را ارائه کردههای آبی  محدودیتگیاهان در برابر 

 . نمایدکمک تواند  عملکرد باال می در تولید ارقام مقاوم به خشکی ومهندسی ژنتیک  نباتات و

لب اقمهمترین آنها در  که نبال خواهد داشتکشاورزی بدغییرات اقلیمی مشکالت بزرگ های محققان، ت بینی اساس پیشر ب

کمبود  تواند وضعیت می نایپیامد . های آبیاری موجود نباشد که آب شیرین و زیرساخت خواهد بود بویژه زمانی خشکسالی

خشکسالی در سطح  های جدید برای محافظت از گیاهان در برابر حل یافتن راهبرای محققان بنابراین . شدید مواد غذایی باشد

مسئول ایجاد تغییرات در رشد گیاهان تحت شرایط  های شناسایی ژناولین گام در این راه، . بسیار حائز اهمیت استژنتیکی 

 . است منتشر شده The Plant Cellهای این تیم تحقیقاتی در مجله  بیشتر درباره یافتهجزئیات . خشکسالی است

Because plants cannot relocate when resources become scarce, they need to efficiently regulate their 

growth by responding to environmental cues. Drought is the most important cause of reduced plant 

growth and crop yield, which makes insights into a plant's drought response highly valuable to 

agriculture. A team of VIB and Ghent University researchers set out to shed more light on this vital 

topic through a research initiative led by Professor Dirk Inzé. The study provided major insights into 

how plants cope with water-limiting conditions, which can direct advanced breeding and genome 

engineering efforts to create high-performing, drought-tolerant crop plants. The findings are published 

in the leading academic journal The Plant Cell. Scientists predict that climate change will cause 

widespread agricultural problems, mainly in the form of drought -- especially when fresh water and 

irrigation infrastructure are not available. Extreme food shortages could be the result, making it very 

important for scientists to find new ways to protect crop plants against drought on a genetic level. But 

before they can do this, they need to understand more about which genes are responsible for the changes 

in a plant's growth rate under drought conditions. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161025114404.htm 

http://www.plantphysiol.org/content/154/3/1254.full.pdf+html 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161025114404.htm
http://www.plantphysiol.org/content/154/3/1254.full.pdf+html
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 «حلزون سیب»زیست برای مقابله با آفت  کش سازگار با محیط تولید آفت

با فرموله کردن موفق به ایجاد یک فناوری سبز ( UPM)دانشگاه پوترا مالزی محققان 

برای از بین بردن یکی از آفات مهم محصوالت ( saponin)نانو امولسیون ساپونین 

 . سمی و دوستدار محیط زیست است کش آفتساپونین . کشاورزی بویژه برنج شدند

ونین یک فناوری سبز گیاهی و سمی است که به محیط زیست امولسیون ساپنانو 

توان  میشود،  شناخته مینیز  .Pomacea sppبنام  که کند و از آن ای وارد نمی صدمه

به حلزون سیب آفتی است که  .استفاده کردبین بردن حلزون سیب  ای ازبر

 . شود آسیب وارد کرده و سبب کاهش تولید محصول می ی برنج زارهایشال

سم ساپونین  استخراجریتا محمد آوانگ موفق به به رهبری پروفسور از محققان بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی گروهی 

 ونینپدرصد وزنی از ماده مؤثره سا 60ن آنها کشف کردند که با بکاربرد. اند شده Furcrae selloa بعنوان ماده مؤثره از گیاه 

 . ند بطور مؤثر آفت حلزون سیب را کنترل کنندثره خنثی گیاهی می توانؤدرصد وزنی از سایر مواد م 30ی و گیاه

شده و در نتیجه زیه تجبه ترکیبات بی ضرر است که به آسانی  مد آوانگ، از مزایای این نوآوری اینبنا بر اظهارات دکتر ریتا مح

کش گیاهی مؤثر همراه با  ای بازدارنده بوده و یک حلزون خواص تغذیهمانده و دارای ی نقساپونین در محیط زیست پایدار با

 . است ثبت گردیده 6061شروع و محصول بدست آمده در سال  6066سال  راین تحقیق د. فناوری سبز است

Researchers from Universiti Putra Malaysia (UPM) have succeeded in creating a green technology Nano-

Emulsion Formulation of Saponin, which is an environmental-friendly poisonous pesticide to kill apple snails that 

have been destroying agricultural produce, especially rice crops. 

Nano-Emulsion Formulation of Saponin is a toxic botanical green technology that will not harm the environment 

when it is used to eliminate apple snails, or scientifically known as Pomacea spp, ,that have been destroying 

paddy cultivation, thus affecting or lowering production. 

The group of researchers from the Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, led by Prof Dr. Rita 

Muhamad Awang, formulated the poison out of saponin as the main active ingredient extracted from Furcraea 

selloa plants. 

"It is invented using 10 percent w/w (weight per weight) of plant-based active ingredient (saponin) and 90 percent 

w/w of vegetable-based inert ingredients that are effective in controlling Pomacea spp (apple snails)," she told at a 

press conference at UPM. 

According to her, among the advantages of this innovation is that it would easily degrade into harmless 

compounds, making saponin not persistent to the environment, possessed feeding deterrent properties, effective as 

botanical molluscicides, and a green technology. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161021094832.htm 

http://www.researchsea.com/html/article.php/aid/10125/cid/1/research/science/universiti_putra_malaysia__up

m_/green_pesticide_to_rid_of_apple_snails__.html 

 بازگشت به فهرست
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 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 6431شهریور  – 64شماره 

 

 ها دامداری طراحی جدید برای کاهش آلودگی آمونیاکی

 Science of Totalکه جزئیات آن در مجله  ق جدیدییتحقبراساس 

Environment های نگهداری،  سالنیشرفته برای پراحی ط، است منتشر شده

نتشار گازهای ا تواند رایندهای کودهای حیوانی میفهای تمیز کردن، و  فرایند

 . کاهش دهددرصد  10تا  66بین را های شیری  آمونیاکی از گاوداری

گاز  هایی که بیشترین کاهش انتشار ها و فناوری این تحقیق فهرستی از تکنیکدر 

نیتروژن آلودگی  . باشند، ارائه شده است توانند بدنبال داشته آمونیاک را می

این . زیست و هم سالمتی انسان اثرگذار است مونیاکی بطورکلی هم بر روی محیط، بویژه آلودگی آ(reactive)پذیر  واکنش

و مه دود . استآبی شده و همچنین تهدید کننده حیات وحش  شیرین های در آبها  تواند منجر به شکوفایی جلبک آلودگی می

 . حاصل از آن در هوا نیز برای سالمتی انسان مضر است

ای از  شبکه: 6000ناتورا ) Natura 2000در چارچوب  ضو اتحادیه اروپاعبر اظهار محقق مسئول این پروژه، از کشورهای بنا 

پذیر متناسب با اکوسیستم  که نسبت به تنظیم تخلیه نیتروژن واکنش شد خواسته( های طبیعی حفاظت شده در اروپا زیستگاه

تحقیق با هدف این . کافی وجود نداردهای تجربی  برای عملی ساختن این برنامه دادهاما . طبیعی محافظت شده، اقدام نمایند

 های شیری کامال تجاری با ز گاوداریهای آمونیاکی ا های طراحی در کاهش انتشار گاز ارزیابی میزان اثرگذاری مدیریت و فناوری

زیر مراجعه  های لینکتوانید به  شتر میئیات بیزج از عبرای کسب اطال. است کل انجام شدههای نگهداری دام مکعبی ش سالن

  . نمایید

Improved barn design, cleaning processes, and manure treatment could reduce ammonia emissions from 

commercial dairy cattle barns by 17 to 50%, according to a new study published in the journal Science of 

the Total Environment. The study provides a list of techniques and technologies that could provide the 

greatest reductions in ammonia emissions. 

Reactive nitrogen pollution and, more specifically, ammonia pollution in general have impacts on both the 

environment and human health -- it can lead to algal blooms in freshwater, threatening aquatic wildlife, and 

contribute to smog that damages human health. 

"Under the Natura 2000 framework, EU member countries were requested to regulate their discharge of 

reactive nitrogen into protected natural ecosystems," says study lead author Luciano Barreto Mendes, a 

postdoctoral fellow in the IIASA Air Quality and Greenhouse Gases and Ecosystems Services and 

Management programs. "But there is a lack of empirical data on how to do this. Our study aimed to assess 

to what extent management and design technologies could reduce emissions in full-scale commercial dairy 

cattle cubicle barns." 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161019104521.htm 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716319970 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161019104521.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716319970
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 بازگشت به فهرست

 رمزگشایی از بیماری سپتوریای گندم

، انگلستان، در مقاله (John Innes)اینز مرکز تحقیقات جان حققان م

علت مشکل بودن تولید ارقام جدید گندم  Norwichجدید خود در مجله 

بیماری . اند با عملکرد باال و مقاوم به بیماری سپتوریا را توضیح داده

در . درصد میزان عملکرد را کاهش دهد 10تا  تواند سپتوریا در گندم می

 70اند که مشکل به تصمیمات گرفته شده در  دیابی کردهراین تحقیق 

 . گردد سال پیش برمی

 قاوممها کش در برابر اغلب قارچ چبا توجه به اینکه این قار. های بسیار مخرب گندم در انگلستان است یکی از بیماریسپتوریا 

 . برای ارقام جدید گندم با مقاومت باال در برابر آن افزایش یافته است تقاضااست،  شده

های انجام شده  ن به بعد، تالشاز آن زما. ظهور پیدا کرد 6360سپتوریا بعنوان یک تهدید جدی برای گندم در سال بیماری 

 . است برابر این بیماری پیشرفت چندانی نداشته باال و مقاوم در برای تولید رقمی با عملکرد

تحلیل  ومورد تجزیه  6000تا  6270ارقام گندم انگلستان را در برابر سپتوریا از سال  پذیری آسیبتیم تحقیقاتی مقاومت و این 

استفاده کرده و دریافتند ژنی که بیشترین تاثیر ( association genetics)پیوستگی ژنتیکی نیکی بنام آنها از تک. اند قرار داده

 . شود نزدیک به ژنی است که سبب افزایش عملکرد و اندازه دانه میرا در افزایش حساسیت گندم به سپتوریا دارد بسیار 

A new paper from scientists at the John Innes Centre in Norwich explains why plant breeders have found it 

difficult to produce wheat varieties which combine high yield and good resistance to Septoria, a disease in 

wheat which can cut yield losses by up to 50%. It traces the problem back to decisions made nearly sixty 

years ago. 

Septoria is the most destructive disease affecting wheat in the UK. As the fungus has become insensitive to 

most fungicides, demand for new Septoria resistant wheat varieties has risen sharply. 

Septoria emerged as a serious threat to wheat in the 1970s. Since then, progress in breeding new varieties 

which combine high yield with resistance to Septoria has been slow. 

Professor James Brown and his colleague Dr Lia Arraiano analysed resistance and susceptibility to 

Septoria in wheat varieties grown in the UK between 1860 and 2000. Using a technique called association 

genetics, they found that the gene with the biggest effect on increasing susceptibility to Septoria is very 

closely linked to one that increases yield and grain size. 

 :   منابع
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 ه نور و گرما در گیاهانهای حساس ب ها یا مولکول یتوکرومف

هایی که فیتوکروم  مولکولاند که  دریافتهبه تازگی محققان 

(phytochromes ) نور در طول روز نام دارند و در گیاهان برای تشخیص

ی نوع عملکرد آنها تغییر کرده و تبدیل به در تاریک ،روند ر میبکا

 .دنگیری می کن شوند که میزان گرما در شب را اندازه هایی می دماسنج

منتشر  science مجله، 6067اکتبر  66یافته جدید در شماره روز این 

ها در واقع  است که این مولکول شده در این مقاله توضیح داده. است شده

اه در برابر گرما و نور بوده و نحوه کننده واکنش گی ژنتیکی کنترلسوئیچ 

 . کنند رشد گیاه را با توجه به این دو فاکتور تعیین می

ها رامشابه  محققان نحوه عمل این مولکول. کند ها بطور مستقیم متناسب با گرما تغییر می طول شب نحوه عمل این مولکولدر 

تر بوده و سبب تحریک رشد گیاه  ها سریع دما بیشتر باشد، تغییرات در این مولکولهرچه . دانند ها می عمل جیوه در دماسنج

 . شوند می

شوند، شناخت بیشتر از  یتر م بینی غیرقابل پیشاینکه شرایط آب و هوایی و دما با توجه به تغییرات اقلیمی و اند  گفتهمحققان 

حصوالت زراعی کنند، به تولید ارقام بهتر م می  ی عملهای گیاه عنوان دماسنج داخل سلولهای حساس به نور که ب این مولکول

  . تواند بیانجامد می

Researchers have revealed that molecules called phytochromes -- used by plants to detect light during 

the day -- actually change their function in darkness to become cellular temperature gauges that measure 

the heat of the night. 

The new findings, published today in the journal Science, show that phytochromes control genetic 

switches in response to temperature as well as light to dictate plant development. 

At night, these molecules change states, and the pace at which they change is "directly proportional to 

temperature" say scientists, who compare phytochromes to mercury in a thermometer. The warmer it is, 

the faster the molecular change -- stimulating plant growth. 

Farmers and gardeners have known for hundreds of years how responsive plants are to temperature: 

warm winters cause many trees and flowers to bud early, something humans have long used to predict 

weather and harvest times for the coming year. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161027142952.htm 
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 بیوتیکی بیشتر از مقاومت آنتیشناخت 

بزرگداشت بیستمین ، (ARS)ماه اکتبر، مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا ر د

را ( NARMS)بیوتیکی  سیستم ملی مانیتورینگ مقاومت آنتی»سالگرد 

هشیاری درباره بیوتیکی و هفته  همزمان با هفته جهانی آگاهی از مقاومت آنتی

 . برگزار کردها  یبوتیک آنتی

باکتریایی ناشی از مقاومت های  از آلودگی نفر در امریکا 640000بیش از  ،ساالنه

 . دهند بیوتیکی جان خود را از دشت می آنتی

 ، گروه6337از سال . مقاومت استاین ر بروز ها در انسان و دام یکی از فاکتورهای اصلی د بیوتیک نتیآبیش از حد از استفاده 

NARMS های مربوط به محدود کردن  د و مسئولیت فعالیتارائه اطالعات کلیدی درباره ظهور مقاومت باکتریایی را شروع کردن

 . اند گسترش آن را بر عهده داشته

های  بیوتیکی در مزارع و کارخانه ، نظارت و تجزیه و تحلیل تغییرات مقاومت آنتیسیستما در این ارت کشاورزی امریکوزنقش 

وری کرده و از نظر آ جمعها  هایی از کشتارگاه نمونه( FSIS)کا سرویس بازرسی و ایمنی غذای امری. آوری مواد غذایی استفر

بیوتیکی در  تحقیق درباره مقاومت آنتیوظیفه  امرکز تحقیقات کشاورزی امریک. کند ارزیابی می آنها را بیوتیکی مقاومت آنتی

توانید به شماره  برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می. ، هوا، خاک، کود و گیاهان را بر عهده داردها، آب ، ماهیحیوانات

    . با استفاده از لینک زیر مراجعه نمایید AgResearchر مجله باکتماه 

This month, ARS observes the 20th anniversary of the National Antimicrobial Resistance Monitoring 

System (NARMS), along with World Antibiotic Awareness Week and Get Smart about Antibiotics 

Week. Each year, more than 23,000 people in the United States die from antibiotic-resistant bacterial 

infections. 

Overuse of antibiotics in humans and animals is a major factor leading to resistance development. That’s 

where NARMS comes into play. Since 1996, the group has provided key information about emerging 

bacterial resistance and led efforts to limit the spread of resistance. 

USDA’s role in NARMS finds our department monitoring and analyzing changes in antibiotic resistance 

on farms and in food-processing plants. 

USDA’s Food Safety and Inspection Service (FSIS) collects slaughterhouse samples and evaluates them 

for antibiotic resistance. Scientists with USDA’s Agricultural Research Service (ARS) investigate 

antibiotic resistance in animals, fish, water, air, soil, manure, and plants. ARS animal-health experts 

reduce drug resistance by developing antibiotic alternatives. 

:   بعمن   
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 :لینک دانلودرفی کتاب همراه با عم

1. The State of Food and Agriculture 2016 (SOFA):  

Climate change, agriculture and food security 

Abstract: 

The 2016 SOFA report presents evidence on today and tomorrow’s impact 

of climate change on agriculture and food systems. The report assesses the 

options to make agriculture and food systems resilient to climate change 

impacts, while minimizing environmental impacts. It shows that making 

agriculture and food systems sustainable is both economically and 

technically feasible. However barriers to the adoption of appropriate 

technologies and management practices will have to be lowered, especially 

for smallholder farmers and women farmers amongst them. Likewise, an 

overhaul is needed of agricultural and food policies to shift incentives in 

favour of investments, worldwide, in sustainable technologies and 

practices. 

 
Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 160 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf 
 

2. Commodity Markets Outlook 

A World Bank Quarterly Report (OCTOBER 2016) 
 
Abstract: 

Most commodity prices continued to rise in the third quarter from their 

lows in early 2016. Crude oil prices are forecast to rise to $55 per barrel in 

2017 from an average of $43/bbl this year as the market continues to 

rebalance and OPEC is likely to limit output. Metals prices are projected 

to rise more sharply in 2017 than forecast in July, as a result of faster-

than-expected mine closures. Agricultural commodities prices are 

anticipated to rise slightly in 2017 after a minimal decline this year but 

with wide variations in the outlook for different commodities depending 

on supply conditions. This issue of the Commodity Markets Outlook 

analyzes OPEC’s recent decision to limit output by examining earlier 

commodity agreements and assessing the implications of changing market 

forces over the past decades.  

Year of publication: 2016 

Publisher: World Bank 

Pages: 80 p. 

Download: http://pubdocs.worldbank.org/en/143081476804664222/CMO-October-2016-Full-Report.pdf 
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3. Innovation for inclusive value-chain development:  

Successes and challenges 
 
Abstract: 
Governments, nongovernmental organizations, donors, and the private 

sector have increasingly embraced value-chain development (VCD) for 

stimulating economic growth and combating rural poverty. Innovation for 

Inclusive Value-Chain Development: Successes and Challenges helps to fill 

the current gap in systematic knowledge about how well VCD has 

performed, related trade-offs or undesired effects, and which combinations 

of VCD elements are most likely to reduce poverty and deliver on overall 

development goals. This book uses case studies to examine a range of VCD 

experiences. Approaching the subject from various angles, it looks at new 

linkages to markets and the role of farmer organizations and contract 

farming in raising productivity and access to markets, the minimum assets 

requirement to participate in VCD, the role of multi-stakeholder platforms 

in VCD, and how to measure and identify successful VCD interventions.  

 

Year of publication: 2016 

Publisher: IFPRI 

Pages: 560 p. 

Download: http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130788/filename/130999.pdf 
 
 

4. Foot and mouth disease vaccination and post-vaccination monitoring 
 

Abstract:  
Foot-and-mouth disease (FMD) control and/or eradication efforts have been 

in existence for many years in different regions, supported by an official 

OIE system for recognition of national control programmes and of country 

status to manage the trade risks for FMD reintroduction. A global FMD 

control strategy was announced by FAO and OIE in 2012, incorporating a 

progressive control pathway for FMD (PCP-FMD) that elaborates 

principles for the application of control measures in a step-wise manner. 

The OIE Performance of Veterinary Services tool helps countries to 

monitor the structures essential for programme implementation.Vaccination 

is an important component of programmes that seek to reduce the impacts 

of FMD and to block circulation of the causative virus in order to establish 

and maintain disease freedom.  

 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 111 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf 
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5. PPR Global Eradication Programme 

Contribution to food security, poverty alleviation and resilience improvement 
 

Abstract:  

The five year Peste des Petits Ruminant Global Eradication Programme 

(PPR-GEP) highlights the technical and policy tools foreseen as appropriate 

to lay the foundation for and commencement of PPR eradication by 

reducing the prevalence of PPR in currently infected countries. The 

programme will also develop capacity for non-infected countries to 

demonstrate the absence of PPR Virus leading towards official 

endorsement of PPR free status by the OIE. During its course the 

programme will strengthen national Veterinary Service that are the key 

players in the successful implementation of the PPR GEP. When 

appropriate, the programme will also support reducing the prevalence of 

other prioritized small ruminant diseases if it helps in the implementation 

of the PPR GEP. 

 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO  

Pages: 62 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf 
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