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 کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل

ر ماه آوریل واحد د 1/413شاخص قیمت مواد غذائی فائو با متوسط

و نسبت به ماه آوریل ( درصد 6/3)واحد  5/1نسبت به ماه قبل  4132

این کاهش عمدتا . کاهش داشت( درصد 5/1)واحد  6/7سال قبل 

وغن شکر و رقیمت . ناشی از کاهش شدید قیمت محصوالت لبنی بود

ابل قیمت غالت و گوشت تقریبا بدون جزئی داشت در مق نباتی کاهش

 .تغییر باقی ماند

واحد در ماه آوریل نسبت  3/416با متوسط  شاخص قیمت غالت فائو 

افزایش داشت که از ماه ( درصد 5/1)به ماه مارس فقط یک واحد 

 . کمتر بود( درصد 1/31)واحد  42آوریل سال گذشته 

واحد نسبت به ماه قبل  333شاخص قیمت روغن نباتی فائو با متوسط 

این کاهش ناشی از تغییرات قیمت . کاهش داشت( درصد 8/4)واحد  6

های مبنی بر کاهش تقاضا برای واردات به   روغن پالم بدنبال گزارش

دیه اروپا شده بخصوص از طرف اتحابینی  یشپمیزان کمتر از مقدار 

 . است بوده

واحد در ماه آوریل  5/453قیمت مواد لبنی فائو با متوسط  شاخص

بازار . نسبت به ماه قبل داشت( درصد 1/6)واحدی  37کاهش شدید 

کلیه محصوالت لبنی تحت تاثیر کاهش خرید توسط چین، بزرگترین 

وارد کننده پودر شیر و دومین واردکننده پودر خامه شیر و همچنین 

عالوه بر این . اصلی کره قرار گرفت فدراسیون روسیه،  واردکننده

شرایط فصلی مناسب در نیوزلند و آغاز خوب سال لبنی در نیمکره 

 .باشد شمالی حاکی از افزایش میزان عرضه بر صادرات می

 . بیشتر از ماه مارس شد( درصد 2/1)واحد  8/1واحد در ماه آوریل  8/385شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 
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های  گزارش. واحد کاهش نسبت به ماه قبل داشت 3/2واحد در ماه آوریل  3/423و با متوسط شاخص قیمت شکر فائ

 . اند در این کاهش موثر بودهفراوانی شکر در مناطق تولید کننده عمده آن از جمله تایلند، هند و استرالیا 

 (FAO)فائو : منبع
  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 18/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 پذیر است امکان وری در کشاورزی تغذیه جهانی با افزایش بهره سوءکاهش 

های اقتصادی ارائه شده توسط محققان  مدل بر اساس

در کشورهای  با افزایش درآمد( Purdue)دانشگاه پوردو 

وری در کشاورزی و در  همراه با افزایش بهره در حال توسعه

صورتیکه تغییرات اقلیمی آسیب جدی به کشاورزی وارد 

 ر سطح جهاندرصد د 82تا تغذیه  سوء  4151نکند، تا سال 

 . کاهش یابد تواند می

های اقتصادی مبتنی  محققان این دانشگاه با ترکیبی از مدل

چگونگی وضعیت جهانی امنیت غذایی را از سال  ،بر عرضه و تقاضای محصول و امنیت غذایی بر اساس کالری مصرفی

وری کشاورزی و اقلیم ارزیابی  تحت تاثیر عواملی چون تغییرات جمعیتی، درآمد، انرژی زیستی، بهره 4151تا  4116

تواند تا اواسط قرن حاضر بیش از   وری کشاورزی می رشد درآمد همراه با افزایش بهره ،بنابرنظر این محققان. اند نموده

تغذیه  سوء ،وری حتی با افزایش درآمدها عدم افزایش بهره تدر صور. یم میلیارد نفر را از گرسنگی شدید نجات دهدن

 . افزاید انداز می تغییرات اقلیمی نیز بر عدم قطعیت این چشم. جهانی کاهش نخواهد یافت

که این رقم برای  پیدا خواهد کردش در افزای 13در سطح جهانی میزان سرانه غذای مصرفی تا بینی شده است که  پیش

 . درصد نیز برسد 75تا  56تواند به  باال میکشورهای در حال توسعه با نرخ رشد جمعیت 

های مصرفی برای تولید از قبیل زمین، نیروی انسانی  وری معیاری است برای تعیین بازده محصول نسبت به نهاده بهره

وری کشاورزی به بهبود غذای مصرفی مردم جهان کمک کرده است اما این  سال گذشته افزایش بهره 51در طی . و کود

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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تواند منجر به  افزایش قیمت به تنهائی نمی. نان ادامه یابدبرای برقراری امنیت غذایی باید همچ 4151روند تا سال 

وری در کشاورزی منجر به کاهش قیمت مواد غذایی و در نتیجه بهبود تغذیه  اما باال رفتن بهره. تغذیه گردد کاهش سوء

 . گردد می

قیقات و توسعه بهبود گذاری در تح تواند از طریق سرمایه وری کشاورزی می است که بهره از لحاظ تاریخی ثابت شده

گذاری در این راه  طبق نظر این محققان بویژه در دو دهه آینده بهبود امنیت غذایی در گرو صرف هزینه و سرمایه. یابد

 . باشد می

دهند که تاثیر تغییرات اقلیمی اگرچه به اندازه تاثیر درآمد، جمعیت و  های اقتصادی تعریف شده نشان می مدل

 .تواند به میزان قابل توجهی ریسک آفرین باشد بویژه در مناطق فقیر در سطح تغذیه مردم میوری نیست اما  بهره

 (Purdue university)دانشگاه پوردو  :منبع

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140529142550.htm:  لینک خبر

 43/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 افزایش همکاری فائو و سازمان جهانی بهداشت دام

( FAO)سازمان غذا و خواربار جهانی سازمان ملل متحد 

متعهد شدند تا ( OLE)دام  و سازمان جهانی بهداشت

های دامی،  های خود را در زمینه کنترل بیماری همکاری

تضمین ایمنی غذاهای دامی و ترویج تجارت امن افزایش 

 .دهند

های مشترک  همکاریاین دو سازمان اعالم نمودند که  

های  دار در مقابله به بحران خود را در مناطق اولویت

 peste des)ری و کنترل بیماریهای پا و دهان، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک های پیشگی سالمت دام و برنامه

petits ruminants)، یت های ضد میکربی تقو ، هاری، آنفوالنزای مشترک انسان ودام و مقاومتتب خوکی افریقائی

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140529142550.htm
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میکروبیال  آنتیبر پایش کاربرد مسئوالنه محصوالت ( WHO)ازمان بهداشت جهانی سبا همراه همچنین . واهند نمودخ

 . های دامپزشکی ملی تاکید نمودند های داروئی و تقویت سیستم و فرآورده

مجمع سازمان جهانی بهداشت دام اهمیت و نقش سالمت دام در از بین بردن گرسنگی، مدیرکل فائو در  آقای داسیلوا

ر شده و همچنین بر تهدید سالمت دام در نتیجه اثرات تغییرات اقلیمی و تغذیه جهانی را متذک ناامنی غذایی و سوء

 . عواقب آن بر امنیت غذایی اشاره کردند

  (FAO)فائو : منبع

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/232597/icode: لینک خبر

 45/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 در هند میلیون کشاورز 31کاشت برنج هوشمند در برابر اقلیم توسط 

ارقام برنج هوشمند دربرابر اقلیم شامل رقم مقاوم در 

میلیون نفر از فقیرترین  31حدود  دسترسبرابر سیل در 

 . و محرومترین برنجکاران هند قرار گرفت

Swarna-Sub1  نام یکی از ارقام مقاوم به سیل برنج

است که حاصل بهبود یافته رقم رایج در هند بنام 

Swarna  با ژن مقاوم در برابر سیلSub1 باشد می . 

سیل، هایی که تحت تاثیر  برای ایجاد سازگاری در محیط

های با  خشکسالی، سرما قرار دارند و همچنین خاک

 . اند شده شود، ارقام برنج هوشمند در برابر اقلیم تولید شوری باال و یا حاوی آهن زیاد که سبب مسمویت می

، بنیاد بیل و ملیندا گیتس (STRASA)برای مرحله سوم پروژه برنج مقاوم در برابر تنش در افریقا و جنوب آسیا 

و برای دو مرحله  بکار نموده آغاز 4117این پروژه  در سال  .گذاری کردند میلیون دالر سرمایه 77/14معادل  مبلغی

 . بود گذاری شده میلیون دالر سرمایه 41اول 

http://www.fao.org/news/story/en/item/232597/icode/
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رقم برنج هوشمند در برابر اقلیم شامل ارقام مقاوم به سیل، خشکسالی و شوری در  36در مراحل قبلی این پروژه، 

رقم مشابه نیز در کشورهای جنوب صحرای افریقا به مرحله تولید  32مختلف آسیایی تولید شدند و حدود کشورهای 

 .رسیدند

و همچنین ه شد داده نیز  های الزم در طی اجرای این پروژه عالوه بر بهبود ارقام و توزیع بذر به کشاورزان آموزش 

میلیون کشاورز که بر  31تن بذر تولید و در دسترس بیش از  321،111حدود  4131تا  4133برآورد شده است که از سال 

 . است قرار گرفته کنند،  میلیون هکتار زمین کار می 5/4روی بیش از 

 

  (IRRI) المللی تحقیقات برنج موسسه بین: منبع
  farmers-million-10-by-grown-now-rice-smart-releases/climate-http://irri.org/news/media:لینک خبر

 41/15/4132: تاریخ خبر

 اخبار بازگشت به فهرست

 

  الین برنج 1111 ژنومآزادسازی 

درصدی  45شدن افزایش تقاضای  در راستای برآورده

، محققان سه مؤسسه آسیایی 4111برای برنج تا سال 

 . الین برنج گردیدند 1111موفق به یافتن توالی ژنتیکی 

المللی  بنا بر اظهارات یکی از محققان موسسه بین

الین برنج  1111یابی ژنوم  توالی( IRRI)تحقیقات برنج 

های جدید برای تولید ارقام با  یافتن ژنبه محققان در

وری برنج بسیار اهمیت داشته و در تضمین امنیت غذایی در  کمک خواهد نمود که در پایداری بهرهسازگاری بیشتر  

 .  برابر آثار تغییرات اقلیمی بسیار مؤثر خواهد بود

، آکادمی (BGI)و مؤسسه ژنومیک پکن ( IRRI)المللی تحقیات برنج  بین مؤسسه بین این دستاورد حاصل همکاری

 . باشد میگذاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس و وزارت علوم و تکنولوژی چین  علوم کشاورزی چین در پکن و با سرمایه

http://irri.org/news/media-releases/climate-smart-rice-now-grown-by-10-million-farmers
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ها در بانک اطالعاتی این  و مجموعه داده GigaScience گزارش کامل این موفقیت بصورت آنالین در سایت نشریه 

 IRRIالمللی بانک ژن  های برنج در کلکسیون بین بذور تمام الین. باشد در دسترس می GigaDbنشریه تحت عنوان 

 . شود نگهداری می

 (sciencemag)ساینس : منبع
 genomes-release-institutions-http://news.sciencemag.org/asiapacific/2014/05/asian-3000-:لینک خبر

lines-rice 

 48/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 های زیستی منبع جدیدی برای تولید سوخت اه و کلش کلزاک

گندم، جو، یوالف و کلزا کاه و کلش محصوالت کشاورزی مثل 

برای تولید ( بیوماس)توده  ای از زیست توانند منبع بالقوه می

در حال حاضر در . های زیستی باشند نسل دوم سوخت

. شود میلیون تن کاه و کلش تولید می 34انگلستان حدود 

هیه بستر برای دام، کمپوست تاگرچه بخش عمده آن صرف 

ای  شود با اینحال مقدار قابل مالحظه قارچ و تولید انرژی می

 . ماند مازاد باقی می

ها  کاه و کلش گیاهان زراعی حاوی ترکیباتی از کربوهیدرات

زیستی  برای تولید سوخت بعنوان منبعی نه تنها هستند که

بشمار آیند روشی پایدار برای  یرقیبی برای تولید مواد غذایینکه بدون ا بلکه مورد استفاده قرار بگیرندتوانند  می

 . باشندتوانند  می استفاده بهینه ضایعات

های روغنی بودند اما  برای بهبود عملکرد و کیفیت دانه یهای محققان اصالح نباتات تا کنون دنبال یافتن راه و روش

هستند که نه تنها منجر به بهبود عملکرد و  یافتن راهیمحققان مؤسسه تحقیقات غذا در انگستان در جستجوی 

 . بهتری تولید گردد سوخت زیستی نیزکاه و کلش کلزا کیفیت محصول گردد بلکه بتوان از 

http://www.gigasciencejournal.com/content/3/1/8
http://www.gigasciencejournal.com/content/3/1/8
http://gigadb.org/dataset/200001
http://news.sciencemag.org/asiapacific/2014/05/asian-institutions-release-genomes-3000-rice-lines
http://news.sciencemag.org/asiapacific/2014/05/asian-institutions-release-genomes-3000-rice-lines
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 (sciencedaily)ساینس دیلی : منبع
 sciencedaily.com/releases/2014/05/140523145346.htmhttp://www.: لینک خبر

 41/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 
 

 با توجه به آغاز فصل برداشت نیشکر تولید شکر در برزیل وضعیت

تولید شکر در ( unica)بر اساس اعالم انجمن صنایع شکر برزیل 

جنوب برزیل که مناطق اصلی  تولید شکر هستند،  -مناطق مرکز

در ماه مه بهبود پیدا کرده است ولی با اینحال میزان تولید این 

کشور که بزرگترین صادر کننده شکر جهان است نسبت به روند 

ها شروع به  باشد زیرا هنوز کارخانه تر می سال گذشته عقب

 . اند کردهعملیات نیشکرکوبی ن

داند، بطوریکه تا اواسط ماه مه در سال قبل  دار این بخش می مشکالت مالی ادامه یکا علت این کندی را در ارتباط بایون

 . واحد کاهش یافته است 423های فعال به  کارخانه فعال بوده است ولی در سال جاری تعداد کارخانه 468

میلیون تن رسید که در مقایسه با نیمه دوم ماه آوریل که  33/3ماه مه به میزان تولید شکر در این منطقه در نیمه اول 

درصد کاهش پیدا  8با اینحال نسبت به همین زمان در سال قبل . تن بود روند افزایشی داشته است 311،611

شابه سال درصد نسبت به مدت م 31میلیون تن  2/1ه مه با امجموع تولید شکر از ابتدای فصل تا نیمه م. است کرده

 . قبل کمتر است

به ( درصد 5/57)ها با تخصیص درصد بیشتری از نیشکر به تولید اتانول  در دو هفته گذشته کارخانهبنا بر اعالم یونیکا 

درصد نیشکر صرف تولید  3/17در دو هفته پایانی آوریل فقط . اند تا شکر سمت تولید بیشتر اتانول گرایش پیدا کرده

 . ستا برای تولید اتانول مصرف شدهشکر شده و مابقی 

میلیون تن است که نسبت به  581تا  575جنوب برزیل حدود -ای کنونی بازار از محصول نیشکر منطقه مرکزبرآورده

 641بینی محصول این فصل تا  در ماه دسامبر، پیش. میلیون تن نیشکر کوبیده شده در فصل گذشته کمتر است 537

 .بود میلیون تن باال

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140523145346.htm
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 (reuters) رویترز: منبع
 http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL1N0OD0Z120140527?sp=true: لینک خبر

 47/15/4132:تاریخ خبر

 ت به فهرست اخباربازگش

 

 

 دهد پاکستان واردات کنجاله سویا را افزایش می

پاکستان در حال تبدیل شدن به یکی از واردکنندگان اصلی کنجاله سویا کشور

توان در رشد سریع صنعت مرغداری و محصوالت  دالیل این افزایش را می. است

آباد، واردات  بنا بر اعالم دفتر وزارت کشاورزی امریکا در اسالم. لبنی آن دانست

درصد افزایش سال به  41با  4132 – 35کنجاله سویا توسط پاکستان در سال 

  .است هتن رسید 811،111سال و سه برابر چهار فصل گذشته به رکورد 

میلیون تن در سال بزرگترین واردکننده کنجاله سویا در جهان است، پس از آن  33 – 41اتحادیه اروپا با خرید  

پاکستان تقریبا در ردیف الجزایر . میلیون تن خریداری کند 55/1در این فصل  رود دونزی قرار دارد که انتظار میان

یلیون تن در سال جاری در م 1/3به حدود  گذشتههار سال تن در چ 851،111یش واردات خود از گیرد که با افزا می

 .رتبه دهم قرار دارد

درصدی صنعت مرغداری پاکستان و گسترش مصرف پروتئین و محصوالت لبنی سبب افزایش تقاضا برای  31رشد 

این افزایش همچنین سبب گرایش بیشتر به وارد کردن . درصد شده است 31 – 35درصد به  5 – 7کنجاله سویا از 

 4132 – 35رهای دیگر بغیر از هندوستان شده است بطوریکه برآورد شده است در سال کنجاله با کیفیت از کشو

تن  361،111واردات کنجاله از آرژانتین به  4131- 32در سال . تن برسد 151،111واردات کنجاله از امریکای جنوبی به 

 . رسید که علت اصلی آن افزایش قیمت و کاهش کیفیت کنجاله هند بود

 (Agrimoney)مانی اگری : منبع

growth-poultry-with-soar-imports-soymeal-http://www.agrimoney.com/news/pakistan--:لینک خبر

7097.html 

 47/15/4132:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL1N0OD0Z120140527?sp=true
http://www.agrimoney.com/news/pakistan-soymeal-imports-soar-with-poultry-growth--7097.html
http://www.agrimoney.com/news/pakistan-soymeal-imports-soar-with-poultry-growth--7097.html
http://www.agrimoney.com/news/pakistan-soymeal-imports-soar-with-poultry-growth--7097.html
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 (GEF)تسهیالت جهانی محیط زیست نشست شورای 

نمایندگان کشورهای عضو و رهبران شورای تسهیالت جهانی محیط زیست  

(GEF )میلیارد دالر  5/2سابقه به مبلغ  در مکزیک متعهد شدند کمک مالی بی

خریب محیط زیست توسعه برای جلوگیری از تکشورهای در حال حمایت از  در

 .را تامین نمایند

سال قبل توسط  41بیش از  (GEF) شورای تسهیالت جهانی محیط زیست

هدف از تاسیس این شورا کمک به کشورها . گروه بانک جهانی تاسیس گردید

در مقابله با خطرهای پیچیده زیست محیطی، مقابله باآثار تغییرات اقلیمی، 

زائی و تخریب زمین و جلوگیری از  المللی، توقف بیابان های بین از کاهش تنوع زیستی، تقویت سالمت آبجلوگیری 

 . باشد میایی سمی مثل جیوه مییهای آلی پایدار و مواد ش گسترش آالینده

یدپذیر و های تجد های مالی این شورا از طریق گروه بانک جهانی به کشور چین در توسعه جهانی بازارهای انرژی کمک

 . طراحی شهرهای هوشمند دربرابر اقلیم کمک نمود

سازی  ها و سایر مواد شیمیایی خطرناک پاک کش انبارها از آفت با کمک های مالی این شورا در افریقا و اروپای شرقی

های کوچک از برنامه مشترک گروه بانک جهانی  و شورای تسهیالت جهانی محیظ زیست  موارد فوق نمونه. شدند

(WBG-GEF )کتاب جدید منتشره تحت عنوان مشروح این برنامه در . بودند«When Foundational Acts 

Generate Significant Impacts »برنامه . آمده استWBG-GEF  اندازی  پروژه راه 731کشور بیش از  341در

 . است نموده

 (World bank) بانک جهانی: منبع

for-mandate-strong-assembly-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/25/gef-: خبر لینک

action-environmental 

 45/15/4132تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 
 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/25/gef-assembly-strong-mandate-for-environmental-action
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/25/gef-assembly-strong-mandate-for-environmental-action
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/25/gef-assembly-strong-mandate-for-environmental-action
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 ترین منبع  مهمترین و اساسیبعنوان آب، حقایقی در مورد 

 211میلیارد و  3های موجود در جهان حدود  کل حجم آب

میلیون کیلومترمکعب برآورد شده است که از این مقدار فقط 

کیلومترمکعب منابع آب  25111یعنی حدود  درصد 111/1

دهند، یعنی آبی که قابل استفاده برای  شیرین را تشکیل می

 ناما همه ای. مصارف شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت است

های فصلی در  وامل مختلف مثل سیلتحت تاثیر ع مقدار نیز

 .باشد دسترس و قابل استفاده نمی

کیلومترمکعب آب از لحاظ اقتصادی قابل استفاده توسط انسان است که این مقدار  34111 – 32111در واقع تنها حدود 

با توجه به نرخ . در مقایسه با کل آب موجود بر روی کره زمین برابر یک قاشق چایخوری از یک وان پر از آب است

ته فقط کمیت را نباید رشد جمعیت جهان سوال این است که آیا این مقدار آب برای حفظ حیات انسان کافی است؟ الب

   .در نظر داشت بلکه کیفیت نیز بسیار مهم است

رهای در حال توسعه میزان مصرف توسط این وکننده آب، بخش کشاورزی است که در برخی از کش بزرگترین مصرف

است، مترمکعب  3511لی آب موردنیاز برای تولید یک تن غالت حدود کبعنوان یک قاعده . رسد درصد می 35بخش به 

 .شود تن آب مصرف می 5/3بعبارت دیگر برای تولید هرکیلو غله 

لیتر  1111ای روزانه هر فرد حدود ، از طرف دیگر برای تولید غذلیتر است 4-2مقدار آب آشامیدنی موردنیاز هر فرد 

 .   شود آب مصرف می

برای این کشورها . شده استدر کشورهای در حال توسعه علت اصلی کمبود شدید مواد غذایی خشکسالی شناخته 

های بهداشتی و  میلیارد دالر بودجه برای تامین مالی آب، سیستم 311،  حدود 4135برآورد شده است که تا سال 

 .تصفیه آب و فاضالب موردنیاز است

 های بهداشتی میلیون نفر به منابع بهبودیافته آب آشامیدنی دسترسی نداشتند و سیستم 768، حدود 4133در سال 

 . است میلیارد نفر فراهم نبوده 5/4آب و فاضالب برای 

میزان تولید مواد غذایی   4116نسبت به سال با توجه به نرخ رشد جمعیت جهان  4151طبق برآوردهای فائو تا سال 

 . است درصد افزایش داشته 311سال گذشته تولید مواد غذایی بیش از  11در . درصد افزایش پیدا کند 61باید تا 
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مواد غذایی  4151های کشاورزی آبی بدست خواهند آمد و تا سال  درصد غالت جهان از زمین 71سال آینده،  15ا ت

های  اما با توجه به پیشرفت. درصد باید افزایش یابند 8است تا  بینی شده های آبی پیش تولید شده با سیستم

 . درصد باید افزایش یابند 31شاورزی فقط های آبیاری مقدار آب مورد استفاده در بخش ک آمده در روش بدست

 (FAO)فائو : منبع
 events/en/c/231215/-http://www.fao.org/zhc/detail: خبر لینک

 7/15/4132تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 

 بینی کاهش محصول گندم ترکیه در اثر خشکسالی پیش

دفتر آمار رسمی ترکیه در اولین برآورد خود از میزان تولید محصوالت 

است که میزان تولید غالت   بینی نموده کشاورزی در سال جاری، پیش

 . میلیون تن  برسد 7/11درصد کاهش به  3/31این کشور در کل با 

تر  بینانه در مورد برآورد تولید غالت خوشمسئولین ترکیه اغلب  البته

. کنند عمل می (USDA) زارت کشاورزی امریکااز سایر مراکز مثل و

میزان تولید گندم ترکیه با  طبق برآوردهای وزارت کشاورزی امریکا 

 .برسدد توان میلیون تن می 8/5درصد کاهش به  43میلیون تن و تولید جو با  1/35سال به سال به  یدرصد 7/36کاهش

انداز وضعیت تولید غالت  بروز خشکسالی بویژه در مناطق مرکزی ترکیه که منطقه اصلی کاشت غالت است در چشم

باال بودن هزینه مردد  د برداشت محصول با توجه بهدر این مناطق بسیاری از کشاورزان در مور. تاثیر گذاشته است

 .هستند

 .است ای را صادر نموده تن جو علوفه 31،111تن گندم و تا  331،111تا مناقصه برای خرید ( TMO)هیئت غالت ترکیه 

  . است گندم، جو، برنج و ذرت بدون عوارض گمرکی کردهمیلیون  4/2خرید  را مجاز به TMO ترکیه، دولت اخیرا 

میلیون تن گندم وارد خواهد  51/5 4132- 35کشور ترکیه در سال ( USDA)امریکا  یبنابر اعالم وزارت کشاورز

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/231215/
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بزرگترین  و در کنار درصدی سال به سال این رقم یک رکورد بوده و این کشور در رتبه ششم 13با افزایش . نمود

 . گرفتواردکنندگان مثل الجزایر، برزیل و مصر قرار خواهد 

 (Agrimoney)اگری مانی : منبع
drop-output-wheat-forecasts-turkey-hit-http://www.agrimoney.com/news/drought--: خبر لینک

7093.html 

 41/15/4132: تاریخ خبر

 ست اخباربازگشت به فهر

 

 ماه گذشته 6قیمت جهانی گندم، برنج ، ذرت و شکر و روند آن در

  4131 نوامبراز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 3131اردیبهشت یعنی  4132آوریل تا ( 34 آذر)

 

 

 

http://www.agrimoney.com/news/drought-hit-turkey-forecasts-wheat-output-drop--7093.html
http://www.agrimoney.com/news/drought-hit-turkey-forecasts-wheat-output-drop--7093.html
http://www.agrimoney.com/news/drought-hit-turkey-forecasts-wheat-output-drop--7093.html
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 Nov. 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 ماه

 قیمت
306.75 291.56 275.53 292.27 323.55 324.93 

 % 0.43 % 10.70 % 6.08 % 5.50- % 4.95- - تغییرات

 

 

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

 :  بشرح زیر بود(  (یک تن به دالر امریکا)  3131یعنی اردیبهشت  4132تا آوریل ( 34آذر )  4131 نوامبر

 

 

 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 ماه

 قیمت
448.81 447.55 441.04 447.00 434.14 410.57 

 % 1.45- % 0.28- - تغییرات
1.35 % -2.88 % 

-5.43 % 
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تا ( 34آذر ) 4131از ماه نوامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا) 31یعنی اردیبهشت  4132آوریل 

 

 

 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 ماه

 222.36 222.33 209.32 198.72 197.50 199.14 قیمت

 % 0.62 % 0.82- - تغییرات
5.33 % 6.22 % 0.01 % 
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از ماه  نوامبر  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( به سنت امریکاگرم  251یک پوند معادل حدود ) 31یعنی اردیبهشت  4132تا آوریل (  34آذر ) 4131

 

 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 ماه

 17.61 17.87 16.89 15.71 16.54 17.75 قیمت

 % 5.02- % 6.82- - تغییرات
7.51 % 

5.80 % 
-1.45 % 

 
 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

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

 
 15/16/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

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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 4132گزارش بانک جهانی از وضعیت قیمت غذا در ماه مه 

ادامه  4134بدنبال روند کاهشی مداومی که از ماه اوت 

، قیمت جهانی مواد 4132داشت، از ماه ژانویه تا آوریل 

 .درصد افزایش یافت 2غذائی 

به در طی سه ماهه گذشته قیمت جهانی گندم و ذرت 

. شدت افزایش یافت، در مقایسه قیمت برنج کاهش داشت

 4134ر تابستان در مورد گندم پس از افزایش تاریخی د

در مورد  موجود های تواند نگرانی علل این افزایش می

این افزایش علیرغم میزان باالی  .ها در اوکراین باشد و به میزان کمتر وضعیت ناآرامی ضاشرایط جوی و عرضه و تقا

 .است روی داده 4132الت برای سال بینی تولید بیشتر غ و پیش 4131ال تولید در س

 . است تقریبا پایدار بوده 4132های محلی دارای نوسانات معمولی خود بوده و قیمت غالت بین ژانویه تا آوریل  قیمت
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 درطی افزایش. دهد نشان میرا های غذائی  نقش نوسانات قیمت مواد غذایی در شورش همچنین اهمیت این وضعیت

، کامرون، هائیتی  از جمله آرژانتین ها شورش از سراسر دنیا ، ده4118و  4117های  مواد غذائی در سال قیمت  شدید

است  یز در ارتباط با کاهش قیمت رخ دادهنهایی  البته شورش. هند مخابره گردید که برخی از آنها هنوز هم ادامه دارند

 . و یا تولیدکنندگان پنبه در بورکینافاسو مثل  تولیدکنندگان قهوه در ویتنام 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع

 may-watch-price-http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-2014: خبر لینک

: بانک جهانیگزارش  متن کامل لینک

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/FPW_May%20

2014_final.pdf 

  May 2014 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار
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 تا کنون  4133محصول گندم امریکا از سال  ماهیانه بیشترین کاهش

بدنبال بهبود شرایط زراعی امریکا، بزرگترین صادر کننده غله جهان، معامالت آتی گندم با بیشترین کاهش ماهیانه از 

 .هفته رسید 34ترین رقم در طی  تا کنون مواجه شد و ذرت به پائین 4133سال 

درصد از محصول گندم زمستانه امریکا در شرایط  11ماه مه  45، تا (USDA)یکا بر اساس اعالم وزارت کشاورزی امر

 5/4)بارندگی به میزان یک اینچ . درصد افزایش نشان دادند 43خوب و عالی بوده و نسبت به یک هفته قبل 

این بهبود  گذراندند به در مناطقی مثل تکزاس، اکالهما و کانزاس مرکزی که  شرایط خشکسالی را می( متر سانتی

در خصوص افزایش میزان ذخائر غله  USDAبینی  تسریع کاشت در کانادا و اوکراین نیز به پیش. شرایط کمک کرد

 .جهان به باالترین حد سه ساله کمک نمود

درصد کاهش به حدود هر بوشل  8/1با  برای تحویل در ماه جوالی (CBOT)معامالت آتی هیات تجاری شیکاگو 

دالر برای  455/6مارس تا این زمان یعنی هر بوشل  2قیمت خود از  ترین از این به پائینپیش . دالر رسید 4745/6

درصد کاهش، بیشترین کاهش را از ماه سپتامبر تا  31در ماه جاری قیمت گندم با . بود ترین قراردادها رسیده فعال

 . کنون داشت

مارس  1ترین قیمت از  پائین. دالر رسید 6575/2درصد کاهش به هر بوشل  8/1مالت آتی ذرت برای ماه جوالی با معا

 .دالر بود 65/2برابر 

در ماه مه، قیمت . دالر رسید 3145/32درصد کاهش به هر پیمانه  2/1معامالت آتی سویا برای تحویل در جوالی با  

 .را گذراند 4134ترین زمان روند کاهشی از ماه اوت  طوالنی درصد کاهش، 1/3های روغنی با  دانه

 .درصد از محصول سویا نیز برداشت گردید 35درصد ذرت امریکا به اتمام رسید و  88ماه مه، کاشت  45تا 

 (Bloomberg)بلومبرگ  :منبع
spur-may-slump-monthly-as-advances-30/corn-05-http://www.bloomberg.com/news/2014-: خبر لینک

declines.html-wheat-demand 

 13/15/4132تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار

 

http://www.bloomberg.com/news/2014-05-30/corn-advances-as-monthly-slump-may-spur-demand-wheat-declines.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-30/corn-advances-as-monthly-slump-may-spur-demand-wheat-declines.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-05-30/corn-advances-as-monthly-slump-may-spur-demand-wheat-declines.html
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 سال گذشته رسید 41ترین سطح خود در طی  به پائین بریتانیاصادرات گندم 

همچنین آمده است . است سال اخیر رسیده 41بنا بر گزارشات میزان صادرات فصلی گندم بریتانیا به کمترین حد در 

 . ای پیدا کرده و واردات ذرت نیز افزایش شدیدی خواهد داشت سابقه که تقاضا برای جو افزایش بی

ار داشته و میزان صادرات غالت این کشور برای در اتحادیه اروپا از نظر میزان تولید گندم، بریتانیا در رتبه سوم قر

درصد کاهش پس از  13دهنده  این رقم برای فصل گذشته نشان. تن برآورد شده است 251،111حدود  4131- 32سال 

 .آید ترین دوره صادرات گندم برای این کشور به حساب می بوده و ضعیف 4134برداشت بسیار بد سال 

 28/3، در دو فصل گذشته با وارد کردن حدود (Defra)غذا و امور روستائی انگلستان  طبق اعالم اداره محیط زیست،

کاهش صادرات در این فصل . میلیون تن گندم بریتانیا از یک کشور صادر کننده گندم به وارد کننده آن تبدیل گردید

که برداشت  4134ب سال پس از پائیز بسیار مرطو. دهنده کاهش در کمیت محصول است تا کیفیت آن بیشتر نشان

گندم زمستانه را دچار مشکل نمود کشاورزان به جای کاشت گندم زمستانه به کاشت محصوالت بهاره مثل جو روی 

 .آوردند

تا ماه مارس میزان واردات محموله گندم بریتانیا از سایر  4131- 32ماه اول سال زراعی  3بر اساس آمار مربوط به 

 . است هتن رسید 151276 کشورهای اتحادیه اروپا به

بینی  تر از رقم پیش تن رسید که بسیار پائین 12/6کاهش به  صددر 6/33گندم مورد استفاده برای خوراک دام با  

 58/1درصد افزایش سال به سال،  7/3است که تولید کنندگان محصوالت دامی در این فصل با  برآورد شده . بود شده

درصد  41میزان مصرف ذرت برای خوراک دام نیز با . دام استفاده خواهند کردمیلیون تن جو برای مصرف خوراک 

میلیون تن افزایش یافت که از  38/4واردات ذرت بریتانیا به . است میلیون تن رسیده 43/3افزایش سال به سال به 

 .تن بیشتر بود 371،111بود، میلیون تن  13/4حدود قبلی که بینی  پیش

درصد کاهش  33با  4131 – 32بریتانیا تا پایان سال زراعی  مرسد میزان ذخیره گند نظر میب Defraبر اساس آمار 

 .میلیون تن برسد 76/3سال به سال به 

 (agrimoney) اگری مانی: منبع
 html--years-23-least-at-in-lowest-exports-wheat-http://www.agrimoney.com/news/uk.7090: لینک خبر

 44/15/4132: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست اخبار
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