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 ماه گذشته 7درجهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر  قیمتروند تغییرات 

  3131از ماه دسامبر  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی تیر  3132تا ژوئن ( 33دی )

 

 

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

 :  بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی تیر  3132تا ژوئن ( 33دی )  3131دسامبر 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 291.56 Dec 2013 

-5.50 % 275.53 Jan 2014 

6.08 % 292.27 Feb 2014 

10.70 % 323.55 Mar 2014 

0.43 % 324.93 Apr 2014 

3.02 % 334.75 May 2014 

-8.43 % 306.53 Jun 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 447.55 Dec 2013 

-1.45 % 441.04 Jan 2014 

1.35 % 447.00 Feb 2014 

-2.88 % 434.14 Mar 2014 

-5.57 % 409.94 Apr 2014 

-1.55 % 403.59 May 2014 

2.75 % 414.67 Jun 2014 
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تا ( 33دی ) 3131از ماه دسامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 3131یعنی تیر  3132ژوئن 

 

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

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 251یک پوند معادل حدود ) 3131یعنی تیر  3132تا ژوئن ( 33دی )  3131دسامبر 

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع

 :خبر لینک

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

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

 ماه قیمت تغییرات

- 197.50 Dec 2013 

0.62 % 198.72 Jan 2014 

5.33 % 209.32 Feb 2014 

6.22 % 222.33 Mar 2014 

0.01 % 222.36 Apr 2014 

-2.45 % 216.92 May 2014 

-6.62% 202.56 Jun 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 16.54 Dec 2013 

-5.02 % 15.71 Jan 2014 

7.51 % 16.89 Feb 2014 

5.92 % 17.89 Mar 2014 

1.79 % 18.21 Apr 2014 

0.16% 18.24 May 2014 

-0.60% 18.13 Jun 2014 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
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 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar: شكر

 بازگشت به فهرست

 

 عدم بهبود تولید پنبه امریكا در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی

علیرغم بهبودهای مشاهده شده برای اغلب محصوالت کشاورزی در امریكا، تحت تاثیر آب و هوای سرد در ایالت 

هایی از ایالت تكزاس، وضعیت تولید پنبه این کشور چندان مساعد  های هرز و آفات در بخش آرکانزاس و تراکم علف

 . رسد بنظر نمی

درصد رسید در حالیكه شرایط برای  51واحد کاهش به  3اه قبل با برآوردها برای وضعیت تولید پنبه امریكا در م

 .محصوالتی مثل جودوسر، برنج و سورگوم بدون تغییر ماند

میلیون عدل  5/3است تولید پنبه با  بینی شده روز شده توسط وزارت کشاورزی امریكا، پیش براساس اطالعات به

 5/3میلیون عدل افزایش به  3/1ط به میزان ذخیره پنبه با برآوردهای مربو. میلیون عدل برسد 5/31افزایش به 

 .است سال گذشته رسیده 1میلیون تن یعنی  باالترین رقم در 

درصد کاهش به  3/33با  3131در ماه گذشته واردات پنبه چین بعنوان بزرگترین وارد کننده آن در مقایسه با ماه ژوئن 

 .ین بر روی قیمت جهانی پنبه نیز تاثیر گذاشته استاین روند کاهشی واردات چ. تن رسید 336،111

 html--ratings-crop-us-strong-of-trend-bucks-http://www.agrimoney.com/news/cotton.7265 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cotton missed out on the improvement seen in other US crops amid cold and wet weather in 

Arkansas and "intense insect and weed pressure" in parts of Texas, the top producing state.  

The condition of most US crops held steady or improved in the week to Sunday, with the 

proportion of corn rated "good" or "excellent" rising by 1 point to 76%. 

 پنبه: موضوع

 (agrimoney)مانی   اگری :منبع
 11/77/2714تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
http://www.agrimoney.com/news/cotton-bucks-trend-of-strong-us-crop-ratings--7265.html
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 های جهانی  افزایش یارانه کود در هند و تاثیر آن بر قیمت

هفته گذشته در اولین بودجه ارائه شده توسط دولت جدید هند، بودجه تخصیص داده شده به صنایع کود این کشور 

در عین حال یارانه اختصاص داده شده به کودهای . میلیارد دالر اعالم گردید 3/33افزایش یافته و  3132-35در سال 

از طرف دیگر . میلیارد دالر رسید 3/2درصد کاهش به  35 فسفات و پتاسیم که هند از واردکنندگان اصلی آنهاست، با

تواند سبب افزایش  این افزایش می. میلیارد دالر اعالم گردید 3/6میلیارد دالر افزایش  7/3بودجه مربوط به کود ازته با 

 . باشد تولید داخلی شده و تاثیر منفی بر قیمت جهانی داشته

ترین نرخ  دالر اعالم نمود که پائین 111قیمت کود اوره در خاورمیانه و بنادر اوکراین را هر تن   PotashCorpشرکت 

 .سال گذشته است 2در طی 

میلیون تن کود پتاس به قیمت هر  6/1، در مورد قرارداد برای وارد کردن 3132-35خریداران هندی برای سال زراعی 

از این  یبخشاحتمال دارد  های موسمی اهش تقاضا در فصل بارانوجه به کالبته با ت. دالر به توافق رسیدند 133تن 

 .قرارداد لغو گردد

تر از رقم باالی  دالر باقی ماند که بسیار پائین 111قیمت پتاس در ونكوور در ماه گذشته تقریبا در سطح کمی باالتر از 

 .دالر سال گذشته است 211

درصد کاهش یافته و به  7/33کاهش تولید و افزایش تقاضا برای صادرات میزان ذخیره پتاس امریكای شمالی بدنبال 

 .میلیون تن رسید 15/3ماه گذشته یعنی  33ترین رقم در  پائین

prices-for-ill-bodes-subsidy-nutrient-india-y.com/news/raisedhttp://www.agrimone- :لینک خبر

7266.html- 
 :خالصه خبر 

Fertilizer subsidy plans unveiled by India's government bode ill for world prices despite the 

allocation of an extra $1bn to the pot, at a time when potash and urea markets in particular 

are struggling.The government of Prime Minister Narendra Modi last week, in its first budget 

since taking power two months ago, raised to $12.2bn its subsidy fund for the domestic 

fertilizer industry in 2014-15. 

 كود  :موضوع

  (agrimoney)مانی   اگری :منبع
 11/77/2714: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

http://www.agrimoney.com/news/raised-india-nutrient-subsidy-bodes-ill-for-prices--7266.html
http://www.agrimoney.com/news/raised-india-nutrient-subsidy-bodes-ill-for-prices--7266.html
http://www.agrimoney.com/news/raised-india-nutrient-subsidy-bodes-ill-for-prices--7266.html
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 «صندوق اقلیم سبز»میلیارد دالری آلمان به  3تعهد مالی 

رسانی  المللی با هدف کمک که یک گروه بین( Oxfam)گروه اکسفام 

به کشورهای فقیر برای مقابله با عواقب تغییرات اقلیم است ضمن 

کشور ( میلیارد دالر 3حدود )میلیون یوروئی  751اعالم تعهد مالی 

سازمان ملل متحد، از کشورهای « صندوق اقلیم سبز»آلمان به 

ن و ژاپن خواست تا به ثروتمند دیگر مثل امریكا، فرانسه، انگلستا

 .  الگو قراردادن آلمان به این صندوق کمک نمایند

وزیر از سراسر جهان در برلین  15خبر تعهد مالی آلمان به این صندوق در جلسه مذاکرات اقلیمی که با حضور 

  .است اعطا شده« صندوق اقلیم سبز»تا کنون این بزرگترین رقمی است که به . تشكیل شد، اعالم گردید

هدف از تشكیل صندوق کمک به کشورهای فقیر برای توسعه پاك و سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی مثل سیل، 

 .خشكسالی، موج هوای گرم و باال آمدن سطح آب دریاها است

در آخرین مذاکرات . گروه اکسفام از کشورهای ثروتمند خواستار التزام بیشتر در مشارکت مالی به این صندوق گردید

به  3131اقلیمی تا سال  تکنندگان در زمینه تقویت بودجه مقابله با تغییرا قلیمی سازمان ملل متحد در ورشو شرکتا

 .بودند توافق رسیده

climate-un-to-1bn-pledges-heguardian.com/environment/2014/jul/15/germanyhttp://www.t- :لینک خبر

fund-change 

 :خالصه خبر 
Aid group Oxfam has called on other rich nations to follow the example of Germany, which has 

promised €750m ($1bn) for the UN's fledgling Green Climate Fund. 

The fund aims to help poor nations pursue clean development and adapt to climate change 

impacts, including more floods, droughts, heatwaves and rising sea levels. It is regarded as a key 

part of the puzzle in securing a new global deal to tackle climate change due to be agreed in 

Paris in late 2015. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع 

 (guardian)گاردین  :منبع
 11/77/2714: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/15/germany-pledges-1bn-to-un-climate-change-fund
http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/15/germany-pledges-1bn-to-un-climate-change-fund
http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/15/germany-pledges-1bn-to-un-climate-change-fund
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 افزایش تقاصا برای ذرت و سویا بدنبال کاهش قیمت غالت 

گذاران و  ترین حد در طی چهار سال اخیر و انتظار افزایش خرید توسط سرمایه پس از کاهش قیمت غالت به پائین

 . تولیدکنندگان خوراك دام ، معامالت آتی ذرت و گندم در شیكاگو افزایش پیدا کرد

درصد افزایش داشت  35ت ماه گذشته، معامالت آتی ذر 33، طی (IGC)المللی غالت  های شورای بین بینی بنا بر پیش

 . درصد کاهش پیدا کرد 33بینی تولید باال و تقویت عرضه تا  در حالیكه گندم با توجه به پیش

در . دالر رسید 655/1درصد افزایش به هر بوشل  3در مرکز تجارت شیكاگو قرارداد تحویل ذرت در ماه دسامبر با 

 .ترین حد خود از ماه جوالی تا کنون رسید ائیندالر به پ 7635/1حالیكه غالت با کاهش و رسیدن به 

تا کنون بود،  3131جوالی که کمترین رقم ثبت شده از جوالی  32دالر در  3235/5پس از سقوط قیمت گندم به 

 .دالر رسید 21/5درصد افزایش به هر بوشل  2/1قرارداد تحویل گندم برای سپتامبر با 

هفته پیش افزایش یافت بطوریكه در مرکز  طرف تولیدکنندگان خوراك دامضا از معامالت آتی سویا با توجه به تقا

دالر  15/31جوالی تا  33قیمت سویا در . دالر رسید 37/31در صد افزایش به هر بوشل  3با ( CBT)تجاری شیكاگو 

 .باشد تا کنون می 3131پائین آمد که کمترین رقم ثبت شده از اکتبر 

میلیارد  363/1سه با سال قبل که ، میزان برداشت سویا در مقای(USDA)امریكا بر اساس اعالم وزارت کشاورزی 

همچنین اعالم گردید که میزان ذخیره جهانی سویا به . میلیارد بوشل خواهد رسید 6/1بوشل بود، در سال جاری به 

 .میلیون تن خواهد رسید 13/65رکورد 

  :لینک خبر
1- http://www.agweb.com/article/corn_gains_as_demand_seen_rising_from_feed_make

rs_blmg/ 

2- http://www.bloomberg.com/news/2014-07-16/wheat-advances-as-some-investors-

seen-ending-wagers-on-declines.html 

 :خالصه خبر 

Corn and wheat futures rose in Chicago amid speculation of buying interest from animal-feed 

makers and investors after grain prices fell to four-year lows this week. 

Corn futures have slumped 25 percent in the past 12 months while wheat fell 19 percent amid 

expectations for bumper crops to boost supply. World grain stocks will rise to a 15-year high by 

the end of the 2014-15 season as production of both crops outpaces demand, the International 

Grains Council forecasts. 

 ذرت، سویا: موضوع

http://www.agweb.com/article/corn_gains_as_demand_seen_rising_from_feed_makers_BLMG/
http://www.agweb.com/article/corn_gains_as_demand_seen_rising_from_feed_makers_BLMG/
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-16/wheat-advances-as-some-investors-seen-ending-wagers-on-declines.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-16/wheat-advances-as-some-investors-seen-ending-wagers-on-declines.html
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 (Bloomberg)، بلومبرگ  (agrimoney)مانی   اگری :منبع

 11/77/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 تصویب استانداردهای مربوط به میزان مجاز سرب در شیرخشک کودکان و آرسنیک در برنج

 ،(codex Alimentarius)کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس 

، های غذائی سازمان ملل متحددنهاد مسئول استاندار

کنندگان مواد  مصرفردهای جدید برای ایمنی بیشتر ااستاند

غذایی در سراسر جهان شامل میزان مجاز سرب در شیرخشک 

 .کودکان و آرسنیک در برنج را به تصویب رساند

 371اجالس ساالنه کدکس هفته گذشته با شرکت نمایندگانی از 

المللی دولتی و  سازمان بین 11کشور و اتحادیه اروپا و همچنین 

 .غیردولتی برگزار گردید

میزان سرب در . گرم سرب در شیرخشک کودکان غیرمجاز است میلی 13/1های کدکس وجود بیش از  بر اساس توصیه

 .اند، پائین آورد ای که از مناطق با سرب کم بدست آمده با استفاده از مواد اولیهتوان  میشیرخشک کودکان را 

. گرم در هر کیلو اعالم نمود میلی 3/1صویب و برای اولین بار، این کمیسیون میزان مجاز آرسنیک در برنج را ت

های قلبی و دیابت  تواند سبب ضایعات و سرطان پوست شده و همچنین عوارض بیماری آرسنیک در طوالنی مدت می

 . را تشدید و به سیستم اعصاب و مغز انسان نیز آسیب وارد نماید

این عنصر از طریق جذب توسط . قاط دنیا باال استهای برخی ن سطح آرسنیک بطور طبیعی در آبهای زیرزمینی و خاك

تواند  بین محصوالت کشاورزی، برنج  بیشتر از بقیه می. تواند وارد چرخه غذائی انسان گردد محصوالت زراعی می

آلودگی برنج به آرسنیک در برخی از کشورهای آسیایی که آبهای زیرزمینی با آرسنیک باال . نماید بآرسنیک جذ

 است درباره مصرف تولیدات برنج آنها شده یهای بروز نگرانیدارند، سبب 

از سایر مستندات توصیه شده کدکس به میزان توصیه شده درباره داروهای دامپزشكی خاص به منظور جلوگیری از 

هشت داروئی که بطور خاص در مورد . مرغ و عسل اشاره نمود بقایای آنها در مواد غذایی مثل گوشت، شیر، تخم
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، ماالکیت سبز (Chloramphenicol)کلرامفنیكل : جانبی آنها بر سالمت انسان تاکید شده است عبارتند از عوارض

(malachite green) کاربادکس ،(carbadox) فورازولیدون ،(furazolidon) نیتروفورال ،(nitrofural) ،

 .  olaquinadoxو  stilbenes، (chlorpromazin)کلرپرومازین 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/238802/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
UN food standards body the Codex Alimentarius Commission this week adopted new standards 

to protect consumer health worldwide, including setting out maximum acceptable levels of lead 

in infant formula and of arsenic in rice.  

Jointly run by the UN Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Health 

Organization (WHO), the Codex Alimentarius Commission sets international food safety and 

quality standards to promote safer and more nutritious food for consumers worldwide. Codex 

standards serve in many cases as a basis for national legislation, and provide the food safety 

benchmarks for international food trade. 

 

 تغییرات اقلیمی :موضوع 

 (FAO)فائو :  منبع
 17/77/2714تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 

 های زیستی انداز تولید و قیمت محصوالت کشاورزی، دامی و سوخت انتشار گزارش چشم

در بسیاری از نقاط دنیا هنوز هم غالت بعنوان ماده اصلی 

د، اگرچه با باالرفتن درآمدها و نشو غذایی محسوب می

نیز به  و شكر چربی ،شهرنشینی افزوده شدن پروتئین

 .های غذایی در حال رشد است رژیم

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط فائو و سازمان 

تحت عنوان  (OECD) های اقتصادی توسعه و همكاری

انتظار  "3132 – 3131های  انداز کشاورزی برای سال چشم"

، 3116رود کاهش اخیر قیمت محصوالت غذایی طی دو سال آینده قبل از رسیدن به ثباتی باالتر از دوره ماقبل  می

http://www.fao.org/news/story/en/item/238802/icode/
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در میزان تولید بویژه  قابل توجهی افزایشبرای دهه آینده با توجه به روند جهانی افزایش جمعیت  .باشد ادامه داشته

 . در آسیا و امریكای التین موردنیاز خواهد بود

در نتیجه . است شده انداز مثبتی برای کشاورزی دیده بنا بر اظهارات آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در این گزارش چشم

اکنون میزان ذخیره محصوالت در حد قابل قبولی  های باال و افزایش تولید، هم واکنش سریع کشاورزان به قیمت

ه روند کاهشی قیمت غالت همچنان ادامه یافته اما در مورد است که برای حداقل دو سال آیند بینی شده پیش. باشد می

 .گوشت و ماهی با توجه به رشد تقاضا وضعیت متفاوت خواهد بود

درصد افزایش  35، 3133-31نسبت به دوره  3131است که تولید جهانی غالت تا سال  در این گزارش برآورد شده

 . های روغنی خواهد بود درصد مربوط به دانه 31ال آینده با س 31افزایش طی  رود بیشترین انتظار می. اشته باشدد

 :باشد خالصه وضعیت محصوالت کشاورزی برای دهه آینده بر اساس این گزارش بشرح زیر می

ر میزان ذخائ. ی آن تقویت خواهد شدقیمت جهانی غالت اصلی در اوائل دهه کاهش داشته و تجارت جهان: غالت

 .بطوریكه میزان ذخیره برنج در آسیا به باالترین سطح خود خواهد رسید افزایش پیدا خواهد کرد

های اخیر، ولی همچنان  های روغنی اگرچه با سرعت کمتر نسبت به سال سطح زیر کشت دانه افزایش: های روغنی دانه

 .د شدها خواه های گیاهی نیز سبب باال ماندن قیمت روند افزایشی تقاضا برای روغن. ادامه خواهد داشت

. ، بدنبال افزایش شدید تقاضای جهانی، قیمت شكر بهبود خواهد یافت3131قیمت در اواخر سال  پس از تضعیف: شكر

 . صادرات برزیل، بزرگترین صادرکننده شكر در جهان تحت تاثیر بازار اتانول قرار خواهد گرفت

ها در امریكای شمالی انتظار  حیاء گله دامبدنبال افزایش تقاضا برای واردات از طرف کشورهای آسیایی و ا: گوشت

 .ها همچنان باالتر از سطح متوسط دهه قبل باقی بماند رود قیمت می

وری در کشورهای بزرگ تولید کننده شیر و رشد مجدد آن در چین قیمت  با توجه به افزایش پایدار بهره: لبنیات

کشور هند با پیشی گرفتن از اتحادیه اروپا به . کردلبنیات از میزان باالی فعلی خود کاهش جزئی پیدا خواهد 

 .بزرگترین تولید کننده شیر در جهان تبدیل خواهد شد

محصوالت . باشد هایی است که بخصوص در کشورهای آسیائی بسرعت در حال رشد می پروری از بخش آبزی: شیالت

 . اهد نمودوتامین خ 3132انسان را در سال  نیاز مصرف شیالتی در این بخش تولیدی
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های زیستی شامل اتانول از مواد  بر اساس برآوردهای انجام شده سطح تولید و مصرف سوخت :های زیستی سوخت

افزایش قیمت اتانول . خواهد کردپیدا درصد افزایش  51های روغنی تا  از دانه( زیست دیزل)قندی گیاهی و بیودیزل 

 .های گیاهی خواهد بود راستای افزایش قیمت روغنبه موازات قیمت نفت خام و قیمت بیودیزل در 

رود قیمت پنبه روند کاهشی داشته  انتظار میبینی افزایش برداشت و مصرف از ذخائر جهانی،  با توجه به پیش :پنبه

 . باشد 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/238638/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The recent fall in prices of major crops is expected to continue over the next two years before 

stabilising at levels above the pre-2008 period, but markedly below recent peaks, according to 

the latest Agricultural Outlook produced by the OECD and FAO.  

Demand for agricultural products is expected to remain firm while expanding at lower rates than 

in the past decade. Cereals are still at the core of what people eat, but diets are becoming higher 

in protein, fats and sugar in many parts of the world, as incomes rise and urbanisation 

increases. 

 اقتصادی :موضوع
 (FAO)  فائو :منبع

 11/77/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 نمودارهای نشان دهنده چگونگی آثار تغییرات اقلیمی 

های دهه  برابر بیشتر از سال 5، در حال حاضر دنیای ما (WMO)بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی 

 .است در معرض بالیای طبیعی و مخرب ناشی از تغییرات اقلیمی قرار گرفته 3371

وای گرم مورد بالی طبیعی شامل سیل، طوفان، خشكسالی و موج ه 1231دهه اول قرن بیست و یكم شاهد وقوع 

همه موارد ذکر شده . برابر است 5تقریبا  (مورد 721) 3371این رقم نسبت به رقم ثبت شده مربوط به دهه . بوده است

خسارت ناشی از سیل و طوفان بیشتر از انواع دیگر بوده و  .شوند جزء آثار ناشی از تغییرات اقلیمی محسوب می

 .است هوای گرم نیز بعنوان پدیده مرگبار جدید شناخته شده های توده

http://www.fao.org/news/story/en/item/238638/icode/
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 های مختلف  تعداد بالیای طبیعی در دهه: 3نمودار  

 به دفاع در برابر سیلنیاز  (3

باال آمدن سطح آب دریاها و  یاز جمله عواقب تغییرات اقلیم

های شدید  ها و طوفان گرم شدن هوا و بدنبال آن وقوع سیالب

(mega-storms )1231درصد از  61حدود .باشد مخرب می و 

 است اتفاق افتاده 3131تا  3111مورد بالی طبیعی که بین سال 

. است های عظیم بوده به دلیل جاری شدن سیل و وقوع طوفان

شواهد زیادی نیز مبنی بر اثر فزاینده هوای گرم بر قدرت 

 .وجود دارد( hurricanes)تخریب گردبادهای شدید 

 

 

 های مختلف  تعداد تلفات انسانی در دهه: 3نمودار                                    ای گرم، پدیده مرگبار جدیدهای هو توده (3

نیز بعنوان یكی  3371امواج هوای گرم حتی در دهه 

در . ندا های طبیعی تهدیدآمیز ثبت شده دیگر از پدیده

یكی از علل تلفات انسانی در اثر بالیای  3131سال 

ی ها های هوای گرم به همراه طوفان طبیعی بروز توده

نفر در اثر  55111بطوریكه در روسیه بیش از  شدید بود

 .اند این پدیده جان خود را از دست داده
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 های مختلف  تعداد تلفات انسانی در دهه: 3نمودار سیل و خسارت مالی ناشی از آن                                         (1

خسارات مالی ناشی از ( 3111 – 3131)در دهه اخیر 

وقوع بالیای طبیعی که بخش عمده آن مربوط به سیل 

 612و بالغ بر  3371برابر بیشتر از دهه  5/5است، 

 .   است برآورد شده( میلیارد پوند 515)میلیارد دالر

 

 

 

 

 

 

 

 .است وقوع سیل و طوفان بوده 3133تا  3371های  سالمورد بالی طبیعی ثبت شده طی  6615درصد از  63: 2نمودار 
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میلیارد دالر برآورد شده است  7/3131در چهل سال اخیر مجموع خسارات اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی : 5نمودار 

 شود که حدود نیمی از آن مربوط به گردباد کاترینا و ابرطوفان سندی در امریكا می

 
 

میلیون نفر تلفات انسانی ثبت شده،  32/3است بطوریكه از  مرگبارترین بالی طبیعی گزارش شدهطوفان : 1نمودار

در افریقا  3361بعد از طوفان، خشكسالی دهه . اند میلیون نفر در نتیجه طوفان جان خود را از دست داده 25/3

 .است مرگبارترین بالی طبیعی بوده
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از مرگبارترین حوادث طبیعی دوران جدید  3361و  3371های  قا در دههخشكسالی در شرق افری: 7نمودار 

طوفان بنگالش نیز . است نفر در اتیوپی، موزامبیک، سومالی و سودان گردیده 111،111است که منجر به مرگ  بوده

 .آید جزء فجایع طبیعی بزرگ بشمار می

 

 5. اند ابل توجهی داشتهاقتصاد امریكا تاثیر منفی قیر در اخ های سهمگین در سال گردبادها و طوفان: 6نمودار 

های شدید بوده و در  مورد طوفان 5است که هر  ترین حوادث طبیعی در امریكا اتفاق افتاده مورد از از پرهزینه

 .اند میلیارد دالر برای این کشور هزینه داشته 332مجموع خسارتی برابر 
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climate-charts-http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/jul/14/8- :لینک خبر

dangerous-more-world-change 
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-:  لینک گزارش كامل سازمان جهانی هواشناسی

WMO1123_Atlas_120614.pdf 
 :خالصه خبر 

Forget the future. The world already is nearly five times as dangerous and disaster prone as it 

was in the 1970s, because of the increasing risks brought by climate change, according to a new 

report from the World Meteorological Organisation. 

The first decade of the 21
st
 century saw 3,496 natural disasters from floods, storms, droughts 

and heat waves. That was nearly five times as many disasters as the 743 catastrophes reported 

during the 1970s – and all of those weather events are influenced by climate change. 

The bottom line: natural disasters are occurring nearly five times as often as they were in the 

1970s. But some disasters – such as floods and storms – pose a bigger threat than others. 

Flooding and storms are also taking a bigger bite out of the economy. But heat waves are an 

emerging killer. 

 تغییرات اقلیمی:موضوع
 (guardian )گاردین   :منبع

 14/77/2714:تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 آنالین امنیت غذایی  اندازی خدمات اطالع رسانی راه

(  Thomson Reuters Foundation)فائو و بنیاد تامسون رویترز 

رسانی و باالبردن آگاهی عمومی در سطح جهانی  با هدف ارتقاء اطالع

درباره مسائل مربوط به غذا و گرسنگی شامل تولید غذا، امنیت 

تغذیه  غذایی، ضایعات مواد غذایی، کشاورزی، کاربری زمین و سوء

 .های مشترك خواهند داشت همكاری

ای که به امضاء طرفین رسید، فائو و بنیاد  نامه بر اساس توافق

تامسون رویترز در زمینه مسائل بشردوستانه، حقوق زنان، قاچاق 

http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/jul/14/8-charts-climate-change-world-more-dangerous
http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/jul/14/8-charts-climate-change-world-more-dangerous
http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/jul/14/8-charts-climate-change-world-more-dangerous
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transfer/2014.06.12-WMO1123_Atlas_120614.pdf
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بینی  نامه پیش همچنین در این توافق. های مشترکی را آغاز خواهند نمود انسان و آثار تغییرات اقلیمی فعالیت

به پوشش اخبار مربوط به گرسنگی و غذا بخشی  www.trust.orgاست که در صفحه پرتال این بنیاد به آدرس  شده

 .شود اختصاص داده

نامه نقطه  آقای داسیلوا، مدیرکل فائو و خانم بلیندا گلداسمیت از مسئولین بلند پایه بنیاد در مراسم امضاء این توافق

رسانی و باالبردن  ها در مقابله با گرسنگی از طریق اطالع نظرات مشترك خود را در خصوص اهمیت و نقش رسانه

 . آگاهی عمومی ابراز کردند

موسسه خیریه وابسته به خبرگزاری جهانی تامسون رویترز است که دفتر مرکزی  آن در لندن بنیاد تامسون رویترز 

 .باشد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/238490/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Thomson Reuters Foundation, the corporate charity of the world’s biggest news and 

information providers, is teaming up with the UN Food and Agriculture Organization (FAO) to 

improve global information and awareness on hunger and food-related issues including food 

production, food security, food waste, agriculture, land use, and malnutrition. 

An agreement signed today by FAO Director-General José Graziano da Silva and the Thomson 

Reuters Foundation Editor-in-Chief Belinda Goldsmith outlines a number of joint activities to be 

undertaken by the Organization and the Foundation’s global team of journalists covering 

humanitarian issues, women’s rights, human trafficking, the human impact of climate change 

and corruption.  

 منیت غذائیرسانی، ا طالعا   :موضوع
 (FAO)فائو  :منبع

 79/77/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

های پالستیكی مورد استفاده در  جایگزینی برای پوششپذیر کاغذهای زیست تخریب

 تولید سبزیجات

های  میلیون هكتار از زمین 35وابسته به پالستیک است، بطوریكه در در حال حاضر در سطح جهانی تولید سبزیجات 

 .های باغبانی پالستیكی سیاه استفاده می شود کشاورزی از پوشش

http://www.trust.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/238490/icode/
http://www.trust.org/
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استفاده از پوشش پالستیكی در تولید سبزیجات نه تنها از نظر 

آن پس از  آوری و از بین بردن جمعمحیطی نامناسب است، بلكه  زیست

 .باشد ری دشوار و پرهزینه میفصل برداشت نیز کا

، (MTT)الند از مرکز تحقیقات غذا کشاورزی فن گروهی از محققان

روشی جدید  ابداعموفق به  Stora Ensolدانشگاه هلسینكی و کمپانی 

این نوآوری در . پذیر کاغذی شدند تخریب های زیست برای تولید پوشش

 . وارد بازار خواهد شد 3132در مزارع آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و بزودی در تابستان حاضر حال 

از آنجائیكه کاغذ به تنهائی دوام کافی برای استفاده بعنوان پوشش در تولید سبزیجات ندارد، این تیم تحقیقاتی 

پذیر مبتنی بر کاغذ  با   تخریب مواد زیست ترکیبی از( birch distillate)توانستند با استفاده از عصاره درخت توس 

 .شدن بیشتر تولید نمایند تر و قابلیت گسترده پذیری طوالنی زمان تجزیه

هرز از  های پذیر بعنوان پوشش زمین عالوه بر مدیریت بهتر آب و خاك و کنترل علف تخریب استفاده از مواد زیست

 .همچنین برای استفاده در کشاورزی ارگانیک نیز مناسب هستندنظر متابولیسم گازهای گیاهی نیز مفید بوده و 

محیطی هم دارای اهمیت  با توجه به استفاده از الیاف چوبی تجدیدپذیر در تولید این مواد، کاربرد آنها از جنبه زیست

 . است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140711091943.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global vegetable production currently depends on plastics: approximately 15 million hectares of 

agricultural land are covered under black horticultural plastics. While alternatives to the plastic 

cover have been under development for several years, it is only now that a new biodegradable 

cover, suitable for both professional and subsistence farms, is entering the market. 

 باغبانی، محیط زیست: موضوع 
 (Sciencedaily)ساینس دیلی  :منبع
 11/77/2714: خ خبرتاری

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140711091943.htm
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  زائی اشتغالمنبعی برای  ، غذا، انرژی وپناهگاه تامین کنندهها و درختان  جنگل

بقا و توسعه  ،، چالش جهانی کنونی(SOFO) 3132های جهان در سال  بر اساس گزارش فائو درباره وضعیت جنگل

طبق این گزارش اگر . ها و در عین حال محافظت از این منبع طبیعی است اقتصادی حاصل از جنگل -منافع اجتماعی

ها با تمرکز بر روی انسان صورت گیرد تا درختان، با توجه به نیاز روز  ها و اطالعات در مورد جنگل آوری داده جمع

 .توان عمل نمود ها و مدیریت آن بهتر می گزاری ستافزون جوامع انسانی به این منبع در سیا

 :باشد های جهان بشرح زیر می های مهم درباره وضعیت فعلی جنگل ای از یافته خالصه

  میلیون نفر بطور رسمی و حداقل  3/31در حال حاضر در سطح جهانی

. میلیون نفر بطور غیررسمی در این بخش اشتغال دارند 23حدود 

درصد از  33میلیون نفر معادل  621است که حدود  ههمچنین برآورد شد

های جنگلی به منظور مصارف محلی و شخصی  جمعیت جهان  سوخت

 . کنند آوری و مصرف می جمع

 

 های روستائی  های جنگلی در بخش سوخت

یافته بویژه در اقشار  کشورهای کمتر توسعه

 37. فقیر آنها تنها منبع  تولید انرژی است

درصد در امریكای  31افریقا، درصد مردم در 

درصد در آسیا و  5التین و منطقه کارائیب و 

اقیانوسیه وابسته به جنگل برای تولید انرژی 

همچنین قابل توجه است که در کشورهای توسعه یافته نیز برخی از مردم با هدف کاهش وابستگی به . هستند

میلیون نفر در اروپا و  31برای مثال حدود . اند های جنگلی رو آورده های فسیلی به استفاده از سوخت سوخت

 .کنند امریكای شمالی برای تولید گرمای خانگی از چوب استفاده می

 

  درصد از جمعیت جهان از الوار جنگلی در ساخت  36میلیارد نفر معادل  1/3حداقل

 کنند های خود استفاده می خانه
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 ها در امنیت غذایی و  نقش مهم دیگر جنگل

مربوط به استفاده از چوب در سالمت مردم 

طبق . هیه غذا و آب بهداشتی استت

میلیارد نفر  2/3برآوردهای انجام شده حدود 

درصد از جمعیت کشورهای کمتر  21یعنی 

توسعه یافته برای پخت غذا از چوب استفاده 

  .کنند می

 events/en/c/235929/-http://www.fao.org/zhc/detail :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The challenge is to maintain and develop the socioeconomic benefits from forests while 

safeguarding the resource. FAO’s State of the World’s Forests (SOFO) 2014 argues that if the 

focus of data collection and policy is shifted from trees to people, forests can be sustainably 

managed to meet society’s growing demands. 

 جنگل، منابع طبیعی: موضوع 
 (FAO)فائو  :منبع

 21/76/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 (FCPF)هفدهمین اجالس تسهیالت مشارکت کربن جنگل 

الی  3در تاریخ ( FCPF)هفدهمین اجالس تسهیالت مشارکت کربن 

با هدف آماده سازی برای مذاکرات آینده ( تیر  31الی  33) 3132جوالی 2

تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر برگزار خواهد شد، 

 311اجالس با حضور بیش از ن ای. گردید تشكیلدر لیما پایتخت پرو 

لی بومی، جوامع کشور حامی مالی، اها 35کشور جنگلی،  22نماینده از 

برگزار و طی آن  المللی های بین مدنی، بخش خصوصی و سازمان

 .های مالی مختلف برای تغییرات اقلیمی با هدف حفاظت از جنگل و کاهش جهانی تغییرات اقلیمی ارائه شد مدل

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/235929/
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امروزه مشارکتی جهانی است که ( Forest Carbon Partnership Facility)تسهیالت مشارکت کربن جنگل 

زدائی  ای ناشی از تخریب جنگل و جنگل های تبادل دانش برنامه کاهش انتشار گاز گلخانه بعنوان یكی از پایگاه

(+REDD  )است شناخته شده . 

ای منتشر شده  درصد از گازهای گلخانه 33ساالنه حدود . های سبز خود است جهان بسرعت در حال از دست دادن ریه

 . باشد میلیون هكتار جنگل می 31در نتیجه از بین رفتن 

momentum-creating-are-bank.org/en/news/feature/2014/07/10/forestshttp://www.world- :لینک خبر

negotiations-change-climate-for 

 :خالصه خبر 
Last week, more than 100 people representing 44 forested countries, 15 donor countries, 

Indigenous Peoples, civil society, the private sector, and international organizations, met in 

Lima to do just that. At the 17
th

 meeting of the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), they 

demonstrated that innovative climate finance models can help protect forests and mitigate global 

climate change. 

The FCPF is a global partnership that has developed into one of the leading knowledge 

exchange platforms for REDD+, a climate finance model whereby developed countries pay for 

the carbon that is retained in forests that developing countries protect rather than cut. 

 

 ات اقلیمی، تغییرجنگل: موضوع 
 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 17/77/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

  کشاورزی ارگانیکای  ایمنی غذایی و تغذیهمزایای 

ای که در نوع خود  محققان دانشگاه ایالتی واشنگتی طی مطالعه

اند که مواد غذائی و محصوالت  رسیدهاست به این نتیجه  سابقه بوده بی

کشاورزی ارگانیک در مقایسه با محصوالت مشابه تولید شده به روش 

باقیمانده ر کمتری یمقاداکسیدان و  ار بیشتری آنتیدسنتی حاوی مق

 .سموم هستند

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-climate-change-negotiations
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-climate-change-negotiations
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/07/10/forests-are-creating-momentum-for-climate-change-negotiations
https://www.forestcarbonpartnership.org/fcpf-participants-committee-17th-pc17-meeting-lima-peru-july-2-4-2014
https://www.forestcarbonpartnership.org/
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 theBritish Journal ofمقاله منتشر شده در این زمینه بوده و در مجله  121این مطالعه بر اساس بررسی 

Nutrition بیشتر مقاالت مورد بررسی به منظور کاهش تاثیر سایر عوامل موثر در کیفیت . است به چاپ رسیده

 .است های مشابه بوده ای و ایمنی غذائی محصوالت، مربوط  به یک منطقه و بعمل آمده در خاك تغذیه

گیاهان برای دفاع در برابر ها توسط  فنل ها و پلی های شیمیایی، سبب افزایش تولید فنل کش عدم استفاده از آفت

های ناشی از  بیماریابتال پیشگیری از  رایدر انسان نیز این ترکیبات ب. شود میآفات های وارده توسط  آسیب

  .مفید هستندها  های قلبی عروقی، سكته و برخی سرطان ها مثل بیماری اکسیدان

درصد  13تا  36ت مشابه غیرارگانیک اکسیدان در محصوالت ارگانیک نسبت به محصوال در کل غلظت ترکیبات آنتی

کنند که معادل مصرف  اکسیدان بیشتری دریافت می درصد آنتی 21تا  31کنندگان این محصوالت  بیشتر است و مصرف

 .دو وعده میوه و سبزیجات اضافی بدون کالری است

برابر بیشتر از محصوالت  2تا  1سموم در محصوالت غیرارگانیک  است که میزان باقیمانده نتایج این مطالعه نشان داده

همچنین میزان کادمیوم که فلزی سنگین و سمی است، در محصوالت غیرارگانیک تقریبا . مشابه ارگانیک است

 . است دوبرابر محصوالت ارگانیک بوده

 .sciencedaily.com/releases/2014/07/140711153329.htmhttp://www :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Organic foods and crops have a suite of advantages over their conventional counterparts, 

including more antioxidants and fewer, less frequent pesticide residues, the largest study of its 

kind has found. The study looked at an unprecedented 343 peer-reviewed publications 

comparing the nutritional quality and safety of organic and conventional plant-based foods, 

including fruits, vegetables, and grains. The study team applied sophisticated meta-analysis 

techniques to quantify differences between organic and non-organic foods. 

 كشاورزی ارگانیک: موضوع 
 (sciencdaily)ساینس دیلی  :منبع

 11/77/2714: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140711153329.htm
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 کود با استفاده از روش جدید آزمایش خاك مصرفکاهش 

های مرسوم خاك برای تعیین میزان ازت مورد  در انواع آزمایش

این . شود های میكربی خاك توجه نمی نیاز به اندازه کافی به فعالیت

ها ازت آلی را تبدیل را تبدیل به ازت معدنی و قابل  میكرب

کشاورزان اغلب اوقات در نتیجه . سازند استفاده برای گیاه می

 .دهند بیشتر از میزان موردنیاز گیاه کود ازته به خاك می

موفق به ارائه ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا 

های میكربی  اند که در آن برخی فرآیندهای طبیعی حاصل از فعالیت تری برای آزمایش خاك شده توسعه روش دقیق

 .شود و نیترات آلی خاك، بازسازی می( NH4)، آمونیم همزمان با اندازه گیری نیترات

نامیده شده است شامل فرایندهای ( Soil Health Tool)« ابزار سالمتی خاك»این روش جدید که تحت عنوان 

ای که ریشه گیاه  همچنین اسیدهای آلی مشابه. خشک و خیس کردن خاك مشابه اثرات بارش باران بر خاك است

گیری کربن آلی و  این روش برای اندازه. شود می نماید، در آن بكار گرفته ی از خاك تولید میبرای جذب عناصر مغذ

ورزی و برای انواع  های بدون خاك سایر مواد مغذی موثر در تعیین میزان اثرات پوشش گیاهی و کاربرد روش

  . محصوالت قابل استفاده است

های مزارع گندم، ذرت، جودوسر و  سال در مورد خاك 2ت سایت کشاورزی ایالت تكزاس برای مد 3در   این روش

اند که استفاده از این روش  ها، پی برده های حاصل از این بررسی بر اساس یافته. است سورگوم مورد بررسی قرارگرفته

 .است ها شده جوئی در هزینه درصد صرفه 13درصد در مصرف کود و  51الی  11منجر به کاهش 

 .است به چاپ رسیده  Open Journal of Soil Scienceدر مجله ه عنتیایج این مطال

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140710.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil tests that determine fertilizer needs measure nitrate in the soil, but they don't sufficiently 

account for soil microbes, which mineralize organic nitrogen and make more of it available to a 

crop. As a result, farmers often apply more fertilizer than they need. 

Richard Haney, a U.S. Department of Agriculture (USDA) soil scientist in Temple, Texas, has 

developed a soil test that replicates some of the natural processes that occur in a field and 

accounts for that microbial activity, along with measuring nitrate, ammonium (NH4), and 

organic nitrogen. 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140710.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=31733
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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 كود : موضوع 
 (ARS)مركز تحقیقات كشاورزی امریکا  :منبع

 17/77/2714:تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 بازنگری در شیوه پرورش ماهی برای مقابله با آثار سوء زیست محیطی

بر , های فراوان در مورد مصرف غذاهای دریایی با توجه به توصیه

اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل جدید انجام شده 

های  ، محققان این مرکز از بخشتوسط مرکز جان هاپكینز

پزشكی و سالمت خواستند که اثرات ماهیگیری  و بویژه پرورش 

پوستان را بر بهداشت عمومی و محیط  ماهی، صدف و انواع سخت

 . های خود درنظر بگیرند زیست را هم در توصیه

به چاپ  Journal Current Environmental Health Reportنتایج این بررسی در شماره ماه جوالی مجله 

 .است رسیده

یكی از اهداف اصلی . گردد تقریبا نیمی از غذاهای مصرفی در سطح جهانی از طریق مزارع پرورش ماهی تامین می

اما با وجود فواید . های مثل چاقی و دیابت است به مصرف بیشتر غذاهای دریایی پیشگیری از گسترش بیماری  توصیه

 . ش سریع جمعیت ماهیان را نیز باید در نظر داشتفراوان مصرف غذاهای دریایی، آثار هشداردهنده در خصوص کاه

های آزاد و جلوگیری از کاهش ذخائر ماهیان در  پروری جایگزینی برای جبران خسارات وارده از ماهیگیری از آب آبزی

وجود . مزارع پرورش ماهی نیز عاری از خطر نیستند یاری از روشهای مورد استفاده دراما بس. شود نظر گرفته می

ها از جمله اثرات سوء  بیوتیک هایی مثل فلزات سنگین و استفاده از داروهای شیمیایی نظیر آنتی آالینده

 . محیطی آن است زیست

در  لنسانی شاغنیروی اآل غذاهای دریایی تولید شده باید مغذی، کیفیت  پروری ایده در آبزی ،محققانبنا بر اظهارات 

بنابراین باید رویكردی چندجانبه برای اصالح و توسعه . حفاظت شود نیز و در عین حال از منابع طبیعیآن رو به بهبود 

 . های غذایی ترویج گردد های پایدار و ارتقاء کیفیت رژیم بر اساس شیوهپروری  صنایع آبزی
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140714152324.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
As government agencies recommend greater consumption of seafood for its health benefits, a 

new analysis led by researchers from the Johns Hopkins Center for a Livable Future urges 

medical and public health professionals to consider the environmental and health impact of 

seafood sourcing, particularly aquaculture, or the farming of fish, shellfish and crustaceans. The 

paper appears in the July 2014 issue of the Journal of Current Environmental Health Reports. 

 پرورش ماهی، محیط زیست: موضوع 
 (sciencedaily)ساینس دیلی  :منبع

 14/77/2714 : تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 ها در رفتار زنبورها کش و آفت محیطی یستز عواملارتباط متقابل بین 

ا به اند که سطح حساسیت زنبوره تحقیقات جدید نشان داده

. از شرایط محیطی است ها تابعی کش عوارض جانبی آفت

کش نیكوتینوئید  دانشمندان مشاهده کردند که حشره

(neonicotinoid ) بخصوص در در توانائی مسیریابی حشره

اختالل ایجاد ی نامناسب ساختار محیطی پیچیده و شرایط جو

 . کند می

 .است به چاپ رسیده Nature Communicationsمجله  3132جوالی  31ای در شماره  نتایج این یافته طی مقاله

ها  به کمک این ریزتراشه. بر روی بدن هزاران نصب شد( RFID)های شناسائی الكترونیكی  در این تحقیق ریزتراشه

قبل از رهاسازی تعدادی از زنبورها . زنبورها به کندوهایشان را بصورت انفرادی بررسی کنندتوانستند مسیر بازگشت 

سپس زنبورها در فاصله . کش قرار داده شدند ، ماده موثره نوعی آفت(thiamethoxam)در معرض سم تیامتوکسام 

 .تفاوت رها شدندهایی با ساختارهای مختلف و با شرایط جوی م محیطدر یک کیلومتری از کندوهایشان 

کش تاثیر  نتایج نشان داد که پیچیدگی ساختار محیط و شرایط مختلف جوی بر روی میزان حساسیت زنبورها به آفت

های بصری محیطی مثل  زنبورها در مسیریابی خود برای بازگشت به کندو از موقعیت خورشید و نشانه. گذارد می

این مطالعه نشان داد که در شرایط آب و هوائی نامساعد . نندک درختان، حصارها و مرزهای جنگلی استفاده می

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140714152324.htm
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این تحقیق دیدگاه . ها قرار داده شده بودند، کمتر قادر به شناسائی مناظر بودند کش زنبورهایی که در معرض حشره

 .  است دهجدیدی را برای مطالعه درباره پیچیدگی تعامالت بین محیط زیست و سموم و اثر آنها بر جمعیت زنبورها گشو

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710081306.htm :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
The level of sensitivity of bees to the adverse effects of pesticides varies as a function of 

environmental conditions, research shows. Scientists observed that a neonicotinoid insecticide 

disturbed their ability to find their bearings, particularly in a complex landscape and under 

unfavorable weather conditions 

The scientists observed that a neonicotinoid insecticide disturbed their ability to find their 

bearings, particularly in a complex landscape and under unfavourable weather conditions. 

These findings are published in the journal Nature Communications on 10 July 2014. 

Faced with the worrying phenomenon of "bee decline," researchers, engineers, farmers and 

beekeepers have been working together to try and explain its causes 

 زنبور: موضوع 
 (science daily)ساینس دیلی  :منبع

 17/77/2714:تاریخ خبر 
 

 بازگشت به فهرست

 

 زندگی عشایرسیستم اقتصادی بر -اثرات تغییرات اجتماعی

اقتصادی بیشتر -در مناطق خشک کم باران، تغییرات اجتماعی

این  .هستنداز تغییرات اقلیمی بر روی زندگی عشایر تاثیرگذار 

سازی کامپیوتری از  نتیجه تحقیقی است که براساس مدل شبیه

چگونگی تاثیر عوامل اجتماعی و اکولوژیكی بر زندگی عشایر 

و  Helmholtzتوسط محققان مرکز تحقیقات محیط زیست 

نتیجه این تحقیق در مجله . است دانشگاه کلن بدست آمده

Global Environmental Change است به چاپ رسیده. 

زمین  درصد از سطح کره 21خشک حدود  مناطق خشک و نیمه

با توجه به . منبع اصلی درآمد بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ساکن در این مناطق دامداری است. دهند را تشكیل می

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710081306.htm
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سازگاری با اقلیم و ادامه های گیاهی بهتر برای  کم و نامنظم بودن بارندگی، عشایر مجبور به حرکت به مناطق با پوشش

 . معیشت خود هستند

است  های اقلیمی بر جوامعی که معیشت آنها به دامداری وابسته حدودیتشناسائی اثر درازمدت م این مطالعه با هدف

نتایج بدست آمده بر این واقعیت تاکید دارد که . است محیطی مورد ارزیابی قرارگرفته زیست-در یک مدل اقتصادی

های حساس ساخته و در بسیاری از مناطق  آنها را قادر به استفاده پایدار از اکوسیستم ،زندگی عشایری های سیستم

 . خشک دنیا این تنها شكل کاربری پایدار از زمین است

 .باشد کش و ارتفاعات تبت میاهای این تحقیق مربوط به مطالعات انجام شده در مناطق کوهستانی و شرقی مر یافته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140715085143.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Socio-economic change could have a much bigger impact than climate change on grazing lands 

in the world’s arid regions. This is the conclusion reached by scientists who simulated ecological 

and social factors in a computer model. The negative effects of climate change can to a certain 

extent be offset by increased herd mobility, write the researchers. However, higher income 

demands and less available grazing land make it increasingly difficult for nomads to move their 

herds around to secure their livelihoods. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع 
 (science daily)ساینس دیلی  :منبع

 11/77/2714تاریخ خبر 
 

 بازگشت به فهرست
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