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 تداوم کاهش شاخص قیمت مواد غذائی فائو

واحد در ماه جوالی  3/301مواد غذائی فائو با متوسط شاخص قیمت 

 5/1و ( درصد 3/3) واحد  2/2از رقم بازنگری شده در ماه ژوئن ، 3032

اما قیمت گوشت برای . کمتر بود 3031از ماه جوالی ( درصد 7/3)واحد 

. قیمت شکر تغییری پیدا نکرد و پنجمین ماه متوالی افزایش داشت

های روغنی و مواد لبنی سبب پائین آمدن  کاهش قیمت غالت، دانه

 .تا کنون شد 3032شاخص قیمت فائو به کمترین میزان از ماه ژانویه 

واحد در ماه جوالی، از ماه  2/385شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

واحد  3/13کمتر بود و نسبت به سال قبل ( درصد 5/5)واحد  7/30قبل 

ید قیمت غالت منعکس کننده کاهش شد. کاهش پیداکرد( درصد 3/33)

و گندم ( درصد کاهش 3/3)المللی ذرت  توجه قیمت بین کاهش قابل

 . بود( درصد کاهش 8/5)

واحد، برای چهارمین ماه  3/383شاخص قیمت روغن نباتی با متوسط 

این . کمتر بود( درصد 3/2)واحد  7/7متوالی کاهش داشت و از ماه قبل 

سویا و روغن پالم در نتیجه انتظار  کاهش ناشی از پائین آمدن قیمت

در امریکا و فراوانی عرضه آن در امریکای  سویا برداشت خوب محصول

کاهش قیمت روغن پالم در نتیجه ادامه تقویت ارزی مالزی و . جنوبی بود

 . پائین آمدن تقاضای جهانی برای واردات روغن پالم است

 7/1اه قبل واحد نسبت به م 8/302شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

. بیشتر بود( درصد 3/2)واحد  2/35و از سال قبل ( درصد 8/3)واحد 

دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت در ماه جوالی، باال رفتن قیمت گوشت 

 .گوساله و کاهش عرضه آن در استرالیا و افزایش تقاضا برای واردات از طرف کشورهای آسیائی بویژه چین بود

 2/0)واحد  3/3واحد در ماه جوالی نسبت به ماه قبل افزایش جزئی یعنی  3/353سط شاخص قیمت شکر فائو با متو

 . بیشتر بود( درصد 2/8)واحد  3/30، 3031داشت ولی از ماه جوالی سال ( درصد
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 tuation/foodpricesindex/enhttp://www.fao.org/worldfoodsi :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index averaged 203.9 points in July 2014, down 4.4 points (2.1 percent) 

from a revised value in June and 3.5 points (1.7 percent) below July 2013. While meat prices 

rose for the fifth consecutive month and sugar remained firm, sharp declines in grains, oilseeds 

and dairy quotations pushed down the FAO Food Price Index to its lowest level since January 

2014. 

 اقتصادی :موضوع 
 (FAO)فائو    :منبع

 20/20/0210: تاریخ خبر
 

 گشت به فهرستباز

 

 افزایش قیمت جهانی گندم دوروم

 شود، استفاده میدر تولید ماکارونی گندم دوروم که  صادرات قیمت ،(Agritel)بر اساس اعالم اگریتل  ماه جوالیدر 

این رقم در . رسید دالر  230 هر تن درصد افزایش به 8لوئیس کانادا بدون در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل با  از سنت

 .یورو رسید 115درصد افزایش به هرتن  32دالر و در فرانسه با  180فزایش به هر تن درصد ا 3 مورد امریکا با

های  و قیمتامریکای شمالی  ربرداشت د میزان از انتظار تا حدودی منعکس کننده کاهش بیش پذیری دوروم انعطاف

برآوردهای نسبت به برداشت میزان اما شرایط جوی مرطوب نیز سبب کاهش . استتر مربوط به برداشت بهاره  پائین

 . گردید رسمی

صادرات گندم دوروم ، 3031موجود از سال  المللی غالت با توجه به میزان باالی ذخیره اساس اعالم شورای بینبر 

تفاوت چندانی با میزان فصل قبل نخواهد  3032-35ن در سال توسط کانادا بعنوان بزرگترین صادرکننده آن در جها

 .داشت

ادیه اروپا بود که با مشکل شرایط کاهش برداشت محصول در اتحبینی  مربوط به پیش قیمت اخیردیگر افزایش دلیل 

 . باشد جوی مرطوب در زمان برداشت مواجه می

-35سال  ر واقعد که است میلیون تن برآورد کرده 7میزان برداشت را  ،تن 300،000 المللی غالت با کاهش بینشورای 

سال  31ترین نتیجه در  ضعیف ،این میزان برداشت .شود می گندم دوروم خالص یل به وارد کنندهداروپا تب 3032

 . گذشته است

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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wheat-confound-prices-durum-http://www.agrimoney.com/feature/buoyant- :لینك خبر 

300.html--weakness-market 

 :خالصه خبر 
Values of durum wheat, the type used in making pasta, are soaring, rising by some 8% to 

$420 a tonne, excluding freight, in July for Canadian exports, from St Lawrence.  

In the US Lakes, values rose by some 6% to $380 a tonne. In France's Port La Nouvelle, 

prices jumped 24% to E335 a tonne, according to Agritel.  

 گندم دوروم:  موضوع 
 (agrimoney) اگری مانی  :نبعم

 21/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 کاهش قیمت پنبه و شکر بر اساس اعالم بانك استرالیا و نیوزلند

موضع  شکر و مواد لبنی کاهش قیمتر مورد دقیمت و  قطعی کاهش برای معامالت آتی پنبه استرالیا و نیوزلند انكب

  .بین بودند محتاطانه گرفته ولی در مورد قیمت گوشت هر دو بسیار خوش

آگوست  33که در کشاورزی  تمحصوالتولید در باره وضعیت کا بعدی وزارت کشاورزی امریگزارش رود در  میانتظار 

 . با توجه به افزایش برآوردها برای میزان تولید داخلی، کاهش قیمت پنبه همچنان ادامه یابد ،منتشر خواهد شد

شکر در  کاهش صادرات برزیل بعنوان بزرگترین صادرکننده توجه بهبا است که  نموده مورد شکر این بانك اعالمدر 

، بنظر های آینده برداشت اولیه نیشکر در ماهزمان و رسیدن تن کمتر از متوسط ماه مه و جوالی  500،00به  جهان

 .دامه یابدافعال بدون تغییر عامالت آتی شکر مرسد که  می

 جاری تا تمام شدن ذخائر و رسیدن نیمه دوم سال اند که برای هرگونه بهبود قیمت گفتهمورد محصوالت لبنی نیز در 

  . باید صبر نمود

beef-on-not-but---sugar-cotton-on-downbeat-http://www.agrimoney.com/news/anz-- :لینك خبر

7336.html 

 :خالصه خبر 
Australia & New Zealand Bank sounded a bearish note on cotton futures, and was cautious 

over rebounds in sugar and dairy too, but joined commentators upbeat on the beef sector.  

http://www.agrimoney.com/feature/buoyant-durum-prices-confound-wheat-market-weakness--300.html
http://www.agrimoney.com/feature/buoyant-durum-prices-confound-wheat-market-weakness--300.html
http://www.agrimoney.com/feature/buoyant-durum-prices-confound-wheat-market-weakness--300.html
http://www.agrimoney.com/news/anz-downbeat-on-cotton-sugar---but-not-on-beef--7336.html
http://www.agrimoney.com/news/anz-downbeat-on-cotton-sugar---but-not-on-beef--7336.html
http://www.agrimoney.com/news/anz-downbeat-on-cotton-sugar---but-not-on-beef--7336.html
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The July-to-September quarter will offer "no reprieve" for cotton futures, at their lowest in 

five years in New York on a front contract basis, depressed by improved ideas for the US 

harvest, after drought-breaking rains in top producing state Texas, besides concerns over 

Chinese demand. 

 قتصادا:  موضوع 
 (agrimoney) اگری مانی  :منبع

 21/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 کشاورزی در تاجیکستان سازیحمایت گروه بانك جهانی از تجاری 

ای در  نامه وزیر دارائی تاجیکستان و نماینده گروه بانك جهانی موافقت

. سازی کشاورزی تاجیکستان امضاء کردند خصوص کمك مالی به پروژه تجاری

و ( IFC)المللی  ناین پروژه با حمایت بانك جهانی و مشارکت موسسه مالی بی

میلیون دالر به اجرا در  33ای معادل  با بودجه( IDA)المللی توسعه  انجمن بین

 .خواهد آمد

های حق مالکیت زمین و  این پروژه با هدف تقویت اصالحات گذشته در زمینه

رای این پروژه به در طی اج  .داد، به اجرا درخواهد آمد مزارع که به کشاورزان آزادی انتخاب در نوع محصول را می

 .صادرات فراهم خواهد شد ی و امکان دسترسی به بازار و گسترشور ایش بهرهها فرصت برای افز کشاورزان و شرکت

درصد مردم در بخش کشاورزی مشغول بکار  28را تشکیل و ( GDP)درصد از تولید ناخالص داخلی  31کشاورزی 

این پروژه با انجام . فقر در تاجیکستان نقش اساسی دارد در رشد اقتصادی و کاهش کشاورزی بنابراین. هستند

سازی کشاورزی کمك  پا به تجاری سازی برای کشاورزی خرده های مالی و ظرفیت اقداماتی مثل دادن وام و کمك

ها قادر به ارائه  های تولیدکننده همچنین افراد فعال در کشاورزی تجاری در مقیاس متوسط و انجمن. خواهد نمود

های دولتی و انجام اصالحات قانونی  گزاری تقویت سیاست. المللی خواهند شد الت خود در بازارهای داخلی و بینمحصو

ها  سازی کشاورزی نیز جزء این برنامه های آموزشی در راستای تجاری سازی برنامه در حمایت از تحقیقات و مدرن

 .خواهد بود
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 3/31میلیون دالر، ارزش مالی این پروژه به  3/3به مبلغ ( IFC)ی الملل گذاری مستقیم موسسه مالی بین با سرمایه

المللی انتظار  و موسسه مالی بین(  IDA)المللی توسعه  های مشترک انجمن بین با تالش. میلیون دالر خواهد رسید

 .میلیون دالر تقویت گردد 73گذاری بخش خصوصی تا  رود میزان سرمایه می

بخش عمده . میلیون دالر است 53/330پروژه با تعهد مالی معادل  31اجیکستان شامل های بانك جهانی در ت فعالیت

های دیگر  بوده و همچنین شامل بخش( درصد 23)مشارکت مالی بانك جهانی در امور کشاورزی و توسعه روستایی 

 33)اقتصادی  ، امور عمومی و سیاستگزاری(درصد 35)، سالمت، آموزش و امنیت اجتماعی (درصد 33)مثل انرژی 

 .  باشد می( درصد 5)و بخش خصوصی ( درصد 7)، آب(درصد

 

group-bank-lease/2014/07/30/worldre-http://www.worldbank.org/en/news/press- :لینك خبر

tajikistan-in-commercialization-agriculture-supports 

 :خالصه خبر 
The Minister of Finance of the Republic of Tajikistan Abdusalom Kurbonov and the World Bank 

Country Manager for Tajikistan Marsha Olive today signed a grant agreement to finance 

the Tajikistan Agriculture Commercialization Project. The new project is jointly supported by 

the World Bank and the International Finance Corporation (IFC) and is funded by a grant from 

the International Development Association (IDA) in the amount of US$22 million.   

The project builds on past reforms that strengthened property rights in land, restructured farm 

ownership, and gave farmers the freedom to choose which crops to produce.  It will further 

expand opportunities for farmers and enterprises to increase productivity and access to domestic 

and export markets. 

 اقتصادی :موضوع 
 (worldbank) بانك جهانی  :منبع

 32/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 ته رسیدسال گذش 30به باالترین رقم در  ی جنوبیصادرات ذرت افریقا

رود میزان صادرات ذرت افریقای  پذیری ارزی در بازار، انتظار می توجه برداشت و توانائی رقابت بدنبال افزایش قابل

 .سال گذشته برسد 30جنوبی به باالترین رقم در 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/30/world-bank-group-supports-agriculture-commercialization-in-tajikistan
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/30/world-bank-group-supports-agriculture-commercialization-in-tajikistan
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/30/world-bank-group-supports-agriculture-commercialization-in-tajikistan
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یش درصد افزا 70میلیون تن رسید که در مقایسه سال به سال  5/1در ماه مه سال جاری صادرات ذرت این کشور به 

میلیون تن بیشتر از  3/3 ته، کشور افریقای جنوبی با تولیدسال گذش 11با بهترین برداشت محصول در  .دهد نشان می

 .گیرد کشور بزرگ صادر کننده ذرت قرار می 3تخمین وزارت کشاورزی امریکا در میان 

 ازمیلیون تن  32/31ل نهائی با بر اساس اعالم رسمی کمیته برآورد محصول افریقای جنوبی برداشت محصول در مراح

  .باشد تن بیشتر می 50،000تخمین قبلی 

میلیون تن  31میلیون هکتار باقی بماند با کمی کاهش  3/1در صورتی که سطح زیرکشت  3035بینی برای سال  پیش

 . د بودکشاورزان عادی خواه کاشت تن حاصل 700،000ی و تولید تجارمیلیون تن  1/33از این میزان . باشد می

تن به بتسوانا بوده  330،000تن به زیمباوه و  387،000تن به ژاپن،  533،000صادرات افریقای جنوبی در فصل گذشته 

 .  است

 high-year-20-hit-to-exports-corn-africa-ews/southhttp://www.agrimoney.com/n--:لینك خبر

7331.html 

 :خالصه خبر 
South Africa is poised for its strongest corn exports in 20 years, boosted by a bumper harvest 

and the competitiveness afforded by a sliding currency in a market already notable for its 

ample supplies. South Africa will in the year starting in May ship 3.50m tonnes of corn, the 

US Department of Agriculture bureau in Pretoria said, a jump of 70% year on year.  

The figure, 1.2m tonnes above the USDA's official estimate, will lift the country to sixth 

among world exporters, and reflects in part the best harvest in 33 years.  

 ذرت :موضوع 
 (agrimoney) مانی اگری: منبع

 31/20/0210:تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 افزایش میزان صادرات برنج کامبوج همراه با بهبود کیفیت آن

کشاورزی رونق گرفته  ،در شرایطی که پس از پایان یافتن چند دهه جنگ

برنج ند، ا مشغول بکار بوددرصد از جمعیت این کشور در شالیزاره 80و 

شد و برنجکاران  کامبوج همیشه بعنوان برنجی بدون کیفیت شناخته می

کامبوجی پس از فروش محصول خود بعنوان خوراک دام، برنج وارداتی 

http://www.agrimoney.com/news/south-africa-corn-exports-to-hit-20-year-high--7331.html
http://www.agrimoney.com/news/south-africa-corn-exports-to-hit-20-year-high--7331.html
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تن برنج سفید بوده و  33،331میزان صادرات برنج کامبوج فقط  3003در سال . کردند تایلندی یا ویتنامی را مصرف می

 .ید کننده این محصول قرار داشتندن کشورهای تولرده های بسیار پائیدر 

اما در حال حاضر و با توجه به اینکه تایلند بعنوان بزرگترین صادرکننده برنج با کیفیت با بی ثباتی سیاسی روبرو 

. است  افزایش دادهمیزان صادرات را نیز  ،است، کامبوج همراه با تالش برای باال بردن کیفیت برنج تولیدی خود شده

در سال گذشته کامبوج در . می شود های کشورهای غربی برنج کامبوجی مشاهده بطوریکه امروزه در اغلب فروشگاه

نیز ( jasmine rice)رده پنجم کشورهای صادر کننده برنج قرار گرفته  و بعنوان دومین کشور صادرکننده برنج معطر 

 . است تن بوده 178،853ر بن کشور در سال گذشته براصادرات برنج سفید ای. است شناخته شده

rice-its-put-to-ooksl-http://www.nytimes.com/2014/07/30/business/international/cambodia- :لینك خبر

plate.html?_r=0-worlds-the-on 

 :خالصه خبر 
For as long as Cambodian rice farmers can remember, their product has had an unsavory 

reputation. Tough, dirty and unmilled, it was impossible to cook evenly, and even farmers traded 

it as pig feed in exchange for cash or better-quality rice from Vietnam or Thailand. 

Even while Cambodia recovered from decades of war and other areas of agriculture flourished, 

rice production languished, a national embarrassment in a country where 80 percent of the 

population works in paddies. In 2009, Cambodia exported just 12,613 tons of milled rice, putting 

it at the bottom of the global heap. 

 برنج :موضوع 
 (nytimes) تایمز نیویورک  :منبع

 02/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 3020خودکفائی برزیل در تولید مواد غذائی تا سال 

ققان سازی ظرفیت عملکرد تولیدات کشاورزی برزیل با مشارکت مح با استفاده از مدلمحققان کشاورزی برزیل 

اند که  و سازمان ملی تحقیقات فضائی این کشور دریافته( Embrapa)المللی تحقیقات کشاورزی امبراپا  موسسه بین

و کاهش  های مرتعی خود، بدون قطع هیچ درخت میلیون هکتار زمین 10وری در  تواند با افزایش بهره برزیل می

 . نماید خود تولیدات محصوالت کشاورزی را تقویت جنگلی های زمین

http://www.nytimes.com/2014/07/30/business/international/cambodia-looks-to-put-its-rice-on-the-worlds-plate.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/07/30/business/international/cambodia-looks-to-put-its-rice-on-the-worlds-plate.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/07/30/business/international/cambodia-looks-to-put-its-rice-on-the-worlds-plate.html?_r=0
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  .است به چاپ رسیده Global Environmental Changeنتایج این تحقیق در مجله 

بنا بر اظهارات محققان در حال حاضر  . های این کشور است وری از چراگاه نکته کلیدی در این تحقیق، افزایش بهره

سال آینده،  10به یك دوم در طی  افزایش این میزان با . شود فقط یك سوم از ظرفیت تولیدی این مراتع استفاده می

ها را  برای کاربری کشاورزی مثل  میلیون هکتار از زمین 13درصد افزایش داده و  50تا  توان می میزان تولید گوشت را

میلیون هکتار از  13درصد،  70وری تا  در صورت افزایش بهره. کاشت سویا و ایجاد جنگل مورد استفاده قرار داد

کشاورزی تجاری ، تولید انرژی و اقتصاد برزیل  ،تامین آب و حمایت از خدمات محیط زیستیمناطق بومی بشرط 

های مدیریتی و  ریزی، روش رسیدن به اهداف فوق نیاز به بهبود برنامه. توانند پیدا کنند کاربری کشاورزی می

 .های فنی و مالی به دامداران دارد کمك

potential.html#-agricultural-brazil-http://news.mongabay.com/2014/0724   :لینك خبر

wTLWJOJtDlA30MUw.99 
 :خالصه خبر 

Better utilization of its vast areas of pasturelands could enable Brazil to dramatically boost 

agricultural production without the need to clear another hectare of Amazon rainforest, cerrado, 

or Atlantic forest, argues a new study published in the journal Global Environmental Change.  

Modeling agricultural yield potential, Brazilian researchers from the International Institute for 

Sustainability, Brazil's agricultural research agency Embrapa, and the national space research 

agency INPE find that Brazil could turn more than 30 million hectares of land that is currently 

pasture over to more productive crops, increasing overall agricultural output.  
 

 اقتصادی :موضوع 
 (mongabay)   :منبع

 00/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 وضعیت برداشت گندم در انگلستان

دهند که برداشت گندم در انگلستان در سطح کیفی مورد  ن نشان میبا توجه به اهمیت تقویت صادرات، آمارها تا کنو

 .است انتظار نبوده

تغییرات قابل توجهی باالتر از سطح دامنه دهد که عملکرد با  تا کنون نشان می کل محصولدرصد از  5نتیجه برداشت 

رین منطقه کشت های سبك که مهمت در برخی از مناطق شرقی با خاک. تن در هکتار است 7/7متوسط عملکرد یعنی 

http://news.mongabay.com/2014/0724-brazil-agricultural-potential.html# wTLWJOJtDlA30MUw.99
http://news.mongabay.com/2014/0724-brazil-agricultural-potential.html# wTLWJOJtDlA30MUw.99
http://news.mongabay.com/2014/0724-brazil-agricultural-potential.html# wTLWJOJtDlA30MUw.99
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های سنگین  است در حالیکه در همین مناطق با خاک تن در هکتار گزارش شده 5/2غالت  هستند عملکرد فقط 

تن در هکتار نیز گزارش  33از برخی نواحی شمالی و غربی عملکرد تا . است تن در هکتار رسیده 3/3تا  3عملکرد به 

 .است شده

 hagberg falling)و عدد فالینگ « متوسط»، وزن مخصوص در سطح «کم»از نظر کیفی، میزان پروتئین در سطح 

number )است گزارش شده« خوب»است، در سطح زنی گندم  که معیاری برای جوانه. 

است که در برداشت محصوالتی مثل جو زمستانه پیشرفت  آب و هوای خشك در انگلستان به کشاورزان کمك کرده

درصد از کل این محصول برداشت شده است در حالیکه بطور عادی در این  85ی تا ماه جوال. باشند سریعی داشته

تن در هکتار در مقایسه با متوسط  2/7تا  3/7جو زمستانه  دهمچنین عملکر. است درصد بوده 50وقت از سال این رقم 

تن در هکتار  3/1تا  2/1درصد با متوسط عملکرد  75برداشت کلزا تا . است تن در هکتار گزارش شده 2/3عملکرد 

  . است انجام گرفته

so-problems-quality-eu-bucks-harvest-wheat-http://www.agrimoney.com/news/uk- :لینك خبر

7334.html--far 
 :خالصه خبر 

The UK wheat harvest is, so far, failing to show the quality issues which have beset many 

continental European crops, data from Adas showed, underlining the hopes for a strong 

export performance. Results from the first 5% of the harvest are showing yields above the UK 

average of 7.7 tonnes per hectare, although with significant variability, the consultancy said.  

"Some of the lightest land in the eastern region," the UK's top grain-growing area, is yielding 

"just 4.5 tonnes per hectare, whilst heavier land in the same region is yielding 9.0-9.6 tonnes 

per hectare". 

 اقتصادی :موضوع 
 (agrimoney) مانی اگری  :منبع

 31/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.agrimoney.com/news/uk-wheat-harvest-bucks-eu-quality-problems-so-far--7334.html
http://www.agrimoney.com/news/uk-wheat-harvest-bucks-eu-quality-problems-so-far--7334.html
http://www.agrimoney.com/news/uk-wheat-harvest-bucks-eu-quality-problems-so-far--7334.html
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 روشی جدید برای مقاوم سازی جو در برابر سفیدک پودری

تیم تحقیقاتی در دانشگاه آدالید، استرالیا روش جدیدی برای توسعه 

نتایج  .است ارائه نمودهپودری سفیدک ارقام جو مقاوم در برابر بیماری 

 .است بچاپ رسیده New Phytologist این تحقیق در مجله

میلیون  7-8و معادل  بوده یا، تولید ساالنه جو بعد از گندمدر استرال

های قارچی جو محسوب   سفیدک پودری از مهمترین بیماری. تن است

منجر به کاهش تواند  که آلوده شدن محصول به آن می بطوری .شود می

ین تیم ا .درصد شده عالوه بر آن ارزش کیفی جو افت پیدا کرده و به مصرف خوراک دام برسد 35عملکرد تا 

 . شود اند که مانع نفوذ قارچ به داخل برگ می تحقیقاتی موفق به کشف ترکیب جدیدی در دیواره سلولی گیاه جو شده

ی های رایج برا کش است که گیاه جو در مقابل قارچ لیا مشاهده شدههای اخیر در استرا بنا بر اظهار محققان در سال

 .مقاوم در برابر بیماری بسیار مهم است جدید بنابراین یافتن رقم. است کنترل سفیدک پودری مقاوم شده

 اند که در ممانعت از ساکارید در ترکیب دیواره سلولی گیاه شناسائی کرده خود دو نوع پلی محققان در کشف جدید

ساکارید در گیاه جو  برای افزایش این پلی جدید های یافتن روش بنابراین. نفوذ قارچ به داخل برگ نقش اساسی دارند

 .تر کمك نماید تواند به تولید ارقام مقاوم می

  aily.com/releases/2014/07/140725080154.htmhttp://www.scienced :لینك خبر

 :خالصه خبر 
New research has opened the way for the development of new lines of barley with resistance to 

powdery mildew. "Powdery mildew is a significant problem wherever barley is grown around 

the world," says the lead researcher. "Growers with infected crops can expect up to 25% 

reductions in yield and the barley may also be downgraded from high quality malting barley to 

that of feed quality, with an associated loss in market value." 

 جو :موضوع 
 (sciencedaily) ساینس دیلی :منبع

 05/20/0210:تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140725080154.htm
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 جنوبی سودانغذائی در  تشدید بحران

های این سازمان برای  فائو هشدار داد که علیرغم ادامه تالش

های معیشتی اضطراری به کشاورزان، ماهیگیران و  ارائه بسته

خطر بروز قحطی  ،دلیل کمبود بودجه دامداران سودان جنوبی، به

 .است در این منطقه تشدید شده

 308میلیون دالر از  23بر اساس اعالم فائو، این سازمان تا کنون 

میلیون دالری که بعنوان برنامه مقابله با بحران سودان جنوبی در 

خانوار  305،000رسانی به  مكکمك مالی دریافت شده صرف ک. است است، را دریافت کرده نمودهدرخواست  3032سال 

های درمان دام و  بصورت بذور محصوالت کشاورزی و سبزیجات، تجهیزات ماهیگیری، کیت( میلیون نفر 3/3)

 33است که نیاز به  رسانی فائو اعالم کرده همچنین برای تداوم کمك. است های موردنیاز دامپزشکی شده واکسن

 های خود قرار دهد را تحت پوشش کمك( میلیون نفر 3)خانوار  125،000میلیون دالر دیگردارد تا بتواند 

حران عدم امنیت غذایی یك سوم از جمعیت سودان جنوبی با بمیلیون نفر یعنی تقریبا  5/1در ماه مه سال جاری 

 .برسد (درصد از کل جمعیت 12جمعا )میلیون نفر   3/1رود که این رقم تا ماه آگوست به  اند و انتظار می روبرو بوده

و یونیسف با هدف ( WFP)با همکاری برنامه جهانی غذا  3032رسانی خود را از ماه مارس  های کمك فائو فعالیت

کیت با  133،000تا کنون . است رسانی اضطراری به نقاط دور از دسترس منطقه شروع کرده های کمك رساندن بسته

های  کا و همچنین صندوق افریقا و صندوق کمكارک، انگلستان و امریبلژیك، کانادا، دانم کمك کشورهای

 .  است بشردوستانه سازمان ملل متحد و منابع مالی فائو توزیع شده

میلیارد  8/3درصد از کل بودجه درخواستی به مبلغ  50نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و شرکای آنها تا کنون 

 . اند را دریافت کرده 3032سودان جنوبی در سال دوستانه اضطراری به  های انسان مشارکتدالر در قالب 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/240036/icode: لینك خبر

 :خالصه خبر 
Continued efforts to provide farmers, fishers and pastoralists in South Sudan with life-saving 

emergency livelihood kits are at risk due to a funding shortfall, aggravating the risk of famine in 

some areas of the country, FAO warned today. The Organization has so far received $42 million 

of the $108 million it has appealed for as part of the revised Crisis Response Plan for 2014. 

Contributions received to date have been used to reach more than 205,000 vulnerable 

households - over 1.2 million people - with emergency livelihood kits, which contain crop and 

http://www.fao.org/news/story/en/item/240036/icode/
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vegetable seeds, fishing equipment and livestock treatment kits and vaccines for veterinary 

support. 

 خشكسالی :موضوع 
 (FAO) فائو  :منبع

 31/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 تاثیر توام تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا در تولید محصوالت کشاورزی

بر روی عرضه مواد غذائی تغییرات اقلیمی اثرات منفی  در موردون تا کن

اما در تحقیق جدیدی که در دانشگاه . مطالعات زیادی انجام شده است

 MIT   بادر نظر گرفتن تعامل افزایش دما و آلودگی هوا بویژه آلودگی

اند  الیه ازن بر روی محصوالت کشاورزی انجام شده به این نتیجه رسیده

است که  توجه بوده و پیشنهاد شده تواند بسیار قابل ن تعامل میکه ای

های امنیت غذائی خود تاثیر توام گرم شدن  گزاران در برنامه سیاست

 .باشند زمین و آلودگی هوا را نیز در نظر داشته

رفی انسان ار محصول عمده کشاورزی یعنی برنج، گندم ذرت و سویا که بیش از نیمی از کالری مصدر این تحقیق چه

است که این تاثیر در مناطق مختلف  نتایج بدست آمده نشان داده. اند کنند، مورد بررسی قرار گرفته را تامین می

کند  بر روی محصوالت مختلف با یکدیگر فرق می نیز هر یك از عوامل به تنهائی متفاوت بوده و اینکه  میزان تاثیر

ار حساس است در حالیکه افزایش دما بر روی ذرت بیشتر تاثیر برای مثال گندم در برابر آلودگی الیه ازن بسی

 . گذارد می

 3050شود، به تنهائی عامل گرم شدن زمین تا سال  بطورکلی در شرایطی که سایر عوامل موثر یکسان در نظر گرفته

و برخی از  تر بوده اما اثرات آلودگی الیه ازن پیچیده. درصد خواهدشد 30منجر به کاهش عملکرد محصوالت تا 

همچنین تشخیص تاثیر آن نیز گمراه کننده است زیرا . گیرند محصوالت نسبت به بقیه بیشتر تحت تاثیر قرار می

 .های گیاهی مشابه باشد های برخی از بیماری تواند با نشانه می
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ای  ش کیفیت تغذیهاند که تاثیرات آلودگی هوا از جنبه کاه های بدست آمده در این تحقیق همچنین نشان داده یافته

فقط عامل  3050تر تا سال  در  شرایط بدبینانه. محصوالت بخصوص در کشورهای در حال توسعه بسیار قابل تامل است

 . تغذیه گردد درصدی نرخ سوء 37الی  38تواند منجر به افزایش  آلودگی هوا می

جزئیات بیشتر از نتایج نیاد کروچر انجام و های ملی امریکا و ب این تحقیق با حمایت بنیاد ملی علوم، سازمان پارک

 .است به چاپ رسیده Nature Climate Changeبدست آمده در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140727165702.htm :لینك خبر

 : خالصه خبر
Many studies have shown the potential for global climate change to cut food supplies. But these 

studies have, for the most part, ignored the interactions between increasing temperature and air 

pollution -- specifically ozone pollution, which is known to damage crops. 

A new study involving researchers at MIT shows that these interactions can be quite significant, 

suggesting that policymakers need to take both warming and air pollution into account in 

addressing food security. 

 تغییرات اقلیم :موضوع 
 (sciencedaily) ساینس دیلی  :منبع

 00/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 سازی بذور به روش صحیح ذخیرهاهمیت 

های  صحیح  بذور گونه آوری و جمع برداری های نمونه استفاده از روش

های  های ژن و باغ گیاهی کمیاب و با اهمیت از نظر اکولوژیکی در بانك

برای چندین دهه . اهمیت داردگیاهشناسی برای حفظ تنوع ژنتیکی بسیار 

های یکسانی برای  از مدل ،تعداد نمونه الزم ها برای تعیین در این مجموعه

نمونه بذر بدون در  50است، برای مثال توصیه  ها استفاده شده تمام گونه

 . ها و تعداد جمعیت گونه  افشانی، زیستگاه نظرگرفتن حالت گرده

محققان موسسه ملی سنتز ریاضی و  در تحقیق جدید انجام شده توسط 

های  سازی برای ارائه توصیه ریزی مبتنی بر شبیه فاده از رویکرد جدیدی بنام برنامهزیستی و دانشگاه تنسی با است

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140727165702.htm
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های مختلف در حفظ تنوع ژنتیکی آنها  های یکسان برای گونه اند که استفاده از روش گیری ثابت کرده جدید نمونه

 . اثر است بی

آوری شده از مناطق  های نادر جمع شد، درصد ژنها نباید محدود با آوری نمونه بنا بر نتایج بدست آمده،  منطقه جمع

 35آوری نمونه از  عالوه براین در بیشتر موارد، جمع. های منطقه محدود باشد برابر بیشتر از نمونه 300تواند  وسیع می

 . تواند تقریبا کل تنوع ژنتیکی را پوشش دهد نمونه گیاهی می 50گونه مادری از هر جمعیتی بجای 

  . است بچاپ رسیده Biological Conservationق در مجله نتایج این تحقی

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140730120246.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Exotic pests, shrinking ranges and a changing climate threaten some of the world's most rare 

and ecologically important plants, and so conservationists establish seed collections to save the 

seeds in banks or botanical gardens in hopes of preserving some genetic diversity. For decades, 

these seed collections have been guided by simple models that offer a one-size-fits-all approach 

for how many seeds to gather. A new study, however, has found that more careful tailoring of 

seed collections to specific species and situations is critical to preserving plant diversity. 

 تنوع زیستی: موضوع 
 (sciencedaily) ساینس دیلی  :منبع

 32/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 برنامه جهانی برای توقف تخریب خاک

( مرداد 3)جوالی  32ه در روز ک« مشارکت جهانی خاک»در اجالس 

ندگانی از کشورهای مختلف و کارشناسان با حضور نمایدر مقر فائو 

فائو تشکیل گردید بر ضرورت اقدام عاجل برای بهبود وضعیت 

منابع محدود خاک و توقف تخریب زمین برای حصول اطمینان از 

های  وجود منابع عرضه کافی غذا، آب، انرژی و مواد اولیه برای نسل

 .شد دآینده تاکی

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140730120246.htm
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. ی عملی برای حفاظت از خاک بعنوان اساس تولیدات کشاورزی ارائه گردیدها ها و توصیه در این اجالس برنامه

ها برای مدیریت پایدار خاک در  های مرتبط توسط دولت گذاری ها مشتمل بود بر اجرای مقررات قوی و سرمایه توصیه

 .راستای کاهش گرسنگی، عدم امنیت غذائی و فقر

های  ده و در معرض فشارهای گوناگون مثل رقابت بین کاربریهای حاصلخیز در جهان محدود بو مناطق دارای خاک

ها  خاک. ها و همچنین تولید انرژی و استخراج مواد معدنی هستند مختلف مثل زراعت، جنگل، و مراتع و چراگاه

حوادثی مثل سیل و  لیدی در عرضه آب سالم و مقابله باحداقل یك چهارم تنوع زیستی جهانی را شامل بوده و نقش ک

 .شکسالی دارندخ

جهان  های گسترش کشاورزی در بخشی از افریقا و امریکای جنوبی و روند افزایش جمعیت بر اساس اعالم فائو، برنامه

ر منابع زمین وارد درصد فشارهای بیشتری ب 30و نیاز به افزایش تولید مواد غذائی تا  3050میلیارد نفر تا  3تا 

های جهان در اثر فرسایش، کاهش مواد مغذی، اسیدی شدن،  صد از خاکدر 11میزان تخریب حدود . ددآورنخواه

 .استهای شیمیائی در سطح متوسط تا زیاد  شوری، فشردگی و آلودگی

های  وضعیت فعلی خاکآگاهی از آمده و  های بدست رسانی خاک برای تعیین میزان پیشرفت سیستم جهانی اطالع

سازمان . منتشر خواهد شد 3035دسامبر  5ع خاک جهان در گزارش آخرین وضعیت مناب. اندازی خواهد شد جهان راه

  . نموده استاعالم المللی خاک  را بعنوان سال بین 3035دسامبر را بعنوان روز جهانی خاک و سال  5ملل متحد روز 

 tory/en/item/239341/icode/http://www.fao.org/news/s :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Urgent action is required to improve the health of the world's limited soil resources and stop 

land degradation, so as to ensure that future generations have enough supplies of food, water, 

energy and raw materials, government representatives and experts meeting at FAO warned 

today. 

The Global Soil Partnership has endorsed a series of action plans at its plenary assembly in 

Rome today to safeguard soil resources which provide the basis for global agricultural 

production 

 خاک:  موضوع 
 (FAO) فائو  :منبع

 00/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/239341/icode/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/
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 در مورد کشاورزی حفاظتی مهم   نکته 5

مقابله با  در کشاورزی حفاظتی با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار و درآمدزا و بهبود وضع معیشتی کشاورزان

 .  باشد تواند داشته نقش بسزائی می رات اقلیمی و افزایش تقاضا برای مواد غذائی، تغییرات آب و هوائی ناشی از تغیی

 

 

 

 :نکته مهم در مورد کشاورزی ارزش یادگیری دارند 5

 :اصل مهم کشاورزی حفاظتی عبارتند از 1 -3

  زدگی خاک پس از برداشت  سازی مکانیکی بستر و با حداقل هم مستقیم بذر بدون آمادهکاشت

 محصول قبلی

 های مستقیم از برخورد باران و تابش  وجود پوشش دائمی خاک از جنبه حفاظت خاک در برابر آسیب

اقلیم خاک در شرایط مناسب برای وهای خاک و حفظ میکر ، تغذیه میکروارگانیسممستقیم آفتاب

 .بسیار مهم است های موجود در خاک شامل ریشه گیاهان شد و توسعه ارگانیسمر
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  های خاک  نها از جنبه فراهم نمودن مواد غذائی متنوع برای میکروارگانیسمتناوب زراعی نه تاجرای

در اعماق مختلف امکان استفاده از عناصر مغذی موجود در  ها با توجه به رشد ریشهمهم است بلکه 

 .سازد مختلف خاک را فراهم می های الیه

 کمك به مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی  -3

های مربوط به کاهش  تالش موثر نبودنتر شدن هر چه بیشتر اثرات تغییرات اقلیمی به معنای  محسوس 

جه افزایش مواد آلی خاک، حفظ و نگهداری یدر کشاورزی حفاظتی، در نت. ای نیست انتشار گازهای گلخانه

های فسیلی در کشاورزی  همچنین میزان مصرف سوخت. پذیر است تر امکان برای مدت زمان طوالنیکربن 

حفاظتی بسیار کاهش یافته و در نتیجه منتفی شدن سوزاندن بقایای محصول قبلی ، انتشار گازهای 

 . یابد  ای نیز کاهش می گلخانه

 پا های گوناگون برای کشاورزان خرد ایجاد فرصت -1

های  سازی زمین و وجین علف زدن، آماده ظتی بدلیل کاستن نیاز به نیروی انسانی برای شخمکشاورزی حفا

. باشد داشتهتواند  می های کشاورز در کوتاه مدت و دراز مدت اثرات مستقیمی در شیوه زندگی خانواده ،هرز

اری کوچك فراهم های تج پرداختن به کارهای دیگر مثل مرغداری، فروش محصوالت و یا ایجاد فرصت امکان

 .شود می

 کاهش مصرف انرژی و نیاز به نیروی انسانی -2

یکی از تغییرات عمده حاصل از اجرای کشاورزی حفاظتی، کاهش مصرف انرژی و نیاز کمتر به نیروی کارگری 

 .تواند کاهش یابد درصد می 30مصرف انرژی در کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی سنتی تا . است

 همه عواملمهم بودن  -5
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زیرا برای تامین تقاضای فزاینده . های آینده بسیار مهم است وری کشاورزی در طی دهه حفظ روند رشد بهره

غذا از نیازهای اولیه انسان است، بنابراین کشورها، . درصد افزایش یابد 30، میزان تولید مواد غذائی باید تا 

واد غذائی و مصرف مواد غذائی با اثرات جانبی کمتر و کنندگان با کاهش اتالف و ضایعات م ها و مصرف شرکت

 . توانند در رسیدن به این هدف موثر باشند گذاری در کشاورزی پایدار مثل کشاورزی حفاظتی می سرمایه

 c/238478/events/en/-http://www.fao.org/zhc/detail :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Facing climate change and nine billion mouths to feed by 2050, Conservation Agriculture is key 

to the future of food security. 

In the face of changing weather driven by climate change and the increasing demand for food, 

Conservation Agriculture (CA) aims to achieve sustainable and profitable agriculture and 

improve farmers’ livelihoods. Here are five things you need to know 

 کشاورزی حفاظتی :موضوع 
 (FAO) فائو  :منبع

 32/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 ژنوم برنج افریقائی  توالیدستیابی به 

المللی وابسته به دانشگاه آریزونا موفق  یك تیم تحقیقاتی بین

 .به تعیین توالی ژنوم کامل برنج افریقائی شدند

طالعات ژنتیکی به دانشمندان و متخصصان دستیابی به ا

کند که با شناخت بیشتری از الگوهای رشد  کشاورزی کمك می

برنج افریقائی بتوانند ارقام جدید با مقاومت بیشتر در برابر 

های محیطی تولید نمایند و به چالش جهانی برای از بین  تنش

توانند برای تولید ارقامی تالش نمایند  فریقائی محققان میتوالی ژنوم برنج ا زاآگاهی با  .بردن گرسنگی کمك نمایند

 . که مانند ارقام آسیائی دارای عملکرد باال بوده و از طرف دیگر از نظر سختی مشابه ارقام افریقائی باشند

های  که از واژه  NERICAاست گروهی است تحت نام  حاصل تالقی ارقام برنج آسیائی و اقریقائی که قبال انجام گرفته

New Rice for Africe است مشتق شده. 

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/238478/
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  .است بچاپ رسیده Nature Geneticsهای این تحقیق در مجله  یافته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140728211935.htm :لینك خبر

 : خالصه خبر

An international team of researchers led by the University of Arizona has sequenced the 

complete genome of African rice. The genetic information will enhance scientists' and 

agriculturalists' understanding of the growing patterns of African rice, as well as enable the 

development of new rice varieties that are better able to cope with increasing environmental 

stressors to help solve global hunger challenges. 

 برنج:  موضوع 
 (sciencedaily) ساینس دیلی  :منبع

 00/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 فئین میزان کا سریع روشی برای تشخیص

در نتیجه المتی سجدی مشکالت پیش آمدن کمك به جلوگیری از رای ب

روشی برای تشخیص سریع و خانگی انشمندان دمصرف بیش از حد کافئین 

 ها و حتی شیر مادر کم در بسیاری از نوشیدنیمیزان کافئین حتی در سطح 

 Journal of Agricultural and ای در مجله اند که بصورت مقاله ارائه نموده

Food Chemistry  چاپ شده است. 

محصول غذائی موجود در  350نوشیدنی و  570بیش از  مواد تشکیل دهنده رد

   و بصورت پودر کافئین وجود دارد ای های ژله نبات بازار مثل انواع آدامس و آب

  . استکنندگان  در دسترس مصرفها یا غذا  برای اضافه نمودن به نوشیدنینیز 

زه اما مصرف بیش از اندااز نظر سالمتی ندارد مقادیر کم مشکلی مصرف آن به 

کمبود ویتامین، انواع سرطان و در موارد نادر امکان توهم، خوابی،  بیمشکالت جدی شود مثل  تواند منجر به آن می

 . مرگ نیز وجود دارد

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140728211935.htm
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ها  کنندگان قادر به تشخیص میزان کافئین در نوشیدنی بدنبال یافتن روشی آسان وسریع که توسط آن مصرفمحققان 

را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند  (caffeine dehydogenase) هیدروژناز کافئین دی ، آنزیمی بنامو مواد غذائی

روش برای این . مودن ها بجز چای را در یك دقیقه اندازه گیری در انواع نوشیدنیکه توسط آن می توان میزان کافئین 

توسط که حد ماکزیمم توصیه شده برای مصرف  قسمت در میلیون 5ا ت 3در حد  کافئین بسیار کم تشخیص میزان 

 . نیز کاربرد داردمادران شیرده است، 

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases.2014/07/140730094304/ :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Mani Subramanian and colleagues note that caffeine's popularity as a "pick-me-up" has led to it 

being added to more than 570 beverages and 150 food products, including gums and jelly beans. 

It also comes in a pure powder form that consumers can use themselves to spike drinks and food. 

In small amounts, most people can handle caffeine without a problem. But excessive doses can 

lead to serious health problems, including insomnia, hallucinations, vitamin deficiency, and 

several types of cancer and in rare cases, death 

 کافئین :موضوع.
 (sciencedaily) ساینس دیلی :منبع

 32/20/0210: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 35/3032بینی کاهش قیمت محصوالت کشاورزی امریکا در سال زراعی  پیش

ده است که قیمت بینی ش ، پیش(USDA)وزارت کشاورزی امریکا ( ERS)اساس گزارش بخش تحقیقات اقتصادی ر ب

درصد کاهش  33ی ال 2، 3032-35محصوالت عمده کشاورزی امریکا یعنی ذرت، سویا، گندم و پنبه در سال زراعی 

با توجه به  .کنند ها کاهش پیدا می مورد ذرت، سویا و گندم این دومین سال متوالی است که قیمتدر . خواهد داشت

. کاهش قیمت را سویا خواهد داشتیشترین ب، از طرف برزیل و آرژانتینعرضه افزایش انتظار برداشت باال در امریکا و 

. درصد بود 15برابر  3031-32اهش قیمت ذرت در سال ک .درصد کاهش پیدا کند 30رود تا  مورد ذرت انتظار میدر 

بینی شده است  پیش ،دریای سیاه صادرکنندگانعرضه باال توسط برآورد کاهش تولید گندم امریکا ولی بدلیل علیرغم 

بینی شده است که میزان تولید پنبه در دو کشور بزرگ  اگرچه پیش  .درصد کاهش داشته باشد 2قیمت گندم حدود 

رود برای  ی چین وهند کاهش خواهد داشت ولی در نتیجه تولید باالی آن در امریکا انتظار میتولیدکننده آن یعن

 .پنجمین سال متوالی قیمت پنبه کاهش پیدا کند

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140730094304.htm
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to-forecast-are-crops-field-major-of-prices-farm-s-u-http://farmpolicy.com/2014/08/01/ers- :لینك خبر

201415/-for-decline 

 :خالصه خبر 
Current USDA forecasts show declines in U.S. average farm prices for major U.S. field crops—

corn, soybeans, wheat, and cotton—of 4 to 19 percent in 2014/15. For corn, soybeans, and 

wheat, this would be thesecond consecutive year of declining prices. Soybean prices are forecast 

to decline the most in 2014/15, based on an expected record U.S. crop, combined with ample 

supplies from Brazil and Argentina 

 اقتصاد :موضوع.
 (farmpolicy) فارم پالیسی :منبع

 21/20/0210: اریخ خبرت
 

 بازگشت به فهرست

 

http://farmpolicy.com/2014/08/01/ers-u-s-farm-prices-of-major-field-crops-are-forecast-to-decline-for-201415/
http://farmpolicy.com/2014/08/01/ers-u-s-farm-prices-of-major-field-crops-are-forecast-to-decline-for-201415/
http://farmpolicy.com/2014/08/01/ers-u-s-farm-prices-of-major-field-crops-are-forecast-to-decline-for-201415/
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