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 تا کنون 4132جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر از ابتدای سال  قیمتروند تغییرات 

  2413ژانویهاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131 مردادیعنی  4132 جوالیتا ( 34 بهمن)

 

 

از ماه ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجییرات قیمت منحنی  تغ

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  3131یعنی مرداد  4132تا جوالی ( 34بهمن )  4132ژانویه

  

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-8.54 % 280.36 Jul 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

3.21 % 428.00 Jul 2014 
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تا ( 34بهمن )  4132ژانویهاز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (ر امریكایک تن به دال)  3131یعنی مرداد  4132جوالی 

 

 

 

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

بشرح زیر ( گرم به سنت امریكا 251یک پوند معادل حدود )  3131یعنی مرداد  4132تا جوالی ( 34بهمن )  4132ژانویه

 :بود

 

 ماه قیمت تغییرات

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 

-10.04% 182.23 Jul 2014 

 ماه قیمت تغییرات

-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 

-5.24% 17.18 Jul 2014 
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 (World Bank)بانك جهانی : منبع

 :خبر لینک

 ity=wheathttp://www.indexmundi.com/commodities/?commod : گندم 

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

 dity=cornhttp://www.indexmundi.com/commodities/?commo: ذرت

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

 

 بازگشت به فهرست

 

  استكهلمدر  4132 هفته جهانی آببرگزاری 

به منظور بحث و بررسی ساالنه  (WWW)هفته جهانی آب اجالس 

 13از   4132سال  اجالس .شود درباره مشكالت جهانی آب برگزار می

در استكهلم، سوئد ( 31 شهریور 3 – 32)سپتامبر  5ماه اوت تا 

کارشناسان،  متخصصان، نفر شامل 4511بیش از برگزار گردید، 

شرکت در این اجالس گیران و نوآوران تجاری از سراسر دنیا  تصمیم

مربوط به آب و ارائه راهكارهای جدید برای  مسائلکرده و درباره 

 .نظر کردند ث و تبادلحل مشكالت بح

ای که بین این دو  شده بود با هدف نشان دادن ارتباطات متقابل پیچیده در نظرگرفته« انرژی و آب»موضوع امسال 

انرژی نیاز به آب وجود دارد و از طرف دیگر بخش آب نیز تقریبا در کلیه فرایندهای مربوط به تولید . منبع وجود دارد

 .به بخش انرژی استدر کلیه مراحل تا آماده شدن برای مصارف مختلف وابسته 

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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میزان مصرف آب مربوط به بخش  ودرصد  51، مصرف جهانی انرژی 4115بر اساس برآوردهای انجام شده تا سال 

اکنون در بسیاری از نقاط جهان مردم با کمبود  است که هم درحالیو این  داشتخواهد افزایش درصد  55انرژی 

 . توجه آب و انرژی روبرو هستند که با تغییرات اقلیمی نیز تشدید خواهد شد قابل

، برنامه سازمان ملل متحد ( IUCN)بانک جهانی همراه با سه نهاد دیگر یعنی اتحادیه جهانی برای حفاظت از طبیعت 

برگزارکنندگان اصلی این اجالس مهم ( SIWI)المللی آب استكهلم  ایدار برای همه و موسسه بینتحت عنوان انرژی پ

 .  باشند می

  Week-Water-http://www.worldbank.org/en/events/2013/12/10/World-2014:لينك خبر

 :خالصه خبر 
The World Water Week in Stockholm (WWW) is the annual meeting platform for the world’s 

most urgent water-related issues. Each year, the event brings together over 2,500 experts, 

practitioners, decision-makers and business innovators from around the globe to exchange 

ideas, foster new thinking and develop solutions in water. 
 آب   :موضوع

 (worldbank)بانك جهانی :منبع

 31/10/4112: تاریخ خبر

http://www.worldbank.org/en/events/2013/12/10/World-Water-Week-2014
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 بازگشت به فهرست

 

 كرد جهانی گندم بینی افزایش عمل پیش

انداز مطلوب تولید  تولید جهانی غالت با توجه به چشمد که رو انتظار می( IGC)المللی غالت  بر اعالم شورای بین بنا

 . بینی شده در ماه قبل بیشترشود چین، اتحادیه اروپا و روسیه از میزان پیشدر 

به  رود تظار مینا بینی ماه جوالی درصد افزایش نسبت به پیش 6/3با  4132-35جهانی گندم در سال زراعی تولید 

 . میلیون تن بود 5/334برابر  4131گندم در سال تولید . میلیون تن برسد 2/331رکورد جدید 

ها در  قیمت .درصد کاهش داشت 34سال گذشته  ،آتی گندم در هیات تجاری شیكاگو با توجه به فراوانی عرضه راردادق

درصد  33سال گذشته رسید و پس از آن با توجه به بحران اوکراین و روسیه  2تر رقم در  آخر ماه جوالی به پائین

 . افزایش یافت

که اندکی باالتر از  رسیدمیلیون تن  326حدود به ، در ماه گذشته تجارت جهانی گندم  IGC گزارشاساس بر 

گندم  یزان ذخیره جهانیمبر اساس این گزارش، همچنین . میلیون تن بوده است 325 عنییبینی ماه گذشته آن  پیش

های قبلی  بینی که تنها کمی کمتر از پیش میلیون تن برآورد شده 331در حدود  4132 - 4135در پایان سال زراعی 

 .است( میلیون تن 335)

تولید سال  یشتر ازبمیلیون تن خواهدبود که البته  112جهانی سویا نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته و برابر تولید 

 . میلیون تن است 454گذشته یعنی 
northern-on-raised-forecast-output-29/wheat-08-tp://www.bloomberg.com/news/2014ht-: لينك خبر

crops.html-hemisphere 

World wheat production will rise to a record 713.4 million metric tons in the 2014-15 season, 

1.6 percent more than estimated in July and topping the prior year’s harvest of 712.5 million 

tons, the London-based IGC said today in an e-mailed report. Rising wheat output and higher-

than-expected production of corn, or maize, means total grain harvests worldwide will be near 

an all-time high at 1.976 billion tons, it said. 

 ندمگ: موضوع

 (bloomberg)  بلومبرگ  :منبع

 42/10/4112: تاریخ خبر

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/wheat-output-forecast-raised-on-northern-hemisphere-crops.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/wheat-output-forecast-raised-on-northern-hemisphere-crops.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/wheat-output-forecast-raised-on-northern-hemisphere-crops.html
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 بازگشت به فهرست

 میزان ذخیره جهانی ذرت  هبود ب

 بینی خود پیشانداز تولید در برزیل، اتحادیه اروپا و اوکراین،  ، با توجه به بهبود چشم(IGC)المللی غالت  بینورای ش

 این شورا با . است سابقه اعالم نموده سال گذشته بی 43را در  4132-35میزان ذخیره جهانی ذرت در سال زراعی برای 

اعالم نمود که بیشترین رقم  میلیون تن 331 جدید خود رابرآورد   ،میلیون تن در مقایسه سال به سال 33افزایش 

  . باشد تا کنون می 3335-55تولید از سال 

 331میلیون تن به  363بینی ماه جوالی از  افزایش نسبت به پیش میلیون تن 2جهانی ذرت برای سال جاری با لید تو

 . میلیون تن افزایش یافت

میلیارد تن اعالم  336/3ون تن افزایش میلی 33با کل غالت  د خود را برای تولیدبرآورالمللی غالت  بینشورای 

 .میلیارد تن در رتبه دوم قرار دارد 334/3یعنی  4131-32است که بعد از رکورد سال  نموده

است که در  شده میلیون تن تخمین زده 246میلیون تن افزایش  3با  4132-35ذخیره جهانی غالت برای سال زان می

 . سال اخیر است 35دهد و باالترین رقم اعالم شده در  ایش نشان میمیلیون تن افز 44مقایسه سال به سال 

میلیون تن برآورد  235میلیون تن در مقایسه سال به سال  4فزایش با ا 4132-35تولید برنج برای سال میزان 

 . است شده

 html--igc-says-high-year-27-hit-to-sstock-corn-http://www.agrimoney.com/news/world.7437: لينك خبر

 :خالصه خبر 

The International Grains Council raised to a 27-year high its forecast for world corn 

inventories, citing improved hopes for crops in Brazil, Europe and Ukraine, as it hiked again its 

estimate for grain supplies. 
The intergovernmental group raised by 3m tonnes to 190m tonnes its estimate for world corn 

stocks at the close of 2014-15 – up 17m tonnes year on year and "their largest since 1987-88". 
 ذرت:  موضوع

 (agrimoney)مانی   اگری :منبع

 42/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.agrimoney.com/news/world-corn-stocks-to-hit-27-year-high-says-igc--7437.html
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 وضعیت بازار جهانی شكر

. دنقیمت جهانی شكر افزایش پیدا ک رود انتظار می با توجه به پایان یافتن زودهنگام فصل برداشت نیشكر در برزیل

قیمت شكر . سنت رسید 65/5درصد افزایش به هر پوند  6/1قیمت فروش آتی شكر خام نیویورك برای ماه اکتبر با 

 .دالر رسید 5/245درصد افزایش به هرتن  5/1سفید لندن برای ماه اکتبر با 

 4312-35بت به تقاضا روبرو است که در سال زراعی بازار جهانی شكر برای پنجمین سال متوالی با مازاد عرضه نس

 . میلیون تن برسد 1/3انتظار می رود مقدار مازاد شكر به 

میلیون تن  13ماه آینده به  34میلیون تن در سال جاری، طی  5/13 پیش بینی می شود تولید شكر در برزیل از

همچنین پیش بینی . میلیون تن افزایش خواهد یافت 6/2 میلیون تن به  2/2 اما در استرالیا تولید از. کاهش یابد

میلیون تن شكر   6/1 این کشور سال آینده. شود تقاضا در واردکنندگان بزرگ شكر از جمله اندونزی افزایش یابد می

 .درصد باالتر از رقم مربوط به سال جاری میالدی است 43خواهد خرید که 

  میزان مصرف نیز با . میلیون تن خواهد رسید 5/351 رصد افزایش بهد 6/1 با 4135 – 4132تولید جهانی شكر در سال 

میلیون تن  6/56 درصد کاهش به 5/3 تقاضا برای واردات با. میلیون تن می رسد 2/351 درصد افزایش به 3/4

 .خواهدرسید

 html--economia-job-says-sugar-buy-to-time-is-http://www.agrimoney.com/news/it.7431: لينك خبر

 :خالصه خبر 
Sugar prices rebounded as some commentators revived expectations of a boost from an early end 

to the Brazilian cane crushing season, with Job Economia saying that it was "time to buy" the 

sweetener. 
Raw sugar futures for October gained 0.6% to 15.68 cents a pound in early deals in New York, 

while clawing their way back over the contract's 10-day moving average. 
 شكر   :موضوع

 (agrimoney) مانی اگری :منبع

 40/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.agrimoney.com/news/it-is-time-to-buy-sugar-says-job-economia--7431.html
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 نامه سالمت جهانی است  نامه تغییرات اقلیمی، یک توافق توافق

هفته گذشته کنفرانسی با موضوع ( WHO)زمان بهداشت جهانی سا

تن از مقامات بلندپایه  111سالمتی و تغییرات اقلیمی با حضور حدود 

از کشورهای مختلف جهان که اغلب از بخش بهداشت و سالمت 

 . بودند، برگزار نمود

در مقام مقایسه با پیشگیری  ،رات اقلیمی، دبیر اجرائی کنوانسیون ملل متحد در مورد تغیی(Fifueres)خانم فیگورز 

های فسیلی دانست و  ابستگی به سوختای از بیماری و قع نشانهاو درمان در بخش سالمت، تغییرات اقلیمی را در و

 . بخش بهداشت، پیشگیری و درمان در این مورد درهم آمیخته است افزود که اما برخالف

کننده  ا توافق نمودند که تغییرات اقلیمی یكی از بزرگترین عوامل تهدیدآر کنندگان در این کنفرانس به اتفاق شرکت

بوده و مقابله با آن نیاز به تعامل چند جانبه و امكان دستیابی به منابع فنی و مالی الزم برا ی انجام تحقیقات  43قرن 

 . بیشتر و یافتن راهكارهای موثر دارد

نیز بر منافع حاصل از مقابله با تغییرات اقلیمی برای بخش بهداشت از مدیر گروه بانک جهانی برای تغییرات اقلیمی 

ای مرتبط با سالمتی  های توسعه جمله اثرات مثبت سیستم حمل و نقل پاك، منابع انرژی با بازدهی باال و سایر پروژه

 انسان و تغییرات اقلیمی تاکید نمود 

 health-global-agreement-change-http://blogs.worldbank.org/climatechange/climate-:لينك خبر

agreement 

 :خالصه خبر 
The World Health Organization kicked off its global high-level conference on Health and 

Climate Change this week in Geneva. What makes this conference particularly significant is the 

fact that while the WHO has been working on this agenda for the past 20 years, this is the first 

time it has led a conference with so many decision-makers involved.    
 تغييرات اقليم   :موضوع

 (worldbank)بانك جهانی :منبع

 40/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 
 

http://blogs.worldbank.org/climatechange/climate-change-agreement-global-health-agreement
http://blogs.worldbank.org/climatechange/climate-change-agreement-global-health-agreement
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 نقش عنصر بُر در رشد و عملكرد ذرت

با وجود آگاهی در مورد کمبود عنصر بُر بعنوان یكی از عوامل کاهش دهنده 

و اطالعات کافی در مورد چگونگی نحوه عملكرد ذرت، ولی تا کنون دانش 

 . تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت وجود نداشت

اند که کمبود بُر  محققان دانشگاه میسوری در تحقیقات جدید خود دریافته

نقش  یبافت مریستم. شود می یسبب بروز مشكل در بافت مریستم

وجود های گیاه از آن ب داشته و سایر اندامهای بنیادی برای گیاه  سلول

. گذارد کمبود بُر سبب از بین رفتن این بافت شده و در نتیجه در تشكیل کاکل و دانه ذرت تاثیر منفی می. آیند می

 . است به چاپ رسیده the Plant Cellتواند کمک کند در مجله  جزئیات این یافته که به بهبود عملكرد ذرت می

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140825185844.htm:لينك خبر

 :خالصه خبر 
Boron deficiency is one of the most widespread causes of reduced crop yield. Missouri and the 

eastern half of the United States are plagued by boron deficient soil and, often, corn and soybean 

farmers are required to supplement their soil with boron; however, little is known about the ways 

in which corn plants utilize the essential nutrient. Now, researchers at the University of Missouri 

have found that boron plays an integral role in development and reproduction in corn plants.  
 ذرت   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 45/10/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 شد دامیهای  ت بیشتر از نظارت بر بیماریفائو خواستار حمای

دستورکار جهانی امنیت »با موضوع  المللی در کنفرانس بین

در  4132اوت  43و  41که در تاریخ « (GHSA)سالمتی 

برگزار گردید، آقای داسیلو، مدیرکل فائو بر جاکارتا، اندونزی 

های دامی  های پایدار پایش بیماری ضرورت حمایت از سیستم

 61این کنفرانس با حضور نمایندگانی از حدود . د نمودندتاکی

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140825185844.htm
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و سازمان جهانی بهداشت دام ( WHO)المللی مثل فائو، سازمان بهداشت جهانی  های بین کشور و با حمایت سازمان

(OIE )پیشگیری،  کمک به های بهداشتی برای المللی برای تقویت سیستم برگزار و طی آن در مورد لزوم تالش بین

 . ها بحث و تبادل نظر گردید ص و واکنش در برابر تهدید بیماریتشخی

ای است که  بنا بر اظهارات یكی از مدیران بخش دامپزشكی فائو، شیوع بیماری خطرناك ابوال در غرب افریقا نمونه

تضمین دهد نه تنها نیاز به حمایت بیشتر از سالمت عمومی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد بلكه  نشان می

در  .نه موارد نیز بسیار اهمیت داردنی توسط کشورهای توانمند در اینگوها با منشاء حیوا پایش و اقدام در برابر بیماری

مورد بیماری ابوال، با اینكه در حال حاضر کنترل انتقال آن از انسان به انسان مطرح است ولی شروع انتشار ویروس آن 

های  های واگیر دیگر در سال منشاء شیوع بیماری .باشد ه به انسان صورت گرفتهوحش آلود رود که از حیات گمان می

 .است ها از حیوان به انسان بوده نیز انتقال ویروس آن MERSو  SARSاخیر مثل 

اند، منشاء حیوانی  های عفونی که جدیدا شناسائی شده درصد از بیماری 31بر اساس گزارش سال قبل فائو حدود 

های حمایت از سالمتی در سطح جهانی با تمرکز بیشتر بر روی  فائو بر لزوم بازنگری در سیستم همچنین. دارند

های ملی با هدف کاهش ریسک وقوع اتفاقات اضطراری و افزایش  گذاری بر روی زیرساختارها و ظرفیت سرمایه

 . تاس های بهداشتی در برابر اینگونه وقایع تاکید نموده پذیری جوامع و نظام انعطاف

 
  /http://www.fao.org/news/story/en/item/241129/icode:لينك خبر

 :خالصه خبر 
FAO today told ministers of health and agriculture meeting in Indonesia that animal disease 

monitoring systems require sustained support and have a critical role to play in preventing 

human disease threats."Animal health remains one the weakest links in terms of how the world 

deals with disease risks," FAO Chief Veterinary Officer Juan Lubroth said in remarks delivered 

at a meeting on the Global Health Security Agenda (GHSA) in Jakarta, Indonesia (20-21 

August) being attended by human and animal health authorities and experts from around the 

globe 
 میهای دا بيماری   :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 41/10/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/241129/icode/
http://www.globalhealth.gov/global-health-topics/global-health-security/index.html
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 مواد غذایی ارگانیک تقلب در های جلوگیری از راه

ایش بوده و تقاضا برای خرید محصوالت کشاورزی ارگانیک بسرعت در حال افز

بسیاری از مشتریان حاضر به صرف هزینه بیشتری برای خرید این محصوالت 

 توان به برچسب ارگانیک روی آنها اطمینان کرد؟  اما تا چه حد می. باشند می

محققان در تالش برای یافتن روشی دقیق برای تشخیص و حصول اطمینان از 

ها  ل سبزیجات و میوهکشاورزی مث ارگانیک های روی محصوالت صحت برچسب

 . هستند

یبا سه تقر 4133تا  4114های  ر فاصله سالارزش بازار جهانی محصوالت ارگانیک بسرعت در افزایش است بطوریكه د

محصوالت نسبت به محصوالت این از طرف دیگر با توجه به قیمت باالی . است میلیارد دالر شده 5/64برابر و بالغ بر 

در حال حاضر روش مورد . های ارگانیک بسیار زیاد است و تقلب نیز در استفاده از برچسب عادی، امكان سوءاستفاده

های پایدار نیتروژن است، که البته روش  استفاده برای تشخیص ارگانیک بودن یک محصول بكارگیری ترکیب ایزوتوپ

که در « ای س مغتاطیسی هستهسنجی رزونان طیف»بر روی روشی بنام  محققان امریكایی. بل اعتمادی نیستادقیق و ق

تعیین اصل بودن عسل و روغن زیتون کاربرد دارد، برای تشخیص ارگانیک یا غیرارگانیک بودن محصوالت کار 

 . کنند می

 . است به چاپ رسیده Journal of Agrivultural and Food Chemistry جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111944.htm:لينك خبر

 :خالصه خبر 
A growing number of consumers are willing to pay a premium for fruits, vegetables and other 

foods labelled "organic," but whether they're getting what the label claims is another matter. 

Now scientists studying conventional and organic tomatoes are devising a new way to make sure 

farms are labeling their produce appropriately. Their report, which appears in ACS' Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, could help prevent organic food fraud. 
 كشاورزی ارگانيك   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 47/10/4112: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111944.htm
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 مناطق حفاظت شده دریایی گسترشضرورت 

که نقش  انیهای ماهی بر اساس گزارش جدید علمی برای حفاظت از گونه

یی دارند، مناطق حفاظت شده دریایی باید کلیدی در حیات اکوسیستم دریا

، معتقدند که (WCS)وحش  محققان انجمن حفاظت از حیات. گسترش یابند

هایی باشد که  نقش  تمرکز باید بر روی گونه ،های ماهیان در حفاظت از گونه

از طرفی . حیاتی در تداوم اکوسیستم دریایی داشته و جایگزینی نیز ندارند

هایی  دهای حیاتی برای اکوسیستم دریایی توسط گونههم بسیاری از عملكر

همچنین این تحقیق . ها دارند ذایی برای انسانمصرف غکه   ندگیر انجام می

های اکولوژیک خارج از مناطق  ترین گونه است که باارزش آشكار نموده

ها، گسترش مناطق  حفاظت شده دریایی هستند و جهت حفظ این گونه

 .استحفاظت شده ضروری 

 ،ها در اکوسیستم دریایی نقش و اهمیت یكسانی ندارند و هدف است که تمامی گونه در این تحقیق تاکید شده

پذیری مثل حساسیت از  های آسیب آنها همچنین بر روی سایر جنبه. پذیر است های آسیب شناسائی مناطق با گونه

یعنی ( functional)اسیت از جنبه عملكرد های در معرض خطر و حس یعنی تعداد گونه( taxonomic)بندی  نظر رده

 .اند ، بررسی و تحقیق نمودههستندهای مهمی که توسط عوامل خارجی در معرض تهدید  انواع فعالیت

 . در دسترس است Ecology Lettersجزئیات بیشتر این تحقیق بصورت آنالین در 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140828135847.htm: لينك خبر

 :خالصه خبر 
A new study reports that an expansion of marine protected areas is needed to protect fish species 

that perform key ecological functions. According to investigators from the Wildlife Conservation 

Society and other organizations, previous efforts at protecting fish have focused on saving the 

largest numbers of species, often at the expense of those species that provide key and difficult-to-

replace ecological functions. 
 شيالت   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 40/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140828135847.htm
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 توده های علمی جدید مبنی بر ظرفیت باالی کره زمین در تولید زیست نتایج بررسی

اند که توانایی  های جدید خود دریافته دانشمندان بر اساس بررسی

در سطح خشكی بیشتر از آن ( بیوماس)توده  برای تولید زیستزمین 

 . شده است حدی است که تاکنون فكر می

های جدید علمی و  نویز با استفاده از مدل محققان دانشگاه ایلی

اند که توانائی زمین بیشتر از آن حدی است  محاسبه مجدد پی برده

وری حاصل از اکوسیستم در  اسبات قبلی براساس حداکثر بهرهکنند مح زیرا آنها فكر می. که قبال برآورد شده است

وری  اما واقعیت این است که تا کنون کمتر گونه گیاهی به حداکثر میزان رشد و بهره. است شرایط عادی و طبیعی بوده

 . است خود رسیده

 وماس بر روی سطح خشكی ، توانائی تولید ساالنه بی(کانوپی)ای از پوشش گیاهی  نتیجه بررسی تصاویر ماهوارهدر 

اما در این برآورد، . است این رقم برای چند دهه اخیر بدون تغییر مانده. است شده گیگا تن کربن برآورد 52حدود 

وری با استفاده از روش مختلف علمی مثل مهندسی ژنتیک، اصالح نباتات و  های انسان برای باال بردن سطح بهره تالش

 . است نشده ین در نظر گرفتههای جدید مدیریت زم شیوه

توده توسط  تبدیل آن به زیست بازدهی استفاده از نور خورشید و باالترین حده از مدل در این تحقیق با استفاد

. است در سطح جهانی محاسبه شده( NPP)و مقدار فرضی تولید خالص اولیه  شده اساس قراردادهپوشش گیاهی 

 .است وری حاصل از وضعیت فعلی اکوسیستم بوده هنتیجه بدست آمده بیش از دو برابر بهر

 . است به چاپ رسیده Environmental Science anf Technologyنتیجه این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140826100855.htm :لينك خبر

 :خالصه خبر 
A new analysis suggests the planet can produce much more land-plant biomass -- the total 

material in leaves, stems, roots, fruits, grains and other terrestrial plant parts -- than previously 

thought. The study recalculates the theoretical limit of terrestrial plant productivity, and finds 

that it is much higher than many current estimates allow. 
 اقليم   :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 46/10/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140826100855.htm
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 لزوم تغییر رژیم غذایی برای کاهش تغییرات اقلیمی

 Nature Climateبنا بر تحقیق جدیدی که نتایج آن در مجله 

Change تر و کاهش  غذایی سالمهای  است، رژیم به چاپ رسیده

های موثر برای  حل ضایعات و اتالف مواد غذایی یكی از  راه

برقراری امنیت غذایی و جلوگیری از عواقب خطرناك ناشی از 

اگر روند فعلی ادامه یابد، تولید مواد غذایی . تغییرات اقلیمی است

ای تا میزان تعریف  به تنهائی موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه

نویسندگان مقاله بر لزوم دقت . خواهد بود 4151ه تا سال شد

زیرا انتخاب رژیم . اند محیطی آن تاکید کرده های غذایی و در نظرداشتن اثرات زیست بیشتر و اهمیت انتخاب رژیم

ای سازی در مورد فراهم بودن غذا بر غذایی سالم یكی از اقدامات موثر در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و اطمینان

 . همه است

های غذایی غربی، تامین تقاضا برای غذا با افزایش عملكرد  با افزایش جمعیت زمین و گرایش به مصرف گوشت و رژیم

زدائی و  های بیشتری زیر کشت خواهند رفت و این یعنی افزایش جنگل محصوالت کشاورزی برآورده نشده و زمین

از طرف دیگر افزایش تولید محصوالت دامی سبب . زیستی ن تنوعای و از بین رفت افزایش انتشار گازهای گلخانه

مواد بنابراین روند فعلی تقاضای مواد غذایی باید از طریق کاهش ضایعات و اتالف . افزایش تولید گاز متان خواهد شد

 .تر تنظیم گردد های غذایی سالم و تشویق مردم به انتخاب رژیمغذایی 

درصد و مصرف کودهای  24سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی  4113، نسبت به سال 4151با ادامه روند فعلی تا سال 

های بكر نواحی  سال آینده بخش بزرگی از جنگل 15تا . کردخواهد  افزایش پیدا درصد 25بیش از  تاایی یشیم

 . استوائی نیز از بین خواهند رفت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140831150209.htm: لينك خبر
 :خالصه خبر 

A new study, published today in Nature Climate Change, suggests that -- if current trends 

continue -- food production alone will reach, if not exceed, the global targets for total 

greenhouse gas (GHG) emissions in 2050. 

The study's authors say we should all think carefully about the food we choose and its 

environmental impact. A shift to healthier diets across the world is just one of a number of 

actions that need to be taken to avoid dangerous climate change and ensure there is enough food 

for all. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140831150209.htm
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 تغيير اقليم   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 شناسی کاربرد تصاویر دیجیتال در مطالعات حشره

با استفاده از ( USDA)محققان وزارت کشاورزی امریكا 

با وضوح  های تخصصی عكاسی دیجیتال، تصاویری روش

از ( wasp)عسل  های زنبورهای بی بسیار باال از گونه

 . اند تهیه کرده Platygastroideaباالخانواده 

بندی  ناسائی و شرح ردهشیكی از اهداف تهیه این تصاویر 

عسل  متری از گونه زنبور بی میلی 4تا  3این حشرات 

Trissolcus  ی ها این گونه از شكارگرهای طبیعی سن. است

این آفت بنام   یكی از انواع .تواند بعنوان یک عامل کنترل بیولوژیک آفات عمل نماید بوده و می( stink bugs)بدبو 

brown marorated stink bug  به مزارع ذرت، سویا و سایر محصوالت کشاورزی امریكا خسارتی  4131در سال

 . است میلیون دالر وارد کرده 13برابر 

ای تهیه و سپس تصاویر کنار هم  های مختلف بدن حشره با بزرگنمایی بسیار باال تصویر جداگانه شدر این روش از بخ

های  پایگاهسپس تصاویر در . شود برابر اندازه اصلی تهیه می 311چیده شده و یک تصویر کلی از زنبور با بزرگنمایی 

است که به ( CUID)یک شماره شناسه واحد  هر تصویر بارگذاری شده دارای. شوند داده آنالین ویژه بارگذاری می

 . کند ها فراهم می کاربران امكان مشاهده منشاء گونه را در نقشه توزیع گونه

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140825.htm: لينك خبر

 :خالصه خبر 
Using specialized digital photography methods, U.S. Department of Agriculture (USDA) 

scientists are producing high-resolution images of members of the wasp 

superfamily Platygastroidea. 

Of particular interest is using the images to improve the identification and taxonomic description 

of one- to two-millimeter-long Trissolcus wasp species that parasitize stink bugs and could have 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140825.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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potential as biological control agents. The wasps' larvae hatch and feed inside the bug's eggs, 

killing them in the Process 

 فناوری   :موضوع

 (ARS)مركز تحقيقات كشاورزی امریكا  :منبع

 45/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 زمینی گیری رطوبت مغز بادام ابزاری جدید برای اندازه

زمینی  ت مغز داخل پوسته بادامگیری رطوب جدیدی برای اندازهوسیله 

اختراع و مورد ( ARS)توسط محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا 

 . است تائید قرار گرفته

درصد برسد تا آماده  5/31زمینی باید به کمتر از  میزان رطوبت مغز بادام

تواند  رطوبت باالتر از حد تعریف شده می. سازی در انبار گردد ذخیره

 . ها شود سبب رشد قارچ

 کالیبراسیون رطوبتسنج جدید از فناوری حسگر مایكروویو کم قدرت و یک الگوریتم خاص برای  در ساخت رطوبت

 . است استفاده شده برای هر محصول خاص

کنترل و « کز خریدامر»در ( USDA)زمینی تولید شده در امریكا باید توسط وزارت کشاورزی امریكا  محصول بادام

در مرحله . شوند بندی شده و سپس خریداری می ها توزین و درجه در این مراکز بادام زمینی. گردد میتایید 

گیری  ی، عوامل کیفی مثل اندازه مغز بادام، اندازه پوسته، میزان مواد خارجی و میزان رطوبت مغز بادام اندازهبند درجه

  .  شوند و تعیین می

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140821.htm: لينك خبر

 :خالصه خبر 
A new meter that measures the moisture of peanuts inside the shell has been developed by U.S. 

Department of Agriculture (USDA) scientists and licensed by a manufacturer of instruments for 

use in agriculture. The moisture-sensing meter was invented by Agricultural Research 

Service (ARS) engineers Samir Trabelsi and Stuart O. Nelson (retired) in the ARS Quality and 

Safety Assessment Research Unit at Athens, Georgia. 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140821.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=34142
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=66-12-05-03
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=66-12-05-03
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 فناوری   :موضوع

 (ARS)مركز تحقيقات كشاورزی امریكا  :منبع

 41/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 ای ازهای گلخانهانتشارگ های خاك در کاهش تاثیر میكروارگانیسم

در ( IRNA)محققان موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه 

توانائی خاك در از بین بردن گاز اند که  تحقیقات جدید خود دریافته

N2O دی از بستگی به میزان فراوانی و تنوع گروه جدی

های خاك دارد که قادر به تبدیل آن به گاز نیتروژن  میكروارگانیسم

(N2 )هستند. 

و متان جزء ( CO2)اکسیدکربن  همراه با دی( N2O)اکسید نیتروژن 

درصد از گاز اکسید نیتروژنی که وارد جو زیمن  31. ای اصلی موثر در تخریب الیه ازن جو زمین هستند گازهای گلخانه

های  ها و محصوالت حاوی نیتروژن خاك درصد آن در ارتباط با نهاده 25از اکوسیستم زمینی است که  شود ناشی می

درك فرایند تولید اکسیدنیتروژن در . است... کشاورزی مثل کودهای شیمیایی، کودهای حیوانی، بقایای گیاهی و غیره

اهمیت  زبسیار حائای  هخانلموثری برای کاهش انتشار گازهای گحل  در یافتن راه   N2ضرر  خاك و تبدیل آن به گاز بی

 . است

های که  خاك در توسعه میكروارگانیسمشیمیایی ووضیح چگونگی اثرگذاری خواص فیزیكتواند در ت ق میتحقیاین 

به کمک  طی این تحقیق دانشمندان در. د، بسیار کمک نمایدهستن N2قادر به تبدیل اکسید نیتروژن به گاز 

 این دستهموفق به شناسائی چندین گروه جدید از   DNA صدها هزارتوالی ردهای متاژنومیک و تجزیه و تحلیل رویك

 . شدند میكروارگانیسم

 . ستا به چاپ رسیده Nature Climate Changeدر مجله  دستاورد علمیاین نتیجه 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111858.htm: لينك خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827111858.htm
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The ability of soils to eliminate N2O can mainly be explained by the diversity and abundance of 

a new group of micro-organisms that are capable of transforming it into atmospheric nitrogen 

(N2). INRA research scientists in Dijon have shown that the ability of soils to eliminate N2O can 

mainly be explained by the diversity and abundance of a new group of micro-organisms that are 

capable of transforming it into atmospheric nitrogen (N2). 

  ای گازهای گلخانه:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 47/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 های طیور آزمونی ساده برای تشخیص بیماریکشف 

تشخیص دو بیماری مهم رای بهای قبلی  ایجاد تغییراتی در روشا ب

این دو . اند تری شده ، محققان موفق به ارائه روش آسانطیور

( Reticuloendotheliosis)ندوتیلوز اهای رتیكولو بیماری به نام

های واگیردار و مشابه  از بیماری( Marek)بیماری مارك  و 

 .سرطان در طیور هستند

مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا با ایجاد تغییراتی در محققان 

موفق به شناسائی توالی ژنتیک ( PCR)مراز  ای پلی به نام آزمایش واکنش زنجیره ها بیماریاین روش قبلی تشخیص 

 . شود ها می ویروس شدند که موجب بروز این بیماریمنحصر بفردی از 

. کند شده را فراهم می ویروس از بافت نگهداری DNAهای تشخیص بیماری امكان استخراج  جدید به آزمایشگاهروش 

 . تواند باشد های پیچیده و پرهزینه فعلی می روش جایگزین مناسبی برای روشاین 

که به جلوگیری از انتشار و گسترش  اند شده CVRM2تحقیق دیگری نیز موفق به تولید واکسن جدیدی به نام در 

 . تواند کمک نماید های طیور می بیماری مارك و سایر بیماری

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140818.htm: خبرلينك 

 :خالصه خبر 

U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists has found a way to make it easier to detect 

two serious poultry diseases by modifying an already available test. 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140818.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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The two diseases, avian reticuloendotheliosis and Marek's disease, are highly contagious and 

can cause cancer-like diseases, production losses and death in birds. Marek's disease usually 

affects young adult chickens, while reticuloendotheliosis infects chickens as well as other 

poultry—turkeys, ducks, geese and quail. 

 های طيور بيماری:  موضوع

 (ARS)مركز تحقيقات كشاورزی امریكا   :منبع

 10/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 کشف ارتباط متقابل پیچیده بین گیاهان و جانوران در طبیعت

تباطات متقابل پیچیده بین گیاهان، ها به کشف ار کولوژیستا

، با این 4134در سال . ای دارند جانوران و محیط زیست توجه ویژه

از روی نوع ارتباطات وجود این  هب امكان پی بردن تفكر که

وجود دارد، های گرفته شده توسط افراد عالقمند  یلمفها و  عكس

مسابقه انتخاب بهترین عكس با موضوع  BMC Ecologyمجله 

دالر برای عكسی  211برنده اول معادل جایزه . فوق را برگزار نمود

 . بود که بهترین تجسم را از تعامالت اکولوژیكی مستند سازد

دهنده یک  دور دوم این مسابقه برنده اول عكسی بود که توسط یک اکولوژیست از آلمان فرستاده شده و نشاندر 

. بود( pagoda lily)خانواده سوسن سفید گلی از بر روی  افشان دهگر (rock mouse) ای خزدار موش صخره

در حال تغذیه جوجه خود، ( های دریایی مرغابی ز خانواده ا)از پرنده آلباتروس  بودند یگر تصاویریهای برنده د عكس

اکولوژیكی در طبیعت رفتارهای های مختلف  نبهجدهنده  ار که نشانو استتشكارگر و طعمه ها،  جوجه پنگوئن

  . باشند می
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stunning-captures-contest-photo-ncemag.org/biology/2014/08/slideshowhttp://news.scie-: لينك خبر

animals-and-plants-between-interplay 

 :خالصه خبر 

More than most researchers, ecologists pay heed to the complex interplay between plants, 

animals, and the environment. And sometimes they capture the best interactions on film. In 2012, 

recognizing that there might be hidden photographic gems among all the data slides in 

ecologists’ collections, the journal BMC Ecologyestablished a photo contest. Anyone affiliated 

with a research institution can win up to $400 for a photo or visualization image that best 

captures the aesthetics of ecological interactions. 

 متفرقه:  موضوع

 (sciencemag) :منبع

 40/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 های زیرزمینی برای اولین بار در کالیفرنیا تنظیم مقررات استفاده از آب

در نتیجه رکورد کمترین بارش باران و برف در سه سال اخیر در 

خشكسالی شدید  درصد این ایالت با 51یا، بیش از نلت کالیفراای

درصد ظرفیت  51میزان ذخیره آب به کمتر از . است روبرو شده

خود رسیده، عرضه آب برای کشاورزان محدود و میزان حفر چاه 

میزان . است دو برابر و در برخی مناطق حتی سه برابر شده

م کاهش های سطحی مورد استفاده برای مزارع نیز تا یک سو آب

بنا بر گزارش وزارت کشاورزی امریكا . های زیرزمینی برای جبران این کمبود افزایش یافته است یافته و استفاده از آب

(USDA )تواند منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود بسیاری از مزارع بعلت کمبود آب زیر کشت نرفته که می . 

است مقرراتی برای استفاده از منابع زیرزمینی  ئولین دولتی تقاضا شدهاز مس برای اولین بار با توجه به وضعیت فوق

 . تعیین نمایندهایی برای استفاده از آنها  وضع کرده و محدودیت

 /:groundwater-first-for-stage-sets-30/california-08-/www.bloomberg.com/news/2014http-:لينك خبر

regulations.html 

 :خالصه خبر 

http://news.sciencemag.org/biology/2014/08/slideshow-photo-contest-captures-stunning-interplay-between-plants-and-animals
http://news.sciencemag.org/biology/2014/08/slideshow-photo-contest-captures-stunning-interplay-between-plants-and-animals
http://news.sciencemag.org/biology/2014/08/slideshow-photo-contest-captures-stunning-interplay-between-plants-and-animals
http://www.biomedcentral.com/1472-6785/14/24
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-30/california-sets-stage-for-first-groundwater-regulations.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-30/california-sets-stage-for-first-groundwater-regulations.html
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California lawmakers have sent Governor Jerry Brown legislation that would for the first time 

regulate groundwater use as the most-populous U.S. state suffers from a record drought. 

The proposals would require local governments to develop groundwater regulations and give the 

state the power to step in and enforce restrictions if necessary. 
 های زیرزمينی آب   :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 31/10/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 شناسائی ژنی که در افزایش مقاومت گیاهان به خشكسالی موثر است

سازی  که به مقاوم اند شده OSA1بنام  ئی ژنیموفق به شناسامحققان 

پروتئینی را ژن این . تواند کمک نماید گیاهان در برابر خشكسالی می

کند که در برابر نوسانات آب در  درغشاء سلولی گیاهان رمزگذاری می

در  و تنظیم کند تواند ب را میآدسترس گیاه حساس بوده و نیاز گیاه به 

 . نماید برای گیاه عمل میواقع مشابه ترموستات 

به چاپ   Natureبیشتر در مورد این یافته علمی در مجله جزئیات 

 . است رسیده

در صورت بروز در مراحل حساس یكی از عوامل اصلی کاهش عملكرد در سطح جهانی است بطوریكه از خشكسالی 

 . درصد عملكرد را کاهش دهد 51د تا توان رشد گیاه می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827151752.htm: لينك خبر

 :خالصه خبر 

A gene that could help engineer drought-resistant crops has been identified by researchers. The 

gene, called OSCA1, encodes a protein in the cell membrane of plants that senses changes in 

water availability and adjusts the plant's water conservation machinery accordingly.  

 بیوتکنولوژی:  موضوع

 (sciencedaily)دیلی   ساینس :منبع

 47/10/4112: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

http://topics.bloomberg.com/california/
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140827151752.htm
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