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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر در هفت ماه گذشته قیمتروند تغییرات 

  4132مارس از ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 3131 مهریعنی  4132 سپتامبرتا ( 31 فروردین)

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  3131یعنی مهر  4132تا سپتامبر ( 31فروردین )  4132مارس 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-6.05 % 263.41 Aug 2014 

-7.48 % 243.72 Sep 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

2.89 % 440.38 Aug 2014 

0.88 % 436.50 Sep 2014 
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فروردین )  4132مارس از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)   3131یعنی مهر  4132تا سپتامبر ( 31

 

 

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

بشرح زیر ( گرم به سنت امریكا 251یک پوند معادل حدود ) 3131یعنی مهر  4132تا سپتامبر ( 31فروردین )  4132

 :بود

 

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-3.18% 176.43 Aug 2014 

-7.58% 163.06 Sep 2014 

 ماه قیمت تغییرات

- 17.89 Mar 2014 

1.79 % 18.21 Apr 2014 

0.16% 18.24 May 2014 

-0.60% 18.13 Jun 2014 

3.31 % 18.73 Jul 2014 

-5.39 % 17.72 Aug 2014 

-6.66 % 16.54 Sep 2014 
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 :خبر لینک
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

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

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

 بازگشت به فهرست

 

 کشف جدید در مورد آفت مگس میوه

گونه از آفت  2 اند که المللی دریافته قیقاتی بینیک گروه تح

 Bactrocera dorsalisه در واقع به یک گونه به نام مگس میو

این آفت از مخربترین آفات کشاورزی در دنیا است . تعلق دارند

که ساالنه به صنایع باغبانی و امنیت غذایی در آسیا، افریقا، 

هایی از امریكای مرکزی خسارات بیشماری  اقیانوسیه و بخش

 . کند وارد می

ه آفات از اصول کلیدی مدیریت توانایی تشخیص دقیق نوع گون

المللی محصوالت کشاورزی مانند  ای و یا اعمال ممنوعیت در داد و ستدهای بین آفات از جمله تعریف معیارهای قرنطیه

 .ها و سبزیجات است میوه

بب تواند س میبنا بر اظهارات یكی از محققان این گروه، پذیرش چهار گونه از آفات مگس میوه به عنوان یک گونه 

های  ی بهبود مدیریت آفات، تسهیل همكارشده و همچنین به محصوالت کشاورزی المللی  بین تتجار کاهش موانع در

های پس از برداشت، بهبود تحقیقات بنیادی و  ریزی بهتر برای فرایند ای موثرتر، برنامه المللی، اقدامات قرنطیه بین

شود و مهمتر از همه به افزایش امنیت غذایی در  این آفت می توانایی باروری ت واهش جمعیهایی که برای ک تالش

 .کمک نمایدکشورهای فقیر

 در را های تحقیقاتی خود فعالیت 4113کشور از سال  41محقق از  51المللی متشكل از  این گروه تحقیقاتی بین

جزئیات بیشتر . اند غاز کردهآ (IAEA)المللی انرژی اتمی  با هماهنگی فائو و سازمان بین های مختلف کشاورزی رشته

 . است به چاپ رسیده  Systematic Entomologyدر مورد این یافته در مجله 

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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  /http://www.fao.org/news/story/en/item/262972/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Four of the world's most destructive agricultural pests are actually one and the same fruit fly, 

according to the results of a global research effort released today. The discovery should lead to 

the easing of certain international trade restrictions and also aid efforts to combat the ability of 

these harmful insects to reproduce, experts said. 
 آفات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 02/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 المللی کشاورزی خانوادگی درباره سال بین

در نشست دو روزه گفتگوی جهانی درباره کشاورزی خانوادگی 

(GDFF ) نحوه حمایتکه در مقر فائو برگزار گردید در خصوص 

کشاورزان از کشاورزی  های ازمانس، بخش خصوصی و ها دولت

 . بحث و گفتگو شد 4132خانوادگی پس از سال 

در افتتاحیه این مراسم آقای داسیلوا، مدیرکل فائو ضمن اشاره به 

مربوط به آنها در مرکز  های ازمانساین مطلب که کشاورزان و 

آن های فائو قرار دارند یادآور شد که آنچه اکنون دنیا به  فعالیت

در  در تامین جهانی مواد غذایی و های کشاورز خانوادههمچنین بر نقش . و امنیت غذایی پایدار است  نیاز دارد، آینده

را متذکر  روبرو بودن آنها با عدم امنیت غذایی باشند، میاغلب در مناطق روستایی  آنهابا توجه به اینكه  عین حال

 . شدند

رزی، دام و شیالت آرژانتین، وزیر کشاورزی و منابع طبیعی قبرس، وزیر وزیر کشاورزی مجارستان، وزیر کشاو

 .کشاورزی نیجر و و وزیر زنان پاراگوئه از جمله سخنرانان دیگر این مراسم بودند

 .نوامبر در فیلیپین برگزار خواهد شد 42در « کشاورزی خانوادگی»المللی  مراسم پایان سال بین

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/262865/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/262972/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/262865/icode/
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How can governments, farmers' organizations and the private sector seize current global 

momentum and galvanize concrete action in support of family farmers beyond 2014? This is the 

central question at the two-day Global Dialogue on Family Farming (GDFF), opened at FAO 

headquarters today.  
 آفات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 02/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 کاهش ضایعات مواد غذایی تالش برای

المللی توسعه کشاورزی  با همكاری مشترک فائو، صندوق بین

(IFAD ) و برنامه جهانی غذا(WFP ) گذاری  سرمایهبا و

، برنامه جهانی برای (SDC)آژانس توسعه و همكاری سوئیس 

 . آغاز بكار نمود( CoP)کاهش ضایعات غذایی 

لید شده برای مصرف در حال حاضر یک سوم از مواد غذایی تو

اندازی این  هدف از راه. رود انسان بصورت ضایعات از بین می

برنامه کاهش اتالف و ضایعات مواد غذایی از طریق به 

در  از جمله نهادهای دولتی، خصوصی و جوامع مدنی و برقراری ارتباط بین ذینفعاناطالعات  تجارب و گذاری اشتراک

loss-http://www.fao.org/food-سایت این برنامه به آدرس اینترنتی  وب در. استبصورت آنالین  این زمینه

reduction/en/  های  های آنالین، پایگاه های دسترسی به کتابخانه امكان مشاهده اخبار و رویدادهای مرتبط و لینک

های یادگیری الكترونیكی در  امكان آموزش آنالین و ماژول. است ط فراهم شدههای اجتماعی ذیرب داده و شبكه

 . مدیریت پس از برداشت محصول نیز بزودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت

درصد آن را محصوالت  21-51درصد از مواد غذایی تولید شده در سطح جهانی که  11است حدود  برآورد شده

درصد آن را محصوالت دریایی تشكیل  15های لبنی و  روغنی، گوشت و فراورده  های دانه درصد آن را 41ای،  ریشه

تواند نیاز  میلیارد تن مواد غذایی است می 1/3این مقدار که معادل . رود دهند، تلف و یا بصورت ضایعات از بین می می

 . میلیارد نفر را در دنیا تامین کند 4غذایی 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/262504/icode:لینک خبر

http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/262504/icode/
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 :خالصه خبر 

Attempts to reduce food losses and waste, which account for one third of food produced for 

human consumption, have received a boost through a new online platform that brings together 

for the first time a range of resources and allows stakeholders to share experiences and best 

practices. 
 آفات  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 04/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 هكتار خاک در سطح جهانی 4111ساالنه تخریب 

بنا بر گزارش منتشر شده توسط موسسه 

به کانادایی آب، محیط زیست و سالمتی وابسته 

سال پیش تا  41دانشگاه سازمان ملل متحد، از 

هكتار خاک  4111کنون ساالنه بطور متوسط 

ها مربوط  این خاک. توسط نمک تخریب می شود

ناطق خشک و به زمینهای آبی واقع در م

که توسط نمک تخریب  امروزه مساحت زمینهای کشاورزی آبی. باشد کشور می 25خشک است که شامل  نیم

 25که معادل  3331میلیون هكتار است در مقایسه با سال  24برابر مساحت کشور فرانسه یعنی حدود  شوند،  می

 . میلیون هكتار بوده است

استفاده از های آبیاری بدون  روش. دهد خشک کم باران روی می یمهتخریب خاک توسط نمک در مناطق خشک و ن

وری تاثیر  در ناحیه رشد ریشه شده و بر کیفیت خاک و میزان بهرهمدیریت زهكشی منجر به تجمع نمک  های روش

 . گذارد منفی می

 :مهمترین مناطقی که خاک آنها تحت تاثیر نمک مخرب قرار دارد عبارتند از

 ل در آسیای مرکزیحوضه دریای آرا 

 حوضه رود گنگ در هند 
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 حوضه رود سند در پاکستان 

 حوضه رود زرد در چین 

 حوضه فرات در سوریه و عراق 

 دارلینگ در استرالیا-حوضه موری 

  درهsan Joaquin در امریكا 

دارند و  درصد آن تحت تاثیر تخریب نمكی قرار 41است که  میلیون هكتار برآورد شده 131سطح اراضی آبی در جهان 

 1/42است که معادل ساالنه  شده دالر به ازاء هر هكتار تخمین زده 223برابر  4131خسارت ناشی از آن برای سال 

 .   باشد میلیارد دالر ضرر اقتصادی می

  wl2102014.php-10/tca-t.org/pub_releases/2014http://www.eurekaler:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Every day for more than 20 years, an average of 2,000 hectares of irrigated land in arid and 

semi-arid areas across 75 countries have been degraded by salt, according to a study by UN 

University's Canadian-based Institute for Water, Environment and Health, published Oct. 28. 

Today an area the size of France is affected -- about 62 million hectares (20%) of the world's 

irrigated lands, up from 45 million hectares in the early 1990s. 
 خاک  :موضوع

 eurekalert :منبع

 02/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تغذیه شدند خواستار همبستگی و ارائه راه حل برای سوء G-77گروه 

 33که در (  ICN2)المللی تغذیه  قبل از دومین کنفرانس بین

گفتگو »نوامبر آغاز خواهدشد، سومین نشست تحت عنوان 

مقر در  G-77با هدف گردآوری نظرات اعضاء گروه « تغذیهدرباره 

های قبلی در این مورد با حضور  نشست. فائو در رم برگزار گردید

شامل  BRICSمقامات رسمی از امریكا و کشورهای موسوم به 

 .بود برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای شمالی برگزار شده

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-10/tca-wl2102014.php
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تامین در بازدید خود از فائو برای شرکت در این نشست  G-77لی گروه جمهور بولیوی و رئیس فع آقای مورالس رئیس

از وظایف دولت دانسته و ضمن ضروری دانستن برقراری امنیت غذایی  دسترسی آب برای همه راامكان غذا، زمین و 

نگی باشد، بین بردن رنج گرسای که در راستای دسترسی همه مردم به غذای سالم و از  حمایت خود را که از هر ایده

ای مثل آب، مخالفت با محصوالت  وی همچنین از اقدامات اخیر دولت خود در ارائه کاالها و خدمات پایه. داعالم نمو

 .مالكان و برنامه خرید مازاد محصوالت خبر داد های مالی به خرده ای و کمک تراریخته، اعتبارات یارانه

 . از دیگر سخنرانان این نشست بودند G-77در گروه نمایندگان کشورهای سودان، موزامبیک و پاکستان  

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/263659/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Evo Morales Ayma, current chairman of the Group of 77 and President of the Plurinational 

State of Bolivia, urged an expansive reading of state's duties to guarantee food, land and access 

to water for all during a visit to FAO today. "Food security and nutrition are indispensable," he 

said. "We endorse the idea that each and every person has access to healthy food and does not 

suffer hunger." 
 تغذیه سوء   :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 32/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 دوست در تالش جهانی برای تولید پایدار مواد غذایی نقش گیاهان نمک

های کشاورزی بدلیل افزایش  با توجه به از بین رفتن روزافزون زمین

های انسانی،  تغییرات اقلیمی و سایر فعالیتشوری در خاک در نتیجه 

تاسمانیای استرالیا مفهوم جدیدی را در اصالح محققان دانشگاه 

حلی برای کمک به  نباتات و تولید ارقام مقاوم به شوری بعنوان راه

 .  اند های جهانی در تولید پایدار مواد غذایی مطرح کرده تالش

ه تحقیقاتی، آنها از آنچه که از محققان این گرو یكی بنا بر اظهارات

اند و  گیرد، الهام گرفته دوست انجام می بطور طبیعی در گیاهان نمک

http://www.fao.org/news/story/en/item/263659/icode/
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بالون مانند گیاهی به مثابه مثانه نمک در گیاه است بدون  خارجی های آن ذخیره نمک جذب شده توسط گیاه در زائده

 . اینكه به رشد و عملكرد گیاه آسیب جدی وارد شود

   . است به چاپ رسیده Trends in Plant Scienceبنام  Cellیق در یكی از مجالت انتشارات جزئیات این تحق

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141028122600.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Farmland is vanishing in part because the salinity in the soil is rising as a result of climate 

change and other human-made phenomena. In an Opinion piece publishing in the Cell Press 

journal Trends in Plant Sciences, researchers propose a new concept for breeding salt- 

tolerant plants as a way to contribute to global efforts for sustainable food production 
 گیاهان نمک دوست   :موضوع

 (sciencedaily)فائو  :منبع

 02/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 هانتكنیک جدید تصویربرداری از نحوه انجماد گیا

موفق به ارائه تكنیک  یكی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا

های جو  است که به درک چگونگی انجماد در بافت تصویربرداری جدیدی شده

. تولید ارقام مقاوم به سرما کمک خواهد نمود بهو در نتیجه  شده( یوالف) دوسر

ررسی قرار گرفته این تكنیک در مورد گندم، جو، چاودار و ذرت نیز مورد ب

 . است

های  های دیجیتال با وضوح بسیار باال از برش این تكنیک شامل ایجاد عكس

افزار از آنها تصاویر سه بعدی تهیه  های گیاهی است که با استفاده از نرم بافت

های  نمونه ازاسكن  تی و سی  MRIهای  تصاویر تولید شده با استفاده از این تكنیک مشابه تصویربرداری. اند کرده

زده و  های یخ تصاویر برداشته شده با این روش از بافت مقایسه. های گیاهی بسیار کوچک با هزینه کمتر است بافت

 . عادی به درک بیشتر از فیزیولوژی گیاهی کمک خواهد نمود

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141028122600.htm
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در لینک  به چاپ رسیده و ویدئویی از آن نیز Environmental and Experimental Botanyاین یافته در مجله 

  www.ars.usda.gov/is/video/mov/freezeplants.mov :باشد زیر در دسترس می

  htmhttp://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141027.:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A U.S. Department of Agriculture (USDA) agronomist in North Carolina has used an imaging 

technique he developed to uncover fresh details about what happens to oats when they freeze. 

The work by David P. Livingston, who is with the USDA’s Agricultural Research Service (ARS) 

in Raleigh, has implications for growers. 

 فناوری   :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 02/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 پنبه  الیاف کیفیت و بررسی شیوه جدید دستیابی

در نیواورلئان وابسته به ( SRRC) ای جنوب در مرکز تحقیقات منطقه

تجهیزات مربوط به بررسی و مطالعه ( USDA)امریكا  وزارت کشاورزی

تجهیزات . است روز رسانی شده کیفیت الیاف پنبه توسط متخصصین به

گرم الیاف پنبه  21تا  11، ریسی بسیار کم روز رسانی شده قادر به نخ به

های آزمایشگاهی  در گذشته بررسی. حاصل از بذور آزمایشگاهی است

تا  45بایست حداقل  و هر نمونه می ذیر نبودپ بر روی میزان کم امكان

 . بود پوند می 351

به چاپ  Agricultural Researchاز مجله  4132جزئیات بیشتر در مورد این دستگاه در نسخه شماره اکتبر 

 . است رسیده

  v/is/pr/2014/141024.htmhttp://www.ars.usda.go:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The U.S. Department of Agriculture (USDA) pilot plant for studying cotton textiles located at 

the Southern Regional Research Center (SRRC) in New Orleans, Louisiana, has been upgraded. 

Materials engineer Christopher Delhom has successfully “reimagined” some of the pilot plant’s 

http://www.ars.usda.gov/is/video/mov/freezeplants.mov
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141027.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=3402
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141024.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-54-05-00
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=11739
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cotton processing equipment. He outfitted model cotton-spinning equipment to be able to spin as 

little as 30-60 grams (1-2 ounces) of cotton fibers grown from selected experimental seeds.  
 پنبه   :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 04/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 بزرگی سوراخ الیه ازن به اندازه امریكای شمالی

ازن بر فراز گاز  غلظت دهنده میزان تصویر روبرو نشان

: منبع)است  4132سپتامبر  33ناحیه قطب جنوب در تاریخ 

 (. ناسا

رفت با غیرقانونی اعالم شدن  با وجود اینكه انتظار می

سال پیش، بزرگی سوراخ الیه ازن  42انتشاز گاز کلر در 

بسرعت کاهش یابد، اما بر اساس اطالعات جدید ناسا 

مانده  بزرگی آن همچنان به اندازه امریكای شمالی باقی

 .  است

بزرگی سوراخ الیه . کند خورشید عمل میدر برابر اشعه مضر ماوراء بنفش  برای زمین الیه نازک گاز ازن به مثابه سپری

میلیون  3/42حدود  خود یعنی به گستردگیبه حداکثر  4132سپتامبر  3در تاریخ  که در طی سال متغیر است ازن

درصد کمتر ولی نسبت به  3است،  4111این رقم از بزرگترین رقم ثبت شده که مربوط به سال . رسید کیلومترمربع 

 .است تغییری نكرده  4131و  4134، 4131 های سال

های جهانی است که بر  ترین پروتكل موفقمورد توافق کشورها قرار گرفت یكی از  3392پروتكل مونترال که در سال 

این گاز بطور گسترده در تولید لوازم خانگی و . ممنوع گردید( CFCs)استفاده از گاز کلروفلوئوروکربن  اساس آن 

 . های اسپری کاربرد داشت طیصنعتی مثل یخچال و فریزر، قو

دانشمندان نگران عدم کاهش بزرگی سوراخ الیه ازن با توجه به موفق بودن پروتكل مونترال و کم شدن استفاده از 

آنها مطمئن نیستند که آیا گرم شدن . که مانع این کاهش است هستند گاز کلر هستند و بدنبال دالیل دیگری
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با توجه به ارتباط متقابل پیچیده بین تغییرات . مانعت از این کاهش موثر است یا نهتدریجی اتمسفر قطب جنوب در م

 . باشد اند که پاسخ به سوال فوق آسان نمی اقلیمی و  سوراخ الیه ازن، دانشمندان گفته

 remains-layer-hole-http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ozone-:لینک خبر

shows-data-nasa-america-north-of-size 

 :خالصه خبر 
The Antarctic ozone hole, which was expected to reduce in size swiftly when man-made chlorine 

emissions were outlawed 27 years ago, is stubbornly remaining the size of North America, new 

data from NASA suggests.The hole in the thin layer of gas, which helps shield life on Earth from 

potentially harmful ultraviolet solar radiation that can cause skin cancers, grows and contracts 

throughout the year but reached its maximum extent on September 9 when monitors at the south 

pole showed it to cover 24.1 million square km (9.3 m sq miles)..  
 الیه ازن   :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 04/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 المللی برنج در بانكوگ برگزاری چهارمین کنگره بین

رگترین تجمع که بز( IRC2014)المللی برنج  چهارمین کنگره بین

الی  5) نوامبر 3تبر الی کا 42علمی مربوط به برنج در جهان است، از 

کشور در مرکز تجارت و  23نفر از  3511با  حضور   (3131 آبان 31

در این . بانكوگ، تایلند برگزار گردید( BITEC)المللی  اه بینشگنمای

های  شود آخرین پیشرفت کنگره که هر چهار سال یكبار برگزار می

 .  گردد ی مربوط به برنج مطرح میها تحقیقاتی و فناوری

یكی از موضوعات مطرح شده در کنگره سال جاری، تاکید بر ادامه 

یا گرسنگی پنهان  Aحلی برای غلبه برکمبود ویتامین  بعنوان راه golden riceیا « برنج طالئی»تحقیق بر روی رقم 

 . در سطح جهانی بود

http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ozone-hole-layer-remains-size-of-north-america-nasa-data-shows
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ozone-hole-layer-remains-size-of-north-america-nasa-data-shows
http://www.nasa.gov/content/goddard/2014-antarctic-ozone-hole-holds-steady/#.VFONoSl-cWC
http://www.nasa.gov/content/goddard/2014-antarctic-ozone-hole-holds-steady/#.VFONoSl-cWC
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 331میلیارد نفر از جمله  4بطوریكه در حال حاضر بیش از  گرسنگی پنهان مشكلی فراگیر در سراسر جهان است

برنج . های غذایی خود مواجه هستند در رژیم   Aمیلیون زن باردار در جهان با کمبود ویتامین  33میلیون کودک و 

 . تواند یک مكمل پایدار بالقوه برای رفع این کمبود باشد طالئی می

 a-vitamin-against-fight-the-in-help-to-commitment-releases/our-http://irri.org/news/media-:لینک خبر

deficiency 

 :خالصه خبر 

“No farmer must be left behind” was the challenge addressed to 1,500 scientists and delegates, 

hailing from 69 countries, who are here in Bangkok to attend the 4th International Rice 

Congress (IRC2014). “This call to action adds all the more to our resolve to continue the 

research on Golden Rice, a potential new food-based approach to help fight vitamin A deficiency 

(VAD), a form of hidden hunger,” said Dr. Violeta Villegas, Golden Rice project coordinator at 

IRRI. 
 برنج   :موضوع

 (IRRI) برنجالمللی تحقیقات  موسسه بین :منبع

 04/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ای ها در کاهش فرونشست خاک و انتشار گازهای گلخانه احیا تاالباثیر ت

( Dartmouth)تحقیق جدیدی، محققان کالج دارتموس ر د

ها و میزان فرونشست خاک و انتشار  ارتباط بین احیا تاالب

 . اند داده ررا مورد بررسی قرا ای گازهای گلخانه

در  کربن و متانچرخه نوسانات  برای اولین بار این مطالعهدر 

در سراسر جهان . است گیری شده مستمر اندازه ها بطور تاالب

افزایش های آلی و  زهكشی کشاورزی منجر به فرونشست خاک

ر ددلتای کالیفرنیا . شود می تمسفراکربن در  اکسید غلظت دی

 . باالترین نرخ فرو نشست خاک را در جهان دارد ها  های کشاورزی و سكونت انسان فعالیتبیش از یک قرن  نتیجه

 41های انسانی است اما میزان تاثیر گاز متان در تغییرات اقلیمی  ای اصلی ناشی از فعالیت اکسید کربن گاز گلخانه دی

  . کربن است اکسید برابر بیشتر از دی

http://irri.org/news/media-releases/our-commitment-to-help-in-the-fight-against-vitamin-a-deficiency
http://irri.org/news/media-releases/our-commitment-to-help-in-the-fight-against-vitamin-a-deficiency
http://irri.org/news/media-releases/second-green-revolution-seeks-to-leave-no-farmer-behind
http://ricecongress.com/
http://ricecongress.com/
http://ricecongress.com/
http://irri.org/golden-rice
http://irri.org/about-us/our-people/specialists/violeta-n-villegas
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  .است به چاپ رسیده Global Change Biologyاین تحقیق در مجله نتایج 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141030133400.htm: لینک خبر

 :خالصه خبر 

Restoring wetlands can help reduce or reverse soil subsidence and reduce greenhouse gas 

emissions, according to research in California's Sacramento-San Joaquin River Delta. The study 

is one of the first to continually measure the fluctuations of both carbon and methane as they 

cycle through wetlands. 
 ای گلخانهخاک، گازهای    :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 32/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 بانكوگ، تایلندذرت در  کنفرانس آسیاییدوازدهمین رگزاری ب

 151انس آسیایی ذرت با حضور بیش از کنفروازدهمین د

دهندگان خدمات از  و ارائه گزار، کشاورز حقق، سیاستم

 31الی  9)نوامبر  3اکتبر تا  11های دولتی و خصوصی از  بخش

این برگزارکنندگان . در بانكوگ، تایلند برگزار گردید( آبان

سیا و شاورزی در آککنفرانس انجمن موسسات تحقیقاتی 

تحقیقات ذرت و المللی  مرکز بین ،(APAARI)اقیانوسیه 

 . و وزارت کشاورزی تایلند بودفائو  ، (CIMMYT)گندم 

ارائه مهم برای توصیه  31 « محیطی رای غذا، خوراک دام، تغذیه و امنیت زیستذرت ب»کنفرانس تحت عنوان این در 

 .یک نقشه راه پایدار برای ذرت در آسیا مطرح گردید

گذاری  وری ذرت در آسیا، به اشتراک های خاص برای افزایش تولید و بهره جمله اهداف این کنفرانس ارزیابی اولویتاز 

 صورتب نآو ایجاد آگاهی در میان نهادها و ذینفعان ذرت برای استفاده بهتر از های مربوط به ذرت  دانش و فناوری

 .بعنوان یک محصول صنعتی در آسیا بودعلوفه  خوراک دام و غذا،

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141030133400.htm
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است که بخش  سطح زیر کشت، تولید و عملكرد ذرت در آسیا چند برابر افزایش پیدا کردهشته سال گذ 51طی در 

 2)ه ذرت سریعترین رشد ساالندر مقایسه با سایر غالت . است اعظم این رشد در کشورهای در حال توسعه بوده

  . است را در آسیا داشته (درصد

conference-maize-releases/item/asian-updates/press-and-://www.cimmyt.org/en/newshttp-: لینک خبر

asia-in-maize-of-intensification-sustainable-for-strategies-develops 

 :خالصه خبر 

More than 350 leading agricultural researchers, policy-makers, farmers and service providers 

from across the public and private sectors are gathering in Bangkok from 30th October - 1st 

November for the 12th Asian Maize Conference. Organized by the Asia-Pacific Association of 

Agricultural Research Institutions (APAARI), the International Maize and Wheat Improvement 

Center (CIMMYT), the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations and the 

Thai Department of Agriculture 
 (cimmyt) یمیتس :منبع

 32/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 در چین و امنیت جهانی غذاتولید گندم قش ن

ن کشور تولید کننده گندم در جهان، بزرگتریبعنوان 

های کشاورزی در چین در برقراری امنیت غذایی برای  فعالیت

میلیارد نفر بسیار حیاتی بوده و همچنین نقش مهمی در  2/3

 . المللی دارد نبازارهای بیگیری  شكل

. رسد در سال میمیلیون تن  341گندم در چین به تولید میزان 

اساس آمار فائو سطح زیر کشت گندم در چین به اندازه بر 

ن درصد از جمعیت ای 21حدود دهد و  را تشكیل میدرصد از غالت مصرفی  21 گندم .الجزایر استمساحت کشور 

 . کنند کشور بطور روزانه گندم مصرف می

اما تولید آن با اردهای زندگی در حال رشد است برای گندم در چین بدلیل افزایش جمعیت و باال رفتن استاندتقاضا 

تغییر کاربری زمین به آلودگی محیط زیست، افزایش دما، خشكسالی، کمبود نیروی کار و ، هایی مثل کمبود آب چالش

http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
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های محلی و  مصرف نانجای ای نزدیک  اند که در آینده بینی کرده محققان پیش . آورتر روبرو است سودمحصوالت 

 .های سبک غربی خواهند گرفت خانگی را نان های فرنگی رشته

باقی  گندم ش عملكرد در اولویت اولرسد تالش برای افزای عدم امكان افزایش سطح زیرکشت بنظر می توجه بهبا 

  . بماند

conference-maize-releases/item/asian-updates/press-and-://www.cimmyt.org/en/newshttp-: لینک خبر

asia-in-maize-of-intensification-sustainable-for-strategies-develops 

 :خالصه خبر 

China’s domestic agricultural activities are vital to ensuring food security for its 1.4 billion 

people and – as the world’s largest wheat producer – the country plays a major role in shaping 

international markets.China produces about 120 million metric tons (265 million pounds) of 

wheat each year – on approximately 24 million hectares (59 million acres) of land, an area 

similar to the size of Algeria, according to statistics from the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO). 
 (cimmyt) یمیتس :منبع

 32/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

   چگونگی تغییر اقلیم توسط انساناز  مودارنش ش

های انسان در  فعالیت رجزئیات بیشتری از تاثیدر گزارش جدید خود ( IPCC)تغییرات اقلیمی المللی  ینبمجمع 

 . است دههای آن ارائه کر حل ثرات و راهاو تغییرات اقلیمی 

است که  علمی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم هیئت ، در واقع (IPCC)المللی تغییرات اقلیمی  بینمجمع 

 . سال گذشته هستند 2ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقلیم در  هم اکنون در کپنهاگ در حال تهیه جامع

 :باشند ر باره تغییرات اقلیم و اثرات آن میمستندات اصلی این مجمع د جزء نمودار زیرشش 

 

  :است 4134تا  3313زمین از سال دهنده تغییر دمای سطحی  اول نشاننمودار 

 

http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
http://www.cimmyt.org/en/news-and-updates/press-releases/item/asian-maize-conference-develops-strategies-for-sustainable-intensification-of-maize-in-asia
http://faostat.fao.org/
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 . دهد ها را نشان می سطح زمین و اقیانوسجهانی دمای غیرطبیعی  ترکیبمیانگین دوم نمودار 
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 :است 4311تا  4193های  برای سالمتوسط دمای سطح زمین بینی  پیشدهنده  سوم نشانمودار ن

 :است جهانی سطح دریا نشان داده شده تغییراتمیانگین  چهارمنمودار در 

 

 :گستردگی سطح یخ قطب شمال در سه ماه تابستان استدهنده  پنجم نشان ودارمن
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 4131تا  3321های  طی سالنی های انسا ای منتشر شده ناشی از فعالیت گازهای گلخانهانواع مجموع  ششمنمودار در  

 :است دهش نشان داده

 

how-show-that-graphs-six-report-http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ipcc-: لینک خبر

climate-worlds-the-changing-were 

 :خالصه خبر 

The data that underpins the forthcoming IPCC climate science report detailing humanity’s 

influence on the climate, global impacts and solutions. The UN’s climate science panel, the 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), is currently meeting in Copenhagen to 

thrash out the final wording of its so-called ‘synthesis’ report, the most comprehensive account 

of the state on climate science in seven years. 
 

 (guardian) گاردین :منبع

 32/12/0214: تاریخ خبر

http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ipcc-report-six-graphs-that-show-how-were-changing-the-worlds-climate
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ipcc-report-six-graphs-that-show-how-were-changing-the-worlds-climate
http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/31/ipcc-report-six-graphs-that-show-how-were-changing-the-worlds-climate
http://www.ipcc-syr.nl/
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 بازگشت به فهرست

 

 درصد افزایش داد 2/1را  محلی قیمت خرید گندمهند دولت 

درصد  52/1را با ان محلی م از کشاورزهند قیمت خرید گنددولت 

 . کیلوگرم اعالم کرد 311روپیه برای هر  3251افزایش، 

کننده گندم در جهان است که  دومین کشور بزرگ مصرفهند 

های غذایی االنه به منظور حمایت از کشاورزان و تهیه نیازدولت آن س

 .کند تعیین میرا  قیمت خرید گندم محلیافراد فقیر 

 1311کیلوگرم  311برای هر در فصل جدید  را قیمت خرید کلزاچنین هم

با وارد  هند. روپیه بود 1151، این رقم در سال گذشته ه اعالم کردروپی

بزرگترین خریدار روغن  ، است میلیون تن برآورد شده 39-33 که مصرفی خود درصد از روغن خوراکی 21حدود  ساالنه کردن

 . خوراکی در جهان است

 idINKBN0II1NN20141029-price-wheat-http://in.reuters.com/article/2014/10/29/india: لینک خبر

 :خالصه خبر 

The government has raised the price it will pay to buy new-season wheat from local farmers by 

3.57 percent to 1,450 rupees per 100 kg, encouraging the crop even though supply has exceeded 

demand for eight years. 
 (reuters) رویترز :منبع

 09/12/0214: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://in.reuters.com/article/2014/10/29/india-wheat-price-idINKBN0II1NN20141029
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