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  زی خانوادگیالمللی کشاور ، سال بین4132مرور سال : فائو

که سال  4132فائو همراه با سایر نهادهای همکار خود در سال 

بود، تالش نمود  نامگذاری شده« کشاورزی خانوادگی»المللی  بین

تا نقش کلیدی این مزارع در بخش کشاورزی و تامین غذای 

 .المللی قرار گیرد جهانی در کانون توجهات بین

وضعیت جهانی کشاورزی و  بر اساس گزارش ساالنه فائو درباره 

میلیون مزرعه موجود در  071مزرعه از مجموع  31از هر غذا، 

 01و  شود مزرعه بصورت کشاورزی خانوادگی مدیریت می 3دنیا، 

 شوند درصد از کل مواد غذایی دنیا در مزارع خانوادگی تولید می

ها و اضافه  تغذیه و کمبود ریزمغذی موضوع سوءهای دیگر فائو در سال گذشته تالش در جلب توجه جهانی به  از فعالیت

ها و یا سایر  درصد از جمعیت جهان از کمبود ریزمغذی 11میلیارد نفر یعنی حدود  4در حال حاضر حدود . وزن بود

که در اواخر ماه نوامبر در ( ICN2)المللی تغذیه  در دومین کنفرانس بین. برند عوارض ناشی از تغذیه نامناسب رنج می
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حمایت خود را از  رکشو 374و همچنین برگزار شد، پاپ فرانسیس خواستار اقدامات بیشتری در این زمینه شد رم 

 .بیانیه پایانی این کنفرانس اعالم نمودند

در گزارش ساالنه فائو درباره وضعیت جهانی عدم امنیت غذایی که در ماه اکتبر منتشر شد، روند مثبت کاهش 

میلیون نفر  311ید قرار گرفته است بطوریکه در دهه گذشته از تعداد جمعیت گرسنه جهان گرسنگی در جهان مورد تای

 . باشد میلیون نفر می 413حدود  3331-34های  کم شده و این کاهش نسبت به سال

های بدست آمده در کاهش گرسنگی حاد، شرایط نامساعد آب و هوایی و شیوع بیماری ابوال در  اما با وجود پیشرفت

 .شد 4132ها در مورد عدم امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای دنیا در سال  سبب تشدید نگرانی  افریقا غرب

های دیرهنگام و سنگین در سومالی که برداشت محصول را دچار  و خشکسالی در منطقه ساحل افریقا، بارش ها ناآرامی

مرکزی از جمله موارد تهدیدکننده امنیت غذایی در  ها در سودان جنوبی، سوریه، عراق و افریقای مشکل کرد، ناآرامی

 . بودند 4132بعضی از مناطق دنیا در سال 

المللی برای توسعه میان  های بین های جدید فائو در سال گذشته تالش برای گسترش همکاری از جمله فعالیت

 . کشورهای نیمکره حنوبی بود

 .آمیز فائو بود های موفقیت از دیگر فعالیتکمک به احیا کشاورزی در مناطق طوفان زده فیلیپین 

های بوجود آمده در  با قیمت باالی مواد غذایی شروع شد که بخشی بعلت تنش 4132سال  ،از نظر قیمت مواد غذایی

یمت مواد غذایی فائو ، شاخص قاما از ماه مه. منطقه دریای سیاه  و شرایط نامساعد آب و هوایی در برخی مناطق بود

ین میزان در چهار سال گذشته رسید و پس از تر تا ماه اوت ادامه یافت و به پائین این روند ی پیدا کرده وروند کاهش

  . آن تقریبا ثبات نسبی پیدا کرد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/273380/icode:لینک خبر
 :خالصه خبر 

2014 was the International Year of Family Farming, and throughout the year FAO worked with 

our partners to keep the spotlight pinned on this critical player in the global food, nutrition and 

agriculture arena. 

According to the 2014 edition of our annual State of Food and Agriculture report - which 

focused on the needs of family farmers -- nine out of ten of the world's 570 million farms are 

managed by families, and produce about 80 percent of our food. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/273380/icode/
http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/260825/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/260535/icode/
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FAO spent the year advocating for policies crafted to help them unlock their true potential. As 

the year winds down and we move forward, we will continue to work to galvanize concrete 

action in support of family farmers beyond 2014. 

2014 also saw FAO rally global attention to the too-frequently-neglected issues of malnutrition 

and micronutrient deficiencies and obesity. 

Some 2 billion people - 30 percent of the planet's population -- suffer from micronutrient 

deficiencies or other effects of inadequate diet. Meanwhile, many poorer countries now labor 

under a "double burden" of obesity combined with hunger and poor nutrition. 

To help get the global nutrition agenda back on track, FAO partnered with WHO to convene the 

first major global event on such issues in 20 years, the 2
nd

 International Conference on Nutrition, 

which took place in Rome in late November. 

 متفرقه :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 11/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 4132ثبت رکورد جدید برای صادرات برنج در سال 

بر اساس گزارش جدید فائو، تولید باالی برنج و افزایش 

سبب ناگهانی تقاضا برای آن بویژه در کشورهای شرق دور 

البته . شد 4132ثبت باالترین رقم برای صادرات برنج در سال 

بطور  4130تا اوائل سال  4132رقم نهائی صادرات برنج در سال 

 . قطعی مشخص نخواهد شد

( MMR)طبق گزارش سه ماهه آخر فائو، پایش بازار برنج 

است و این کشور  آن توسط تایلند بودهدهد که بخش عمده صادرات برنج در نتیجه افزایش ناگهانی صادرات  نشان می

میزان صادرات برنج تایلند به کشورهای شرق دور . توانست عنوان بزرگترین صادرکننده برنج را به خود اختصاص دهد

بت شده از باالترین رقم ثکه . برسد 4132میلیون تن در سال  4/31رود به  و افریقایی در صورت تایید نهائی، انتظار می

 . تن کمتر است 011،111است، فقط  4133مربوط به سال  تاکنون که

http://www.fao.org/news/story/en/item/250148/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/262865/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/262865/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/en/
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در کل تولید جهانی برنج با اختالف جزئی نسبت رکورد ثبت شده در سال قبل تقریبا بدون  ای، با وجود نوسانات منطقه

 .درصدی تولید بود 0/1شرایط نامساعد آب و هوایی در آسیا علت کاهش . تغییر ماند

میلیون  6/236معادل )میلیون تن  7/722که معادل  4132تولید جهانی برنج در سال  های انجام شده بینی طبق پیش

رود بر اساس  انتظار می. داشت( میلیون  6/3معادل )درصدی  4/1بود نسبت به سال قبل کاهش جزئی  (تن برنج سفید

 0/21یشتر شده و به میلیون تن هم ب 21از  4132میزان معامالت جهانی برنج در سال ( MMR)پایش بازار برنج 

  . برسد 4130 تقویمی میلیون تن در سال

رود که بویژه قیمت انواع معطر برنج با توجه به فراوانی عرضه و کاهش تقاضا کاهش شدیدی پیدا  همچنین انتظار می

 . کند

  events/en/c/273208/-://www.fao.org/asiapacific/news/detailhttp:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Bumper crops and a surge in demand for rice, particularly in the Far East, have resulted in 2014 

recording the highest rice export figures ever, the UN’s Food and Agriculture Organization 

(FAO) reported today. 

While final figures won’t be confirmed until early next year, FAO’s last quarterly report for 

2014, the Rice Market Monitor, indicates much of the forecast growth in 2014 global trade in 

rice is likely to be due to a surge in exports from Thailand, which again will claim title as the 

world’s top rice exporter. 

Indeed, a development dominating international rice trade this year has been the resurgence of 

Thailand as a leading rice exporter, “an advance made possible by key policy changes regarding 

government market intervention, namely the suspension of the paddy pledging programme and 

public stock sales,” the report states.  

 برنج :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/273208/
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 4130بینی قیمت گندم برای سال  پیش

این روند کاهشی . لی کاهش داشتبرای دومین سال متوا 4132بدنبال تولید باالی جهانی، معامالت آتی گندم در سال 

ترین رکورد پنج ساله ثبت شده در ماه  از پاییندرصد  46درصد محدود شد که  6/4در بازار جهانی شیکاگو به 

 . بود بیشتر سپتامبر

 4ه با ک 4132-30بینی تابستانه وزارت کشاورزی امریکا برای برداشت گندم در استرالیا در سال زراعی  با توجه به پیش

وجود این  با اما. رود روزهای فراوانی گندم به پایان برسد است، انتظار می میلیون تن اعالم شده 42میلیون تن کاهش، 

USDA  اما در کل در سطح جهانی اگرچه . است درصد از مزارع گندم امریکا را در شرایط عالی اعالم کرده 00وضعیت

 .ود ولی فراوانی آن نیز در سطح دو سال اخیر نخواهد بودبینی نمی شود که گندم با کمبود روبرو ش پیش

 :باشد بشرح زیر می ( commerzbank)توسط کامرزبانک  4130بینی قیمت گندم برای سال  پیش

 دالر به ازاء هر بوشل 0/0: سه ماهه اول

 "     "    "   "   31/0: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   11/6: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   31/6: ارمسه ماهه چه

با وجود  4130طرف برای وضعیت گندم در سال  انداز بی اعالم نموده است که علیرغم چشم( Rabobank)ک نرابوبا

. با افزایش روبرو شود 4130های مطرح مربوط به تولید آن، ممکن است قیمت گندم در نیمه دوم سال  برخی ریسک

 :بشرح زیر است 4130دم در سال پیش بینی رابوبانک برای قیمت گن

 دالر به ازاء هر بوشل 41/0: سه ماهه اول

 "     "    "   "   11/0: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   01/0: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   61/0: سه ماهه چهارم

 in-habit-losing-their-kick-they-will---prices-http://www.agrimoney.com/feature/wheat-2015--  :لینک خبر

355.html 

 :خالصه خبر 

http://www.agrimoney.com/feature/wheat-prices---will-they-kick-their-losing-habit-in-2015--355.html
http://www.agrimoney.com/feature/wheat-prices---will-they-kick-their-losing-habit-in-2015--355.html
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Wheat futures fell in 2014 for a second successive year, weighed by the strong world grain 

production result which hit prices of the likes of corn too.  

Still, the decline was limited in the end to 2.6% in the Chicago contract, the world benchmark, 

which ended 26% above the five-year low reached in late September, in a recovery fuelled by 

concerns over Russia both in terms of export curbs and a poor start for autumn-sown 

seedlings. 

"The days of the highest perceived availability should already be behind us. Since the 

summer, the US Department of Agriculture has reduced its forecasts for Australia's 2014-15 

wheat harvest by 2m tonnes to 24m tonnes.  

 گندم  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 14/11/2015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 4130ذرت در سال  کاهش سطح کاشت و افزایش قیمتبینی  پیش

ر امریکا سبب شد شرایط بسیار مساعد آب و هوائی و باال رفتن بیش از انتظار عملکرد  و برداشت بسیار باالی ذرت د

 0ترین رقم در  ئیناکتبر رقم معامالت آتی ذرت به پادر ماه . برای معامالت ذرت سال بسیار ضعیفی باشد 4132سال 

 .دالر رسید 30/1سال گذشته یعنی به هربوشل 

به دالیل کامرز بانک با توجه به انتظار کاهش برداشت در برزیل و آرژانتین بدلیل گرایش بیشتر به کاشت سویا و 

 :است بشرح زیر اعالم کرده 4130خود برای قیمت ذرت را برای سال  بینی مشابه در امریکا، پیش

 دالر به ازاء هر بوشل 71/1: سه ماهه اول

 "     "    "   "   01/1: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   11/2: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   41/2: سه ماهه چهارم

، برآورد قیمت ذرت در سال آتی را بشرح زیر 4130بینی افزایش جزئی برای قیمت ذرت در سال  با پیش رابو بانک

 :است اعالم کرده
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 دالر به ازاء هر بوشل 61/1: سه ماهه اول

 "     "    "   "   71/1: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   01/1: سه ماهه سوم

 " "     "    "     61/1: سه ماهه چهارم

bolster-to-enough-far-fall-sowings-will---futures-http://www.agrimoney.com/feature/corn-  :لینک خبر

352.html--2015-in-prices 

 :صه خبر خال

It has been a weak year for corn futures, on course to record a second successive annual loss, 

depressed by a record harvest in the US, where unusually benign weather allowed yields far 

higher than initially expected. 

However, the decline of 4% or so over 2014 is far less severe than appeared likely in October, 

when futures hit a five-year low of $3.18 a bushel. 

Futures have since recovered by more than one-quarter, as weak values unearthed demand 

from the likes of ethanol plants, and with some ideas that elevated meat prices have brought a 

bigger-than-thought response from meat producers too.  

  ذرت :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 31/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 4130بینی قیمت پنبه در سال  پیش

 47ود را پشت سر گذراند بطوریکه با های خ یکی از بدترین سال 4132معامالت آتی پنبه در سال  ،در بازار نیویورک

میزان ذخیره باالی جهانی و وضع مقررات . تا کنون رسید 4110ترین رقم ثبت شده از سال  به پایین ،شدرصد کاه

 . تواند باشد جدید توسط دولت چین از جمله دالیل این وضعیت می

بیشترین میزان افزایش . افزایش خواهد داشت 4132-30است که تولید پنبه در سال  بینی کرده کامرز بانک پیش

 . ه امریکا خواهد بوده و پایین بودن تولید در کشورهای دیگر مثل چین را جبران خواهد کردمربوط ب

http://www.agrimoney.com/feature/corn-futures---will-sowings-fall-far-enough-to-bolster-prices-in-2015--352.html
http://www.agrimoney.com/feature/corn-futures---will-sowings-fall-far-enough-to-bolster-prices-in-2015--352.html
http://www.agrimoney.com/feature/corn-futures---will-sowings-fall-far-enough-to-bolster-prices-in-2015--352.html
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میلیون عدل، ادامه کاهش قیمت  0/0، با توجه به کاهش واردات توسط چین به 4130رابو بانک برای نیمه اول سال 

هر پوند در سه ماهه چهارم بهبود نسبی  سنت به ازاء 71برای نیمه دوم سال این بانک با . است بینی کرده پنبه را پیش

رود برای اولین بار در شش فصل گذشته میزان ذخیره جهانی  انتظار می. است بینی کرده برای معامالت آتی پنبه پیش

 . میلیون عدل برسد 311به زیر 

د در حالیکه باش درصد کاهش داشته 2 4130-36رود سطح زیر کشت در سال زراعی  برای نیمکره شمالی انتظار می

 . درصد افزایش پیدا خواهد کرد 1قراردادهای کاشت در نیمکره جنوبی 

post-to-fears-china-beat-they-llwi---futures-http://www.agrimoney.com/feature/cotton-2015-: لینک خبر

351.html--gains 

 :خالصه خبر 

Cotton has proved one of the worst performing agricultural commodities of 2014, with 

benchmark New York futures falling 27% to their weakest year-end level since 2008. 

Values have been undermined by large global inventories, which appear more of a burden 

now that China, where most of them are stored, has in revising its subsidy system taken steps 

to reverse the stockpiling prompted by the previous regime of offering growers guaranteed 

prices. 

However, futures, after touching a five-year low of 57.84 cents a pound in November, have 

proved reluctant to stay below 60 cents a pound for long.  

Will futures stage a recovery, or have they found only a temporary price floor?  

 گندم  :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 14/11/2015: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ادامه خواهد داشت؟ 4130آیا کاهش قیمت شکر در سال 

چهارمین سال  شکر در سطح جهانی، روند کاهشی معامالت آتی شکر خام برای باالیبدلیل مازاد بسیار  4132در سال 

 . متوالی ادامه یافت

افزایش تولید  4130-36ماه آینده برای سال  43المللی شکر، با فرض تداوم شرایط نرمال آب و هوایی طی  سازمان بین

سبب کاهش  در برخی از کشورهای تولید کننده است و این درحالی است که شرایط بد آب و هوایی بینی کرده پیش

http://www.agrimoney.com/feature/cotton-futures---will-they-beat-china-fears-to-post-2015-gains--351.html
http://www.agrimoney.com/feature/cotton-futures---will-they-beat-china-fears-to-post-2015-gains--351.html
http://www.agrimoney.com/feature/cotton-futures---will-they-beat-china-fears-to-post-2015-gains--351.html
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از طرف دیگر کاهش قابل توجهی برای تولید . شد 4132-30ارات جدی به برداشت در سال تولید و وارد آمدن خس

با در نظر گرفتن مفروضات درباره تغییرات احتمالی در تولید و افزایش . است بینی شده شکر در اتحادیه اروپا پیش

 .  است دهبینی کر پیش 4130-36میلیون تن کسری برای سال  0/4الی  4مصرف، این سازمان حدود 

است با در نظر گرفتن این  بینی نموده را پیش 4130اما رابو بانک احتمال روند افزایشی برای قیمت شکر در سال 

 بیشتر واقعیت که باال بودن میزان ذخیره در مبدا و مقصد  و تاثیر میزان برداشت در برزیل مانعی در برابر افزایش

 :بشرح زیر است 4130طرف رابو بانک برای قیمت شکر در سال بینی اعالم شده از  پیش. قیمت خواهد بود

 سنت به ازاء هر پوند 0/36: سه ماهه اول

 "     "    "   "   0/36: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   1/37: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   0/37: سه ماهه چهارم

streak-losing-their-to-end-an-bring-2015-will---futures-http://www.agrimoney.com/feature/sugar-- :خبر

349.html 

 :خالصه خبر 

Raw sugar futures are on course to record a fourth successive year of decline in 2014, feeling 

pressure from the weight of world supplies.  

Although commentators differ over whether 2014-15 will see a global production deficit (with 

the argument muddied by the use by some of an April-to-March marketing year, and others of 

an October-to-September season), four previous years of surplus have augmented world 

inventories. 

"There is currently no consensus as to whether global production in 2014-15 will still be 

sufficient to cover the growing demand.  

 شکر :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 31/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.agrimoney.com/feature/sugar-futures---will-2015-bring-an-end-to-their-losing-streak--349.html
http://www.agrimoney.com/feature/sugar-futures---will-2015-bring-an-end-to-their-losing-streak--349.html
http://www.agrimoney.com/feature/sugar-futures---will-2015-bring-an-end-to-their-losing-streak--349.html
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 4130قیمت سویا برای سال  کاهش بینی پیش

. درصد کاهش داشت 41برای دومین سال متوالی معامالت آتی سویا در نتیجه برداشت باالی محصول،  4132در سال 

انداز تقاضا از طرف  ، وضعیت محصول در کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل و چشم نینو وجود احتمال وقوع الاما با 

 .چین بعنوان بزرگترین واردکننده وضعیت بازار جهانی سویا در سال آینده زیر سوال است

یش تقاضا نسبت به سال قبل را علیرغم افزا 4132-30وزارت کشاورزی امریکا میزان مازاد جهانی سویا در سال زراعی 

نیز با توجه به افزایش سطح زیر  4130-36است که در سال زراعی  بینی کرده همچنین پیش. است دو برابر اعالم کرده

 . کشت سویا در امریکا این روند ادامه یابد

برآورد . اء هر بوشل برسددالر به از 31است قیمت سویا به زیر  بینی کرده با در نظر گرفتن شرایط فوق، کامرز بانک پیش

 :به شرح زیر است 4130این بانک برای قیمت سویا در سال 

 دالر به ازاء هر بوشل 70/3: سه ماهه اول

 "     "    "   "   01/3: سه ماهه دوم

 "     "    "   "   01/3: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   01/3: سه ماهه چهارم

بقیه سال کمتر شدن شیب  ادامه روند کاهشی فعلی و برای 4130سه ماهه اول سال رابو بانک نیز برای بینی  پیش

 . باشد کاهش می

 :به شرح زیر است 4130برآورد این بانک برای قیمت سویا در سال 

 دالر به ازاء هر بوشل 71/3: سه ماهه اول

 "     "    "   "   11/3: سه ماهه دوم

 " "     "    "     31/3: سه ماهه سوم

 "     "    "   "   11/3: سه ماهه چهارم

 html--2015-in-recover-they-can---futures-http://www.agrimoney.com/feature/soybean.348 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.agrimoney.com/feature/soybean-futures---can-they-recover-in-2015--348.html
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Soybean futures are heading for a fall of 20% over 2014, a second successive year of decline, 

weighed by a record harvest, and the prospect of strong South American harvests to come.  

But will crops in the likes of Argentina and Brazil really perform well, with an El Nino 

appearing to be setting in? 

"High production should propel the stocks-to-use ratio from its all-time low at 2.6% to a more 

comfortable 12.5% in the US and furthermore push it to a record level of more than 30% 

globally. 

"In 2015-16, a high global harvest can again be expected. The shift in acreage in the US is to 

continue in 2015-16 in favour of soybeans. 

 سویا :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 48/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 زوم پایدارسازی کشت ذرت، برنج و گندمل

در نشستی که هفته گذشته با حضور متخصصان تولید محصوالت کشاورزی 

کشت غالت به  های فعلی در فائو برگزار گردید، بر لزوم انتقال سیستم

سابقه موجود برای ذرت، برنج و  کشاورزی پایدار برای تامین تقاضای بی

 . گندم تاکید شد

سال آینده تولید ساالنه ذرت، برنج و  10بر اساس برآوردهای فائو، در طی 

میلیارد تن یعنی حدود نیم میلیارد تن بیشتر از رکورد ثبت  1گندم باید به 

های فسیلی، مواد شیمیایی  یدن به این هدف باید همراه با کاهش مصرف آب، سوخترس. برسد 4131شده در سال 

های زراعی وارد  های اخیر در نتیجه کشاورزی متراکم بر زمین کشاورزی و با در نظر گرفتن میزان تخریبی که در سال

 .ها و آثار تغییرات اقلیمی باشد ها، آفات و بیماری و همچنین خشکسالی  شده

درصد از انرژی غذایی مورد نیاز انسانها،  01شست بر روی این سه محصول تاکید شد زیرا آنها با فراهم آوردن در این ن

تا کنون در  3301از سال . پذیر هستند نقش اساسی در برقراری امنیت جهانی غذا دارند و از طرف دیگر بسیار آسیب

میلیون تن کاهش  11میلیون تن و گندم  41سطح جهانی  نتیجه روند تغییرات اقلیمی، میزان برداشت ساالنه ذرت در
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کاهش یافته  4111درصد پس از سال  3درصد به  1افزایش متوسط عملکرد غالت در نتیجه انقالب سبز از . داشته است

 . است

 و موسسات توسعه کشاورزی در آسیا و امریکای التین های کشاورزی متخصص از مجامع و انجمن 01نشست  ایندر 

ذرت، برنج و : سازی و رشد ذخیره»گزاران تحت عنوان  های آنها در قالب راهنمایی برای سیاست یافته .ور داشتندحض

 .منتشر خواهد شد 4130در سال « گندم

  /icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/273303:لینک خبر
 :خالصه خبر 

Cereal-based farming systems must join the transition to sustainable agriculture if they are to 

meet unprecedented demand for maize, rice and wheat. That was one of the key messages to 

emerge from a meeting held by FAO this week and attended by leading crop production 

specialists. 

FAO estimates that over the next 35 years farmers will need to increase the annual production of 

maize, rice and wheat to 3 billion tonnes, or half a billion tonnes more than 2013's record 

combined harvests. 

They will need to do that with less water, fossil fuel and agrochemicals, on farmland that has 

been widely degraded by decades of intensive crop production, and in the face of droughts, new 

pest and disease threats, and extreme weather events provoked by climate change. 

Experts at the meeting said that that challenge could only be met with eco-friendly agriculture 

that achieves higher productivity while conserving natural resources, adapting to climate change, 

and delivering economic benefits to the world's 500 million small-scale family farms. 

 ذرت، برنج، گندم :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/14/4112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های فائو ههای مالی جدید برزیل به پروژ کمک

ای و جهانی، دولت جدید این کشور  با هدف تاکید بر نقش کلیدی برزیل در مبارزه علیه گرسنگی در سطح منطقه

آخرین . میلیون دالر رساند 311به میلیون دالر افزایش  37های مشترک با فائو را با  گذاری خود در پروژه میزان سرمایه

http://www.fao.org/news/story/en/item/273303/icode/
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های تغذیه مدارس،  نامههای مصوب در ماه دسامبر شامل بر پروژه

های مربوط به کشاورزی خانوادگی و خدمات مشاوره در امور  گزاری سیاست

 .باشد شیالت در امریکای التین و افریقا می

آقای داسیلوا مدیرکل فائو در مراسم تحلیف دور جدید ریاست جمهوری خانم 

 . حضور داشت 4130دیلما روسف در اول ژانویه 

در چارچوب مشارکت فائو در ( EMBRAPA)ز بین سازمان تحقیقات کشاورزی برزیل تفاهم نامه جدیدی نی

های  سازمان تحقیقاتی دولتی برزیل است که در برنامه EMBRAPA. منعقد خواهد شد جنوب -های جنوب همکاری

 . برزیل از کشور وارد کننده به تولید کننده عمده محصوالت غذایی نقش مهمی دارد تبدیل

 .است یز برای مشارکت در پروژه پایش جنگل حوضه کنگو موافقت خود را اعالم کردهبانک توسعه برزیل ن

کشور پیشرفته  7میلیون دالر همراه با  311پروژه مشترک در مجموع به ارزش مالی  47در اجرای در حال حاضر برزیل 

 .صنعتی، نروژ و عربستان سعودی با فائو همکاری دارد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/273844/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Brazil has added US $ 17 million in funding to projects undertaken in its ongoing partnership 

with FAO, highlighting the Latin American country's role as a key regional and global 

contributor to the fight against hunger.  

The decisions, added to ongoing projects has increased the portfolio of Brazil-funded projects 

through FAO to over $100 million. The latest projects approved during the month of December 

range from school-lunch programs and family-farming policies to fishery advisory services in 

Latin America and Africa.  

FAO is poised to sign a new memorandum of understanding with the Brazilian Agricultural 

Research Corporation (EMBRAPA), a key public research agency in Brazil's evolution from 

food importer to major agricultural producer. The agreement will further FAO's sponsorship 

of South-South cooperation. 

The Brazilian Development Bank has also agreed to contribute to the forest monitoring project in 

the Congo Basin, of which FAO is a major sponsor. 
 

  اقتصاد :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 31/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/273844/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/170670/icode/
http://www.fao.org/docrep/014/i2247e/i2247e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2247e/i2247e00.pdf
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 ها و انهار های رودخانه زدائی بر روی میکروارگانیسم اثر منفی جنگل

تامین عرضه مواد غذایی الزم برای جمعیت  لزومبا توجه به کشور چین 

کشوری است که باالترین نرخ تغییر  31ی خود، در میان میلیارد 1/3

 . های جدید زراعی را دارد کاربری زمین و ایجاد زمین

، مرکز Kielمشترک انجام شده توسط محققان دانشگاه  تحقیقدر 

های  موسسه اکولوژی آبو ( bike-F)تحقیقات اقلیم و تنوع زیستی 

دائی سبب تغییر شرایط ز اند که جنگل دریافته( IGB)شیرین و داخلی 

 . ها و انهار دارد های رودخانه های سطحی شده و تاثیر منفی بر میکروارگانیسم رواناب

کیلومترمربع در  3711ای به مساحت  در منطقه( DFG)گذاری انجمن تحقیقات آلمان  این پروژه تحقیقاتی با سرمایه

 . است نگ در جنوب چین انجام گرفتهای از دریاچه پویا شاخه Yangzekiangبخیز رودخانه آحوضه 

های  زمین در سطوح مختلف بر روی رژیم کاربریانواع اند که چگونه  داده با استفاده از مدل اکولوژیکی نشان

 4زدائی و  سناریو متفاوت جنگل 1سناریو مختلف شامل  0در این تحقیق  بر روی . هیدرولوژیکی اثرگذار هستند

درصد از  01زدائی در مقیاس متوسط در نظر گرفته شده است که در آن  جنگل. است دهکاری مطالعه ش سناریو جنگل

این سناریو نزدیکترین مدل به روند واقعی . اند درصد جنگل حفاظت شده و بقیه آن تبدیل به مزارع چای شده 71

دادن ظرفیت تاثیر از این سناریو بعنوان مدلی برای نشان . های کشاورزی در این منطقه چین است گسترش زمین

 stream)زی  کف مهرگان بی مهرگان که به عنوان بزرگ گونه از بی 74بالقوه این تغییرات بر روی 

macroinvertebrates )است اند، استفاده شده شده شناخته . 

 ciencedaily.com/releases/2014/12/141218081008.htmhttp://www.s :لینک خبر

 :خالصه خبر 

With a population of 1.3 billion, China is under immense pressure to convert suitable areas into 

arable land in order to ensure a continued food supply for its people. Accordingly, China is 

among the top countries in the world in terms of the extent and intensity of land use change. 

Deforestation may change the water surface runoff conditions, leading to a negative impact on 

the occurrence of microorganisms in rivers and streams. As shown in a new study by a team of 

scientists led by Dr. Britta Schmalz (Kiel University), in cooperation with Dr. Mathias 

Kuemmerlen, LOEWE Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) and Dr. Sonja Jähnig, 

Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), deforestation may change 

the water surface runoff conditions, leading to a negative impact on the occurrence of 

microorganisms in rivers and streams. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141218081008.htm
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  ئیزدا جنگل :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 18/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 فائو خواستار اقدام جهانی برای مقابله با گسترش بیماری درختان موز شد

فائو خواستار اقدام جهانی برای مقابله با گسترش بیماری 

این بیماری کشنده . شد پژمردگی فوزاریومی درختان موز

درختان موز تهدیدی است برای رفاه اقتصادی و امنیت غذایی 

 . مردم در کشورهای درحال توسعه تولید کننده موز

دهند  محققان گیاه شناس برای چندین سال است که هشدار می

که از انواع محبوب ( cavendish)کاوندیش رقم درختان موز 

تال به سویه جدید قارچ موز در سطح جهانی است، در معرض اب

 . شود فوزاریومی هستند که سبب پژمردگی و مرگ کامل گیاه می

جهانی برای مقابله با این بیماری در سه المللی در چارچوب یک برنامه  در حال حاضر فائو و گروهی از کارشناسان بین

ری در آینده، مدیریت وضعیت فعلی و جلوگیری از شیوع بیما: ها عبارتند از این زمینه. اند زمینه به توافق رسیده

 . های موز کننده ها و تولید المللی مابین موسسات، محققان، دولت های بین تقویت همکاری

های کشورهای در حال توسعه در  حمایت از تحقیقات جاری، آموزش به تولیدکنندگان و کمک به دولت

 .بیماری از نکات کلیدی این برنامه خواهد بودها و وضع مقررات خاص برای جلوگیری از گسترش  گزاری سیاست

موز در سطح جهانی یکی از پر . میلیون دالر برآورد کرده است 27فائو کل بودجه موردنیاز برای برنامه فوق را 

 . ها است که باالترین میزان صادرات را نیز دارد ترین میوه مصرف

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/271647/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/271647/icode/
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FAO and its partners say that a global effort is needed to prevent the rapid spread of the deadly 

Fusarium wilt disease in bananas, which poses a severe threat to economic welfare and food 

security in developing countries.   

Plant scientists have been warning for several years that the world's most popular banana variety, 

the Cavendish, has fallen victim to a new strain of the fungus causing wilting and mass plant die-

offs. 

Now FAO and a group of international experts have agreed on the framework for a global 

program on Fusarium wilt that would work on three main fronts of action: preventing future 

outbreaks, managing existing cases, and strengthening international collaboration and 

coordination among institutions, researchers, governments and producers. 

Supporting ongoing research, educating producers and assisting governments in developing 

country-specific policies and regulation for prevention of the disease would be key aspects of the 

program. 

  موز :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 43/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تداوم گرمایش زمین عملکرد گندم را کاهش خواهد داد

اند که به ازاء هر یک درجه  تحقیقات جدید نشان داده

درصد  6تواند تا  افزایش دمای زمین، تولید گندم می

در حال حاضر دمای زمین نسبت به . کاهش پیدا کند

راد درجه سانتیگ 4دوره قبل از صنعتی شدن حدود 

است و تالش جهانی برای محدود کردن  افزایش یافته

اما برخی از . است متمرکز افزایش دما در همین حد

در صورت ادامه  دهند که ها نشان می تجزیه و تحلیل

ای، افزایش دما ممکن  روند فعلی انتشار گازهای گلخانه

 .درجه سانتیگراد نیز برسد 0است تا 
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ترین  برای یافتن محتمل مدل کامپیوتری را 11محققان لیمی بر روی تولید گندم، اثر تغییرات اقبینی  برای پیش

 .ندا همورد آزمایش قرار دادسناریو 

درصدی عملکرد گندم شاید کاهش چندان شدیدی بنظر نرسد اما اگر روند افزایش جمعیت جهان نیز در نظر  6کاهش 

شود بسیار تاثیرگذار  ترین ماده غذایی مردم محسوب می گرفته شود، این میزان کاهش در عملکرد محصولی که عمده

 .  خواهد بود

است که درک چگونگی تاثیر و تعامل عوامل  آمده Nature Climate Change در مقاله منتشر شده در مجله 

غذایی قبل از هر تصمیمی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی ضروری  محصوالتمختلف اقلیمی بر روی تولید 

 . ستا

های دیگر امریکائی و موسسات تحقیقاتی آلمان، فرانسه،  این تحقیق در دانشگاه فلوریدا و با همکاری دانشگاه

 . مکزیک، استرالیا و چین انجام گرفته است

yields-wheat-cut-warming-http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/23/global- :لینک خبر

shows-research 

 :خالصه خبر 

The researchers found that wheat production would fall by 6% for every 1C increase in 

temperatures. The world is now nearly certain to warm by up to 2C compared with pre-industrial 

levels, with political efforts concentrated on holding the potential temperature rise to no higher 

than that limit. But some analyses suggest that if greenhouse gas emissions continue to grow at 

current rates then warming of as much as 5C could be in store. 

In forecasting the effect on wheat production – one of the world’s most important staple crops – 

the researchers tested 30 computer models against field experiments to establish the most likely 

scenario. 

A fall of 6% in yield may not sound dramatic, but as the world’s population grows the pressure 

on staple crops will increase. 

 گرمایش زمین، گندم :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 43/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/23/global-warming-cut-wheat-yields-research-shows
http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/23/global-warming-cut-wheat-yields-research-shows
http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/23/global-warming-cut-wheat-yields-research-shows
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 ای پایدار سازی کاشت درختان پالمتوسعه مدلی بر

ر افزایش تواند د اند که به تولیدکنندگان می شده استرالیایی موفق به توسعه مدلی برای کاشت درختان پالمحققان م

ین مدل در مجله بیشتر درباره اجزئیات . محیطی کمک نماید عملکرد و به حداقل رساندن آثار زیست

Environmental Modeling & Software است به چاپ رسیده . 

. شود هکتار کشت میمیلیون  0/30از محصوالت عمده مناطق استوایی است و در مساحتی بیش از پالم یکی درخت 

محیطی صنایع وابسته به آن  ها در مورد آثار زیست تقاضا برای روغن پالم روند افزایشی دارد و از طرف دیگر نگرانی

 . نیز قابل توجه است

. اند این پروژه هدف خود را دست یافتن به رویکردی علمی برای مدیریت پرورش درختان پالم اعالم کردهمحققان 

 . زیست باشد گیری دارند که به نفع آنها و محیط بنظر آنها تولیدکنندگان نیاز به اطالعات بیشتر برای آگاهی و تصمیم

نامگذاری  APSIM Oil Plamساخته شده و ( APSIM)های تولید کشاورزی  ساز سیستم جدید با ابزار شیبهمدل 

را بر ساز، تولیدکنندگان خواهند توانست آثار نوع خاک، اقلیم و مدیریت مورد استفاده  به کمک این شبیه. است شده

 .ای ارزیابی کنند ازهای گلخانه، مواد آلی خاک و انتشار گغذاییآب، عناصر  روی بیالن

 . های آن دارد هر مدل کامپیوتری دیگر، میزان مفید بودن این ابزار بستگی به کیفیت دادهمانند 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141219104150.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Australian scientists have developed a model for oil palm cultivation, aimed at helping growers 

of the crop maximize the yields of their plantations, while minimizing detrimental environmental 

impacts. 

The model was recently published in the journal Environmental Modeling & Software. 

"Oil palm has become a major crop in the tropics, cultivated on more than 39 million acres of 

land," co-author Dr Paul Nelson of James Cook University (JCU) said. 

"Demand for the product continues to grow, and the industry is expected to keep expanding in 

the foreseeable future. 

  روغن پالم :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 19/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141219104150.htm
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 عمال تعرفه برای صادرات گندم توسط روسیها

، به منظور بعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم در دنیاوسیه ر

های گمرکی  تعرفهغالت، صادرات افزایش ها و جلوگیری از  کنترل قیمت

 . برای صادرات اعمال خواهد کرد

دیگر دالیل اعمال محدودیت برای صادرات غالت توسط روسیه از 

جلوگیری از کمبود غالت در بازارهای داخلی بدنبال تمایل بازرگانان به 

 . کاهش ارزش روبل اعالم شده استشتر در نتیجه صادرات بی

میلیون تن  40صادرات تا است که  میلیون تن 312در سال جاری  بر اعالم منابع رسمی میزان برداشت گندم روسیهبنا 

میلیون  43از ماه جوالی تا کنون مجموع صادرات گندم روسیه به اما . ای وارد نخواهد کرد برای نیازهای داخلی صدمه

 .است تن رسیده

رسد و  میلیون تن می 41یکی از چهار صادرکننده بزرگ گندم در جهان است که میزان صادرات آن ساالنه به روسیه 

 . رسد میلیون تن در سال می 2دومین صادرکننده جو که صادرات آن به 

 00144feabdc0.html#axzz3NYDCyyrG-8daa-11e4-89db-http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b36755f8 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Russia, one of the world’s biggest suppliers of wheat, is preparing to introduce export duties 

on grain in an effort to keep prices in check and prevent further selling by traders. 

Russia last week tightened restrictions on grain exports to prevent a shortage on the domestic 

market as traders sought to acquire foreign currency by selling grain amid a tumble in the value 

of the rouble. Sanitary controls were also stepped up, which curbed transport of grain by rail, 

traders said. 

 گندم :موضوع

 فایننشیال تایمز :منبع

 44/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b36755f8-89db-11e4-8daa-00144feabdc0.html#axzz3NYDCyyrG
http://www.ft.com/markets/commodities
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 ضدعفونی مزارع برای جلوگیری از انتشار تب برفکی و آنفوالنزای مرغی در کره جنوبی

و آنفوالنزای مرغی که بر اساس گزارشات به نزدیکی  منظور پیشگیری از انتشار بیماری تب برفکیه بجنوبی کره 

 . کردنقل و انتقال حیوانات نیز محدودیت اعمال خواهد ضدعفونی و برای  را ، کلیه مزارعاست رسیده سئول

کیلومتری  11ای واقع در  حدود به ناحیه مرکزی کشور بود اما در هفته گذشته در مزرعهتب برفکی خوک مبیماری 

 . است و گزارش شده مشاهدهیک مورد سئول در شمال کره جنوبی 

خوک معدوم  41111شروع و تا کنون تقریبا ماه قبل  0بیماری از شیوع ه جنوبی، اساس اعالم وزارت کشاورزی کربر 

همچنین در این . ژانویه واکسن میان کلیه مزارع آلوده و غیر آلوده توزیع خواهد شد 3دسامبر و  13و تا  است شده

نزدیک به پایتخت  بازار یک و بعالوه در های جنوب شرقی دتا در استانمع مرغداری 21است که در بیش از  بیانیه آمده

گزارشی مبنی بر . اند پرنده معدوم شده 046،111و تا اواخر ماه سپتامبر  مرغی مشاهده شدهمواردی از آنفوالنزای 

 . است ابتالی انسان اعالم نشده

 /idUSL3N0UE18820141230-livestock-2014/12/30/southkoreahttp://www.reuters.com/article :لینک خبر

 :خالصه خبر 

South Korea will disinfect farms around the country over the New Year and limit the transport of 

animals, stepping up its effort to contain an outbreak of foot-and-mouth disease that has spread 

close to the capital as well as bird flu. 

The foot-and-mouth among hogs had been limited to the centre of the country until this week but 

a case has now been confirmed at a farm just 50 km (30 miles) from Seoul in the north of the 

country. The outbreak began five months ago, raising fears about food safety. Nearly 23,000 

hogs have been destroyed to contain the outbreak, according to a statement from the agriculture 

ministry on Tuesday. 

  آنفوالنزای مرغی :موضوع

 (reuters) ترزروی :منبع

 31/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.reuters.com/article/2014/12/30/southkorea-livestock-idUSL3N0UE18820141230
http://bit.ly/1stYRNi
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 امریکا سابقه سورگوم صادرات بی

تقاضای بسیار باالی چین برای تهیه خوراک دام ارزان قیمت، صادرات  دنبالببر گزارش وزارت کشاورزی امریکا، بنا 

 . به باالترین رقم ثبت شده در دو دهه گذشته رسیدسورگوم امریکا 

 3330بت شده از سال تن رسید که باالترین رقم ث 002،142دسامبر صادرات سورگوم امریکا به  30هفته منتهی به در 

  3334است که بیشترین میزان صادر شده به چین از سال  تن از این مقدار به مقصد چین بوده 114،067، نون استتا ک

 . کنون استا ت

نشان دهنده عالقه چین به واردات سورگوم پس از رد کردن واردات بیش از یک میلیون تن ذرت بعلت فوق ارقام 

 .باشد می syngenta AGتایید نشده وجود رقم تراریخته 

میلیون تن  0/0به  4132-30است که صادرات سورگوم امریکا در سال زراعی  بینی کرده کشاورزی امریکا پیشوزارت 

میلیون تن آن به مقصد چین صادر خواهد  0محصول برداشت شده است و  بیش از نیمی ازمعادل خواهد رسید که 

 .شد

ورگوم در هیات تجاری شیکاگو قرارداد آتی وجود ندارد اما در هفته گذشته در رقابت با ذرت قیمت آن به سبرای 

 . دالر برای هر بوشل بود 2مقابل قیمت ذرت  سید دردالر به ازاء هر بوشل ر 10/2

 idUSL1N0UD1HY20141230-exports-sorghum-http://www.reuters.com/article/2014/12/30/usa :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Roaring Chinese demand for cheap animal feed helped fuel the largest week of grain sorghum 

sales seen by U.S. exporters in nearly two decades, U.S. Agriculture Department data showed 

Monday. 

China's appetite for the corn substitute is expected to remain strong for the time being, despite 

Beijing's recent approval of one GMO corn variety, possibly signaling a renewed appetite for 

U.S. corn imports and expanding a lucrative market for American farmers. 

 سورگوم  :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 49/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.reuters.com/article/2014/12/30/usa-sorghum-exports-idUSL1N0UD1HY20141230
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 ها و سبزیجات ها در میوه جدیدی برای تشخیص و اندازه گیری فنلروش 

به ارائه روش جدیدی برای تشخیص  تحقیقات کشاورزی امریکا موفق مرکزمحققان 

ها  لفن به نام پلی( phytochemical)شیمیایی گیاهی ترکیب گیری غلظت  هو انداز

ها ترکیبات مفیدی برای سالمتی  یا فنولیکها  نلف پلی. های گیاهی شدند تدر باف

 .شوند های خاصی یافت می انسان هستند که در مواد غذایی و نوشیدنی

در ویندمور پنسیلوانیا، ( ERRC)مرکز تحقیقات کشاورزی منطقه شرق امریکا در 

را که بر روی انواع  Fast Blue BBبنام  محققان برای اولین بار روش جدیدی

 . بودند، ارائه دادند الت امتحان کردهغها و  نوشیدنی

ز انتیجه حاصل  باین روش و مقایسه آنها دن ارآمده از بکاربآمده بدست نتایج 

های موجود در  یم کلیه فنولیکداست که در روش ق نشان داده FCقبلی بنام   روش

 .اند شده ها در نظر گرفته نمی نمونه

بدون کلروفیل قابل استفاده بوده است ولی در تحقیقات  هایبافت فقط در قبالً  Fast Blue BBوش از راستفاده 

 .نمایند قابل استفاده های گیاهی سبز نیز تدر بافاند با اعمال تغییراتی آنرا  قان توانستهجدید، محق

 . است به چاپ رسیده Journal of Agricultural and Food Chemistryهای این تحقیق در مجله  تهیاف

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141222.htm :نک خبر

 :خالصه خبر 

U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists have devised a new analytical method for 

detecting and measuring concentrations of phytochemicals called "polyphenols" in plant 

materials. Also referred to as "phenolics," the class of health-promoting compounds is found in 

certain foods and beverages. Agricultural Research Service (ARS) investigators have a long 

history of designing and developing reliable analytical methods for measuring nutrients and other 

compounds in foods. ARS is USDA's chief intramural scientific research agency. 

  متفرقه :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 44/14/2014: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/141222.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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