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 امریکا در معرض خطر خشکسالی زمستانه گندممحصول 

محصول گندم زمستانه امریکا بعلت خشکسالی در معرض خطر بوده و 

بودن دما و میزان باالی رطوبت  پائین کاشت گندم بهاره نیز بعلت

 .به تاخیر افتاده است خاک 

که منطقه اصلی  های جنوبی امریکا محصوالت کشاورزی در دشت

کاشت گندم زمستانه است از بیش از سه و نیم سال قبل در معرض 

های بزرگ امریکا زمستان سردتری  اند و دشت خشکسالی قرار گرفته

ر روی وضعیت فعلی محصول این شرایط هوائی ب .را گذراندند

با این وجود، معامالت آتی محصوالت . تاثیرگذار بوده ولی هنوز برای نتیجه گیری در مورد اثرات قطعی زود است

 .کشاورزی در خطر کاهش عرضه بوده و این روند تا زمان ادامه شرایط نامطلوب ادامه خواهد داشت
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بندی کرده  گندم زمستانه را در شرایط بد تا خیلی بد رتبهدرصد از محصول  12( USDA)وزارت کشاورزی امریکا 

 . درصد برآورد شده بود 15است که این رقم سال قبل در این وقت از سال 

 .دهد اند را نشان می بندی شده لی بد رتبهتانه امریکا که در شرایط بد تا خیدرصد محصول گندم زمس زیر نمودار

 

گیری قطعی برای وضعیت  هنوز زمان نتیجه (IGC) تجزیه و تحلیل انجام شده توسط شورای جهانی گندم  بر اساس

بندی و  تغییر شرایط در ماه مه رتبه ،گندم زمستانه امریکا نرسیده است زیرا در سال گذشته فقط در عرض یك هفته

تن در هکتار  31/1ه رکورد بلکرد گندم امریکا و با وجود شرایط نامساعد مجموع عم را تغییر دادعملکرد نهائی گندم 

 .رسید

ای روند صعودی داشته است که بر روی  مالحظهبطور قابل  به بعد پایان ژانویهاز ( Dec-14)معامالت آتی گندم امریکا 

 . های موجود درباره میزان برداشت تاثیرگذار بوده است قیمت گندم اروپا با توجه به نگرانی

 in-wheat-winter-us-news/2014/may/06/prospects-http://www.hgca.com/markets/market-:نبعم

conditions.aspx-drought-from-danger 

 

 بازگشت به فهرست اخبار 

 

http://www.hgca.com/markets/market-news/2014/may/06/prospects-us-winter-wheat-in-danger-from-drought-conditions.aspx
http://www.hgca.com/markets/market-news/2014/may/06/prospects-us-winter-wheat-in-danger-from-drought-conditions.aspx
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 های آب و هوایی و سیاسی مواد غذایی تحت تاثیر تنش جهانیبازار

، « انداز مواد غذایی چشم»بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

های سیاسی  شرایط آب و هوایی در کشورهای مختلف و تنش

بازارهای جهانی مواد غذایی را تحت  موجود در منطقه دریای سیاه

 . قرار داده است تاثیر

، میزان تولید غالت 4132بینی خود برای سال  فائو در اولین پیش

میلیون تن برآورد کرده است، که  4252را ( شامل برنج سفید)

انی دومین رقم ثبت تولید جهاین میزان رود که  است ولی با این حال انتظار می 4131درصد کمتر از رکورد سال  2/4

رود سطح ذخائر موجود در  این کاهش عمدتا مربوط به غالت دانه درشت خواهد بود و انتظار می .شده تا کنون گردد

، هنوز های منطقه دریای سیاه بر جریانات تجاری گران با درنظر گرفتن عدم تاثیر تنش تحلیل. حد کافی باقی بماند

 .دانند میاظهار نگرانی در این مورد را زود 

رود که سطح ذخیره غالت در سطح  گردد، در کل انتظار می بر اساس این گزارش که بصورت دوساالنه منتشر می

کاهش قیمت و امکان وقوع ال نینو ممکن است منجر به کاهش تولید برنج بخصوص در منطقه . مطلوبی باقی بماند

در نتیجه افزایش عرضه  4132تجارت جهانی برنج در سال رود  انتظار میاما با وجود امکان کاهش تولید، . آسیا شود

 .توسط کشورهای صادرکننده و افزایش خرید از طرف کشورهایی چون بنگالدش، اندونزی و فیلیپین رکورد دار گردد

 3/3وشت با که برآورد شده است تولید گ ، تولید گوشت و شیر افزایش پیدا کند، بطوری4132رود در سال  انتظار می

دهنده رشد در کشورهای در حال توسعه  میلیون تن برسد که نشان 2/133به  4131درصد افزایش نسبت به سال 

میلیون تن برسد که در درجه اول ناشی از افزایش  63درصد افزایش به  2/3بینی شده است تولید شیر با  پیش .است

 .باشد تقاضا در آسیا می

بازارهای نوظهور مثل برزیل و مکزیك سبب افزایش تقاضا و همچنین له امریکا و اروپا بهبود بازارهای سنتی از جم

های پرورشی و  این افزایش تقاضا همراه با کمبود عرضه برخی از گونه. است پروری شده برای ماهی و محصوالت آبزی

 . وحشی منجر به افزایش کلی قیمت شده است

روغن و کنجاله در نتیجه رشد تولید روغن پالم در امریکا و کاهش برآورد تولید سویا روند قیمت  4135/4132در سال 

باال بودن ه منعکس کنندروند افزایشی مصرف جهانی انواع روغن و کنجاله همچنان ادامه دارد که . صعودی داشت
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ه میزان رشد مصرف بعلت رود ک اما انتظار می. میزان عرضه و تقاضا در کشورهای در حال توسعه آسیایی است

 .های جهانی و فراوانی ذرت از حد انتظار کمتر گردد قیمت

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/231162/icode:نبعم

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 

 

 صعود هند به رتبه اول در تولید پنبه

بینی کرده است که  پیش( ICAC)کمیته مشورتی جهانی پنبه 

کشور چین جایگاه خود بعنوان تولید کننده  ،بعلت کاهش تولید

و همچنین برای فصل آینده احتمال  خواهد دادپنبه از دست  برتر

این کمیته در دومین . بینی کرده است افزایش قیمت پنبه را پیش

با یك سنت افزایش قیمت  4132-4135بینی خود برای سال  پیش

 . سنت در هر پوند برآورد کرده است 23پنبه را 

 31رود با  بیشترین کاهش در تولید پنبه مربوط به کشور چین خواهد بود بطوریکه انتظار می ICACبنا بر گزارش 

با این کاهش . برسد 4132-35میلیون تن در سال  6به  4131-32میلیون تن در سال  1/6درصد کاهش میزان تولید از 

میلیون تن در رتبه  1/6با پس از کشور هند مقام اول خود را در تولید پنبه از دست داده و  میلیون تن  6با تولید  چین

 . دوم قرار خواهد گرفت 

ICAC  با کاهش سال به  4132-35همچنین برآورد کرده است واردات پنبه چین بعنوان بزرگترین واردکننده در سال

 . باشد درصد کمتر از دو فصل قبل می 61میلیون تن برسد که  4/4درصدی به  11سال 

  html--grower-cotton-top-as-china-overtake-to-http://www.agrimoney.com/news/india.7018:نبعم

 

 بازگشت به فهرست اخبار

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/231162/icode/
http://www.agrimoney.com/news/india-to-overtake-china-as-top-cotton-grower--7018.html
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 قیمت مواد غذایی فائو برای دومین ماه متوالیافزایش شاخص 

واحد در ماه مارس  2/434شاخص قیمت مواد غذائی فائو با متوسط 

این . افزایش داشت( درصد  1/4)واحد  2/2نسبت به ماه فوریه  4132

ش افزای. باشد تا کنون می 4131باالترین رقم افزایش از ماه مه سال 

های  ب و هوائی و تنشآد ماه گذشته ناشی از شرایط نامساع

لبنیات  شاخص در مجموع بغیر از. ژئوپولتیك منطقه دریای سیاه بود

ماه گذشته کاهش پیدا کرد، شاخص سایراقالم  2که برای اولین بار در 

 . افزایش داشتند

واحد در ماه مارس برای  2/415شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

افزایش ( درصد 4/5)واحد  31دومین ماه متوالی نسبت به ماه فوریه 

، باالترین رقم 4131این میزان افزایش از ماه آگوست سال . داشت

این افزایش ناشی از افزایش قیمت گندم و ذرت و . ثبت شده است

های موجود در مورد تداوم  افزایش واردات در نتیجه نگرانی

خشکسالی در جنوب مرکزی امریکا و شرایط نامساعد جوی در برزیل 

های سیاسی در منطقه دریای سیاه بویژه  البته ناآرامی. باشد می

ها از اوکراین نیز از عوامل موثر در این  نامعلوم بودن وضعیت محموله

 .ای نداشت ن ماه تغییر قابل مالحظهقیمت برنج در ای. اند افزایش بوده

واحد  1واحد در ماه مارس  2/412شاخص قیمت روغن نباتی فائو با 

ترین رقم نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد که باال( درصد 5/2)

 .باشد ماه گذشته می 32افزایش در 

 3/6واحد در ماه جاری  5/462شاخص قیمت لبنیات فائو با متوسط 

این کاهش . نسبت به ماه فوریه کاهش داشت( درصد 5/4)واحد 

ط ثباتی تجاری موجود در ارتبا ناشی از کاهش خرید توسط چین و بی

 . با فدراسیون روسیه بوده است
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نسبت به ماه قبل افزایش ( درصد 3/1)واحد  5/32واحد در ماه مارس  3/451شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

ها در مورد وضعیت صادرات شکر برزیل و تایلند، اما بعلت خشکسالی و  با وجود کاهش نگرانی این افزایش .داشت

 .بوده استکاهش عملکرد نیشکر  

 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en :نبعم

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 

 روشی نوین برای خشك کردن برنجابداع 

میانمار، موسسه با همکاری وزارت کشاورزی 

های NGOو ( IRRI)المللی تحقیقات برنج  بین

کن آفتابی  خشك»کن برنج جدیدی بنام  همکار خشك

تواند برنج را در  طراحی شده است که می« حبابی

ها، آفات و گرمای ناگهانی محافظت  مقابل بارندگی

 . نماید

 ،با استفاده از دستگاه تهویه کن در طراحی این خشك

داشته و  حفظه حباب مانند را خشك نگاههوای داخل م

شود و برای  های برنج جلوگیری می از گرم شدن دانه

 . شود اطمینان از خشك ماندن برنج همزن فلزی نیز در کف محفظه نصب می

آنها اظهار . درصد کاهش دهند 31الی  31اند بسته به شرایط آب و هوائی میزان رطوبت را  طراحان این دستگاه توانسته

های  ن دستگاه همچنان ادامه داشته و بزرگترین مزیت آن نسبت به دستگاهد که کار برای افزایش کارآئی ایان داشته

بخصوص برای مناطق روستائی که از نظر منبع تامین . کن مکانیکی قابلیت کاربرد آن در مزارع کوچك است خشك

کم است  برای مقادیر آن استفاده یتقابلتگاه ها مزیت این دس کن برخالف سایر خشك. باشندبرق مشکل داشته 

مزیت دیگر آن استفاده از . توان خشك نمود روز می 4الی  3بطوریکه بسته به شرایط جوی یك تن برنج را در عرض 

 . های تهویه آن است پنل های خورشیدی برای شارژ دستگاه

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en
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 .شود زمایشی استفاده میآاز این دستگاه بطور  در حال حاضر در کشورهایی مثل کامبوج، میانمار، فیلیپین و ویتنام

  dryer-rice-releases/wonder-http://irri.org/news/media:نبعم

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 سیستم کشاورزی سنتی از جمله سیستم آبیاری قنات ایران 6جهانی شدن 

شش سیستم کشاورزی سنتی مربوط به کشورهای چین، 

ها و رویکردهای منحصر  ایران و کره جنوبی بعلت ویژگی

بفرد و پایدار توسط فائو بعنوان  میراث مهم کشاورزی در 

بدین ترتیب . شناخته شدند( GIAHS)جهان 

های شناخته شده بعنوان میراث جهانی  سیستم

کشور افریقا، امریکای التین  32در  مورد 13کشاورزی به 

هایی مفید برای  بعنوان نمونه ها سیستم این .و آسیا رسید

اکوسیستم از جنبه نوآوری، پایداری و سازگاری انتخاب 

 . اند شده

سه سیستم مربوط به کشور چین، سیستم آبیاری قنات ایران و دو سیستم دیگر مربوط الذکر شامل  شش سیستم فوق

 . دنباش به کشورکره جنوبی می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/icode:نبعم

 

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 

 

 

http://irri.org/news/media-releases/wonder-rice-dryer
http://www.fao.org/news/story/en/item/230966/icode/
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  تجارت جهانی موزساختار تغییرات 

های بزرگ چند ملیتی در  شرکت نقشدر سه دهه گذشته 

تجارت جهانی موز بطور چشمگیری کاهش یافته و 

یافته این بخش افزایش های دیگر  حوزه درهای آنها  فعالیت

که این وضعیت سبب ایجاد فرصت برای ورود سایر  است

این موضوع  .ها به بازار جهانی موز را فراهم کرده است شرکت

آوری شده از  در گزارش جدید فائو که بر اساس اطالعات جمع

های بزرگ تهیه شده است، مورد  گزارشات ساالنه شرکت

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

( Chiquita, Dole, Del Monte)مونته سه شرکت بزرگ چیکیتا، دل و دل 3321در دهه  است که دراین گزارش آمده

از کل صادرات جهانی موز در ( درصد  1/65)اند، بطوریکه دو سوم  بخش اعظم بازار جهانی موز را در اختیار داشته

 6/16ار به یك سوم یعنی میزان مشارکت آنها در این باز 4131در حالی که در سال . کنترل این سه شرکت بوده است

 4114درصد کمتر از سال  11شرکت بزرگ در این بازار  5، مشارکت تجاری 4131در سال .  درصد کاهش یافته است

 . سترسیده ادرصد  2/22 به یعنی

های پس از  های بزرگ از کاشت و تولید به سمت فعالیت آوری شده در این گزارش، نقش شرکت بر اساس اطالعات جمع

 .پس از برداشت و بازاریابی کشیده شده است های ها، حمل و نقل، فرآوری برداشت شامل خرید از تولیدکننده

با توجه به تغییرات بوجود آمده در ساختار تجارت جهانی موز فائو اطالع رسانی در این زمینه را بویژه جهت 

که سبب افزایش نقش  آنان  ضروری دانسته است بطوریهای  ها و تعاونی پا و سازمان های خرده برداری تولیدکننده بهره

 . خانوارهای تولیدکننده گردد بیشتر یریپذ و انعطافآنها در اقتصاد ملی 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/224807/icode:نبعم

 بازگشت به فهرست اخبار
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 4132نینو در سال  ال پدیده احتمال وقوع

های اخیر در مناطق  بدنبال ادامه افزایش دما در ماه

 گرمسیری اقیانوس آرام، سازمان هواشناسی استرالیا 

 های آب و هوائی براساس عالئم پایش شده توسط مدل

در اوائل ماه جوالی  ممکن است این پدیدهاعالم کرد که 

درصد اعالم  11حداقل نینو  احتمال وقوع ال. تشکیل گردد

 . شده و در حال حاضر در مرحله هشدار است

 .شود مناطق جنوبی و شرقی استرالیا مینینو منجر به کاهش بارندگی در بهار و زمستان در  بطورکلی ال

 say-2014-in-likely-nino-tour/el-crop-analysis/more/midwest-http://www.profarmer.com/news-:نبعم

scientists-aussie 

 

 بازگشت به فهرست اخبار

 

 

 در تغذیه انسان پروری و محصوالت آبزی افزایش نقش ماهی

وضعیت جهانی »بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

، تعداد افرادی که برای تغذیه و «پروری شیالت و آبزی

منبع درآمد خود وابسته به شیالت و محصوالت 

در عین حال . باشد پروری هستند، رو به افزایش می آبزی

های مخرب و مدیریت  این بخش در معرض تهدید فعالیت

این گزارش تولید جهانی ماهی و طبق . ضعیف قرار دارد

میلیون تن  352به  4134پروری در سال  محصوالت آبزی

 .است 4131یلیون تن بیشتر از سال م 31رسید که تقریبا 

http://www.profarmer.com/news-analysis/more/midwest-crop-tour/el-nino-likely-in-2014-say-aussie-scientists
http://www.profarmer.com/news-analysis/more/midwest-crop-tour/el-nino-likely-in-2014-say-aussie-scientists
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که این رقم در سال  شده استپروری بعنوان مواد غذایی مصرف  درصد از تولیدات شیالت و آبزی 11، 3321در دهه 

 4134کیلوگرم در سال  33به بیش از  3361کیلوگرم در دهه  31رانه مصرف ماهی از س. است درصد رسیده 25به  4134

 .است افزایش یافته

. شود انسان از طریق ماهی تامین می درصد پروتئین مصرف 31در این گزارش همچنین آمده است که در حال حاضر 

 .رسد درصد نیز می 11ای تا  در برخی از کشورهای ساحلی و جزیره

از سال . کنند پروری امرار معاش می درصد از جمعیت کره زمین از طریق شیالت و آبزی 34تا  31برآوردهای فائو طبق 

، در 4134به بعد میزان رشد اشتغال در این بخش از نرخ رشد جمعیت جهان بیشتر شده است بطوریکه در سال  3331

 .باشند درصد در افریقا می 31درصد مربوط به آسیا و  22اد اند که از این تعد میلیون نفر مشغول بکار بوده 61این بخش 

، ارزش معامالت انجام شده در این 4134در سال . دارد یتوجه بوده و روند افزایش نقش ماهی در بازار جهانی نیز قابل

سال نقش کشورهای در حال توسعه نیز قابل مالحظه است، بطوریکه در . میلیارد دالر برآورد شده است 311بخش 

 امربوط به این کشوره( ماهی زنده)درصد از نظر وزنی  61های صادراتی از نظر ارزش مالی و  درصد از ماهی 52فوق 

 .است بوده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/231522/icode: منبع

 بازگشت به فهرست اخبار
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