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 در ماه مه برای دومین ماه متوالی کاهش یافتی فائو شاخص قیمت مواد غذائ

واحد در ماه مه  8/702شاخص قیمت مواد غذائی فائو با متوسط 

واحد  2نسبت به ماه آوریل و نزدیک به ( درصد 7/3)درصد  5/7

این شاخص . کاهش پیدا کرد 7031نسبت به ماه مه ( درصد 7/1)

 731پس از روند افزایشی در طی ده ماه و رسیدن به رقم 

ن لبنیات، غالت و واحدی در ماه مارس، تحت تاثیر قیمت پائی

اگرچه قیمت شکر در . روغن نباتی در آوریل و مه کاهش یافت

 .ت گوشت بدون تغییر ماندیافته و قیم ماه مه افزایش

 4/7واحد در ماه مه،  4/704شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

( درصد 31)واحد  10نسبت به ماه آوریل و ( درصد 7/3)واحد 

کاهش در ماه مه عمدتا ناشی . نسبت به سال قبل کاهش داشت

انداز  از کاهش قیمت ذرت در واکنش به شرایط مساعد و چشم

نج تغییر جزئی قیمت بر. بود 35/7034عرضه خوب آن برای سال 

قیمت گندم در آغاز ماه بعلت تاخیر کاشت آن در امریکا . داشت

بود، اما در نیمه دوم ماه با بهبود  های اوکراین ثابت مانده و تنش

بازگشت وضعیت صادرات اوکراین شرایط جوی در امریکا و 

 . ت عادی، روند کاهشی پیدا کردبحال

واحد در ماه مه  1/335شاخص قیمت روغن نباتی فائو با متوسط 

این . نسبت به ماه آوریل کاهش داشت( درصد 8/3)واحد  2/1

های پالم، سویا و کلزا  ناشی از پائین آمدن قیمت روغنکاهش 

 .بود

واحد در  3/718شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

. کاهش داشت( درصد 5)واحد  37ماه مه، نسبت به ماه آوریل 

و اوائل  7031بازار محصوالت لبنی بدنبال دوره استثنائی در سال 

 . باشد بود، در حال تنظیم مجدد می ها روند افزایشی پیدا کرده که در اثر محدودیت عرضه قیمت 7034
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 .در ماه مه، نسبت به ماه آوریل تقریبا ثابت باقی ماندواحد  3/383شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

نسبت به ماه آوریل افزایش پیدا ( درصد 2/1)واحد  1/3 ،واحد در ماه مه 7/753شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

   .نینو روی داد های اولیه از امکان کاهش تولید در اثر وقوع احتمالی پدیده ال  بینی این افزایش بدنبال پیش. کرد

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index averaged 207.8 points in May 2014, down 2.5 points (or 1.2 percent) from 

April and nearly 7 points, or 3.2 percent, below May 2013. After rising to a ten-month high of 213 points 

in March, the Index fell in April and again in May, pressured by lower dairy, cereal and vegetable oil 

prices. However, sugar made strong gains in May, while meat remained firm. 

 (قیمت)اقتصادی : موضوع
 (FAO)فائو : منبع

 50/50/2512تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 رویه، آلودگی و تغییر اقلیم ضرورت اقدام فوری در برابر صیدهای بی

آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه اجالس 

کمیته شیالت فائو که تنها مجمع جهانی در زمینه 

 برایپروری است، خواستار اقدام فوری  آبزیشیالت و 

مقابله با اثرات تغییر اقلیم و سایر عوامل تهدیدکننده 

پروری و ذخائر ماهی در سطح  پایداری شیالت و آبزی

 .هانی شدج

در ( COFI)المللی کمیته شیالت فائو  اجالس بین

برای رسیدگی به مسائل مربوط به امور رفاهی در زمینه شیالت و ( 31خرداد  71الی  33)ژوئن  31الی  3تاریخ 

ها، NGOای شیالت،  ها و نهادهای منطقه ها، سازمان پروری در درازمدت و بحث درباره ظرفیت بالقوه دولت آبزی

 . برگزار گردیدهای این بخش  ایر فعالیتماهیگیران و س

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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پروری در تغذیه و امنیت غذائی و وابستگی توسعه پایدار بویژه در  آقای داسیلوا ضمن بیان اهمیت شیالت و آبزی

رویه، آلودگی و تغییرات اقلیمی بر  ای به این بخش، تاکید کردند که اثرات صیدهای بی های ساحلی و جزیره سرزمین

ها و ذخائر ماهی جهان کامال مشهود بوده و خواستار اقدام فوری و جمعی در مقابله با این تهدیدات  حیات اقیانوس

 .شدند

این میزان در برخی از . دهند درصد از پروتئین حیوانی مصرفی در جهان را تشکیل می 32پروری منبع  شیالت و آبزی

به این  درصد از جمعیت جهان 37امرار معاش . رسد درصد نیز می 50ای و آسیایی تا  جزیره کشورهای در حال توسعه

 .بخش وابسته است

ماهیگیری در مقیاس کوچک در عین حال که منبع تامین کننده بخش عمده ماهی مصرفی در کشورهای در حال 

کسی است که جامعه و این پاراد رندغذائی ندان امنیت ، اما بسیاری از خانوارهای وابسته به آدهد توسعه را تشکیل می

  . المللی برای رفع آن باید تالش نمایند بین

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/234106/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر
FAO Director-General José Graziano da Silva opened a meeting of the world's only inter-governmental 

forum on fisheries and aquaculture issues, calling for urgent action to address climate change and other 

threats to sustainable fisheries and fish stocks. 
 شیالت:  موضوع

 (FAO)فائو : منبع
 50/50/2512تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 تاثیر کاهش قیمت گندم در بازار جهانی بر قیمت گندم وارداتی مصر

تاثیر کاهش قیمت جهانی گندم بر روی قیمت خریداری شده توسط مصر، بزرگترین واردکننده گندم در جهان کامال 

بخش . کاهش یافتهر تن  برایدالر  40 ،بطوریکه قیمت خرید گندم توسط این کشور نسبت به ماه قبلمشهود بود 

تن گندم  به قیمت متوسط  380،000ای از روسیه و رومانی  طی مناقصه( GASC)غالت سازمان تامین کاالی مصر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/234106/icode/
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ترین نرخ خرید گندم  این رقم، پائین .خریداری کرد(شامل هزینه حمل ونقل) c&fدالر در هر تن بر اساس  35/767

 . است ماه اخیر بوده 33طی  GASEتوسط 

تن  710،000که از  مورد معامله نیز قابل توجه بود بطوری مدالوه بر کاهش قیمت، افزایش حجم گندر مناقصه مذکور ع

ها  رطوبت قابل قبول محموله تواند افزایش سقف میزان یکی از دالیل این افزایش می. تن افزایش پیدا کرد 355،000به 

نزدیک بودن زمان برداشت محصول و انتظار نتیجه خوب برای آن نیز در فراوانی . درصد باشد 5/31درصد به  31از 

 . است تاثیر نبوده عرضه بی

میلیون تن و  5/3میلیون تن بیشترین میزان سفارش را داشت، پس از آن روسیه با  2/3در این مناقصه رومانی با 

 .قرار داشتندبعد های  وکراین و فرانسه در رتبها

 tender-egypt-at-prices-cuts-decline-market-http://www.agrimoney.com/news/wheat--لینک خبر

7156.html 
 :خبرخالصه 

Egypt, the world's top wheat importer, highlighted the extent of the decline in world prices of the 

grain by purchasing supplies $40 a tonne cheaper than it did a month ago.  

 (گندم)اقتصادی : موضوع
 (FAO)فائو : منبع

 12/50/2512تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سویا بدنبال انتظار بهبود عرضه جهانی غالت و کاهش قیمت

بینی افزایش عرضه جهانی ذرت، سویا و گندم برخالف انتظار  پس از انتشار گزارش منابع رسمی امریکا مبنی بر پیش

 .های روغنی بویژه قیمت دانه سویا کاهش یافت دانهگذاران که انتظار کاهش را داشتند قیمت  سرمایه

درصدی در یک روز  5/3با کاهش . دالر کاهش پیدا کرد 37/5 هر بوشل معامالت آتی گندم شیکاگو برای ماه جوالی به

 .ای از ماه فوریه تا کنون ثبت گردید ترین رقم برای قرارداد لحظه پائین

http://www.agrimoney.com/news/wheat-market-decline-cuts-prices-at-egypt-tender--7156.html
http://www.agrimoney.com/news/wheat-market-decline-cuts-prices-at-egypt-tender--7156.html


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم خرداد  نیمه

 

www.iccima.ir 

0 

 

توسط وزارت کشاورزی امریکا ( WASDE)ی محصوالت کشاورزی گزارش ماهیانه تخمین عرضه و تقاضای جهان

(USDA ) بود 7034-35برخالف انتظار حاکی از برآورد افزایش ذخیره جهانی ذرت، سویا و گندم برای پایان سال .

 .بر روی قیمت این محصوالت تاثیر گذاشت گزارش انتشار این

میلیون  65/387سال اخیر یعنی  35تنی به باالترین رقم در طی  80،000در مورد ذرت برآورد ذخیره جهانی با افزایش 

با توجه به استفاده کشاورزان از بذور . باشد این افزایش نتیجه انتظار افزایش محصول برای اتحادیه اروپا می. تن رسید

یک  تن و تولید در اوکراین  500،000برداشت محصول در روسیه  تی،با کیفیت و گسترش کاربرد بذور هیبرید واردا

در امریکا علیرغم تاخیر در روند کاشت محصول بعلت شرایط مطلوب محصول و مساعد . میلیون تن افزایش داشت

 . ندبدون تغییر باقی بما 7034-35رود که میزان برداشت و در واقع نتیجه کلی برای سال  بودن آب و هوا انتظار می

. میلیون تن برسد 6/388رود به  تن افزایش انتظار می 800،000با  7034-35برآورد ذخیره جهانی گندم تا پایان سال 

بینی برای برداشت خوب در اتحادیه اروپا و شوروی سابق و همچنین شرایط خوب برداشت  این برآورد باال نتیجه پیش

 . ریکا را جبران خواهند کرددر چین و هند است که احتمال کاهش محصول در ام

 88/87رود به رکورد  تن افزایش انتظار می 650،000با  7034-35در مورد سویا برآورد ذخیره آن تا پایان سال زراعی 

 . میلیون تن برسد

 

hopes-supply-world-after-fall-prices-soybean-http://www.agrimoney.com/marketreport/grain-: لینک خبر

2659.html--raised 
 :خالصه خبر

Oilseed and, especially, grain prices lost ground after US officials, in a much-watched crop report, 

raised estimates for world supplies of corn, soybeans and wheat, surprising investors, who had 

expected downgrades 
 (غالت)اقتصادی : موضوع

 (FAO)فائو : منبع
 12/50/2512تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.agrimoney.com/marketreport/grain-soybean-prices-fall-after-world-supply-hopes-raised--2659.html
http://www.agrimoney.com/marketreport/grain-soybean-prices-fall-after-world-supply-hopes-raised--2659.html
http://www.agrimoney.com/marketreport/grain-soybean-prices-fall-after-world-supply-hopes-raised--2659.html
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 آغازی خوب برای محصول کلزا در استرالیا

نینو در  احتمال دادند که  هشدار وقوع الهای روغنی  با وجود شروع خوب محصول کلزا در استرالیا، کارشناسان دانه

  .برداشت نهائی  محصول کلزا تاثیر منفی خواهد گذاشت

بینی  میلیون تن پیش 86/1میزان تولید کلزا برای سال جاری را ( AOF)های روغنی استرالیا  فدراسیون دانه

میلیون هکتار برآورد  57/7این فدراسیون همچنین میزان سطح کاشت این محصول را نیز بسیار باال یعنی . است نموده

 .  است کرده

، با اینحال میزان سطح کشت  گذشته سال جاری نسبت به چند سال با وجود بهتر بودن قیمت غالت نسبت به کلزا در

 . کلزا بسیار قابل توجه است

های روغنی استرالیا برای مناطق نیوساوت ویلز، ویکتوریا  نینو در فصل بهار، فدراسیون دانه با افزایش احتمال وقوع ال

نابع رسمی هواشناسی استرالیا احتمال وقوع م. است بینی کرده و جنوب استرالیا عملکردی کمتر از حد متوسط پیش

 . اند درصد اعالم نموده 20شود را  نینو که سبب وقوع خشکسالی در نواحی شرقی و جنوب شرقی استرالیا می ال

 html--canola-australian-for-generation-a-in-start-http://www.agrimoney.com/news/best.7157: لینک خبر

 :خالصه خبر
Oilseeds experts raised the bar on Australia's canola crop, despite warning that the best start for 

crops "in a generation" could give way to less benign conditions as El Nino kicks in 
 کلزا:موضوع

 (Agrimoney) اگری مانی: منبع
 13/50/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 افزایش کاشت سویا در امریکای جنوبی و اثرات آن در بازارهای جهانی

. های ثبت شده تا کنون قرار دارد در یکی از بدترین وضعیت 7034-35میزان ذخیره سویای امریکا تا پایان سال زراعی 

 . درصد برسد 4به زیر  3360رود برای اولین بار پس از دهه  با توجه به میزان مصرف انتظار می

http://www.agrimoney.com/news/best-start-in-a-generation-for-australian-canola--7157.html
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جنوبی از جمله آرژانتین و برزیل و اخیرا  از طرف دیگر در بازار جهانی سویا نیز با مطرح شدن کشورهای امریکای

پذیری  افزایش تولید در نیمکره جنوبی آسیب. پاراگوئه  بعنوان رقیبانی برای صادرات امریکا تغییراتی رخ داده است

 75ای عرضه بین  کم شدن دوره 3330از اواخر دهه . دهد عرضه محصول را در مقابل نوسانات صادرات امریکا کاهش می

 . سال اخیر ادامه داشت 5میلیون تن تا  40تن تا میلیون 

در واقع . است گذاری معامالت آتی شده این تغییرات سبب بوجود آمدن الگوی جدیدی در سطح جهانی عرضه و قیمت

 . در حال حاضر بازارها امکان ارائه تخفیف به پیش خریداران سویا را دارند

has-soybeans-in-growth-americas-http://www.agrimoney.com/feature/south-  :لینک خبر

290.html--pricing-transformed 
 : خالصه خبر

Certainly, US stocks are currently estimated to end 2013-14 at the tightest on record. Compared with 

consumption, they are expected to fall below 4% for the first time on official US records going back to 

the 1960s. 

 اقتصادی   : موضوع 
 (Agrimoney)مانی  اگری: منبع

 12/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 وضع قوانین جدید علیه محصوالت تراریخته در اروپا

بنا بر اظهارات یکی از اعضا پارلمان انگلیس در جلسه شورای 

بسیاری از وزیران محیط زیست اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ ، 

های اروپائی درباره محصوالت غذایی  مصرف کنندگان و دولت

طبق نظر آنها قوانین فعلی برای . بسیار نگران هستندتراریخته 

تصویب محصوالت تراریخته برای موافقین و هم مخالفین 

 .استکاشت محصوالت تراریخته ناکافی 

روپا بست طوالنی، کمیسیون ا برای جلوگیری از بن 7030در سال 

پیشنهاد کرد و در عین حال  را خاک کشورهای خوددر به کشورهای عضو حق ممنوعیت کاشت محصول تراریخته 

http://www.agrimoney.com/feature/south-americas-growth-in-soybeans-has-transformed-pricing--290.html
http://www.agrimoney.com/feature/south-americas-growth-in-soybeans-has-transformed-pricing--290.html
http://www.agrimoney.com/feature/south-americas-growth-in-soybeans-has-transformed-pricing--290.html
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این  . کرد امنیت غذایی اروپا حمایت میسازمان بازار مشترک اروپا بر اساس نظرهای علمی خود نیز از مصوبات 

بود، در اوائل سال جاری هنگام مذاکرات اعضا درباره  پیشنهاد که در نتیجه اختالف نظر کشورهای عضو متوقف شده

کشور در باره پیشنهاد مطرح شده  76کشور مذاکره کننده  78از . تصویب یک رقم ذرت تراریخته دوباره مطرح گردید

 .  بعنوان یک مصالحه عملی به توافق رسیدند

س قوانین فعلی، کشورهای عضوی که خواهان ممنوعیت کاشت محصول تراریخته خاصی هستند موظف به ارائه بر اسا

در  بعنوان نمونه. باشند روز مبنی بر خطرآفرینی آن برای سالمت انسان و محیط زیست می مستندات علمی به

جلوگیری از کاشت رقم ذرت تولید ق به در جایگاه مخالفین تولیدکنندگان بذور تراریخته موففرانسه  اخیر  های سال

 . نشد  MON810شده توسط شرکت مونسانتو به نام 

طرح مشترک با پارلمان اروپا قبل از تصویب متن  نویس پیش در طی چند ماه آینده، شورای وزیران اروپا باید در مورد

تصمیم اخیر هیچ مبنای قانونی و اجرائی محکم برای  ،بنا به نظر عضو فرانسوی پارلمان. نهائی به توافق برسند

گیری را افزوده  های تولید کننده در فرایند تصمیم جلوگیری از کاشت بذور هیبرید نداشته و اعمال قدرت کمپانی

 . است

rules-new-back-nations-http://news.sciencemag.org/environment/2014/06/european-: لینک خبر

crops-gm-snubbing 
 : خالصه خبر

Angering both sides of a fractious debate, the European Union's member states agreed today on a plan 

allowing individual countries to refuse to plant E.U.-sanctioned genetically modified (GM) crops 

 (GM) بیوتکنولوژی  :موضوع
 ((Sciencemag ساینس مگ:منبع

 12/50/2512: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 وضعیت تولید پنبه در هند

برآورد  7034-35رسد از آنچه که برای  بنظر میمیزان تولید پنبه در هند با وجود اینکه باالتر از حد انتظار است، اما 

براساس دفتر وزارت کشاورزی امریکا در . های موسمی دارد این وضعیت بستگی به بارندگی. کمتر خواهد شد ،بود شده

http://news.sciencemag.org/environment/2014/06/european-nations-back-new-rules-snubbing-gm-crops
http://news.sciencemag.org/environment/2014/06/european-nations-back-new-rules-snubbing-gm-crops
http://news.sciencemag.org/environment/2014/06/european-nations-back-new-rules-snubbing-gm-crops
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/143178.pdf
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 5/10به  آندهلی نو میزان تولید پنبه در دومین کشور تولید کننده 

 0/73معادل  7033-37تولید پنبه هند در سال . میلیون عدل خواهد رسید

 . است میلیون تن بوده

میلیون عدل گردد که  70/3که صادرات پنبه هند بیشتر از  رود انتظار می

بوده و در رتبه دوم بعد از   USDAتن بیشتر از تخمین  400،000این رقم 

میزان . گیرد قرار می بود،  میلیون عدل 08/33که برابر   7033سال  صادرات

بترتیب خریداران چین، بنگالدش و ویتنام . تن رسید  31،500عدل معادل  473،000صادرات فقط در ماه گذشته به 

عدل کمتر از  500،000است میزان تولید با  بینی شده با این وجود بر اساس آمار رسمی پیش. نبه هند هستندپبزرگ 

 . میلیون عدل برسد 0/78بینی شده قبلی به  رقم پیش

نینو که بدنبال آن در  ال با توجه به امکان وقوع پدیده . های موسمی دارد در مجموع روند تولید بستگی به میزان باران

 . رود سال خشکی در پیش باشد بیشتر نقاط آسیا از جمله هند انتطار می

high-record-from-retreat-to-output-cotton-http://www.agrimoney.com/news/indias--: لینک خبر

7138.html 
 :خالصه خبر

India's cotton production beat expectations this season, but looks like falling further than had been 

thought in 2014-15 – although much will depend on the monsoon, which was forecast on Monday to 

come in below normal. 

  پنبه :موضوع
 (Agrimoney) مانی  اگری: منبع

 
 58/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 (Atlantic salmon)اطلس  آزاد اقیانوسیابی کامل ژنوم ماهی  توالی

آمیز است که  دستاوردی موفقیت( Atlantic salmon)دستیابی به توالی کامل ژنوم ماهی آزاد اقیانوس اطلس 

 .پروری فراهم کند های جدید برای محققان و صنایع آبزی تواند منشاء ایجاد فرصت می

http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-output-to-retreat-from-record-high--7138.html
http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-output-to-retreat-from-record-high--7138.html
http://www.agrimoney.com/news/indias-cotton-output-to-retreat-from-record-high--7138.html
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محققان شورای تحقیقات نروژ در یک کنفرانس علمی 

اند  المللی در ونکوور کانادا اعالم نمودند که توانسته بین

یابی  تمامی کدهای ژنوم این نوع ماهی را بطور کامل توالی

این دستاورد ابزاری توانمند برای درک بهتر . کنند

ارتباطات بین کدهای ژنتیکی و ساختار بیولوژیک ماهی را 

تواند منجر به توسعه  اهم کرده و در درازمدت میفر

و بهبود تغذیه آبزیان در صنعت های جدید  واکسن

تر برای  پروری شده و در نتیجه تولید ماهیانی سالم آبزی

با اثرات  پروری سالم و ترویج صنعت آبزی مصرف کنندگان

 .گرددفراهم محیط زیستی کمتر 

دهندگان آن خواهند توانست زمان رشد آن را کوتاهتر کرده و در نتیجه  با آگاهی از توالی ژنوم ماهی سالمون پرورش

 . مدت زمان زندگی این نوع ماهی را در دریا کاهش دهند

وابسته ( CIGENE)، مرکز تحقیقات ژنتیک (AquaGen) المللی با مشارکت شرکت آکوا ژن  ساله بین 5این پروژه 

با هدف تهیه نقشه کامل  پروری  دانشگاه الیف ساینس نروژ، انستیتو غذای نروژ و مرکز تحقیقات شیالت و آبزی به

 IPN (infectiousمقاوم به ویروس ( salmon)نشانگرهای ژنتیکی جهت تولید انواع ماهی آزاد اقیانوس اطلس 

pancratic necrosis )آغاز شده است 7005سال  در . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140611093238.htm :لینک خبر

 : خالصه خبر
Fully sequencing the Atlantic salmon genome is a landmark achievement -- and provides a wellspring of 

new opportunities for scientists and the aquaculture industry. The new knowledge will be useful in efforts 

to develop new vaccines, improve feeding and understand more about what happens when escaped 

farmed fish mix with their wild counterparts. Selective breeding of salmon will be more targeted and 

efficient 
  شیالت  :موضوع

 (Sciencedaily) ساینس دیلی :منبع
 11/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140611093238.htm
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 خشکی برای مقابله با اثر تنش  برنج آبیاریجدید روش 

المللی  بینبنا بر اظهارات محققان موسسه 

با نزدیک شدن ( IRRI)تحقیقات برنج 

نینو که معموال با  های امکان وقوع پدیده ال ماه

کاهش مقدار و مدت زمان بارندگی همراه 

است مزارع برنج فیلیپین  بینی شده است، پیش

. با کمبود آب برای آبیاری  مواجه خواهند شد

اما استفاده از روش آبیاری برنج  بصورت 

 . درصد کاهش دهد 75ب مصرفی برای آبیاری را تا تواند میزان آ می( AWD)ی و رطوبت تناوب خشک

ب تواند میزان آ یکه توسط این موسسه ارائه شده است م( AWD) کاربرد روش آبیاری تناوب خشکی و رطوبت 

روش سنتی برخالف . لیتر برای هر کیلو برساند 7000لیتر کاهش و به  500مصرفی برای تولید هر کیلوگرم شالی را تا 

گردند تا آب موردنیاز به میزان کافی و در زمان  مزارع زهکشی و غرقاب می غرقابی برنج در این روش بطور متناوب 

 .معین به گیاه برسد

های  اند زیرا در این روش خوابیدگی ساقه فاده از این روش موفق به افزایش تولید نیز شدهدر ویتنام برنجکاران با است

های سنگین کاهش و همچنین رشد خوشه ها  نیز بهتر شده و از طرف دیگر بوجود  در اثر بارندگی( lodging)گیاه 

 .دهدکاهش می نیز آالت برداشت را  آمدن شرایط مساعد در مزارع هزینه کارگر و ماشین

 .شود ای بویژه متان از مزارع برنج نیز می سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه( AWD)روش متناوب خشکی و رطوبت 

 
on-effect-drought-ease-can-technique-irrigation-releases/new-http://irri.org/news/media- :لینک خبر

rice 
 :خالصه خبر

Water use in producing rice can be cut down by as much as 25% using a simple irrigation technique 

called alternate wetting and drying or AWD. 

   آبیاری  –برنج : موضوع
  (IRRI)المللی تحقیقات برنج  موسسه بین: منبع

 

 50/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://irri.org/news/media-releases/new-irrigation-technique-can-ease-drought-effect-on-rice
http://irri.org/news/media-releases/new-irrigation-technique-can-ease-drought-effect-on-rice
http://irri.org/news/media-releases/new-irrigation-technique-can-ease-drought-effect-on-rice
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 نباتات  های جدید اصالح روش امکان تولید ذرت چند ساله به کمک

یابی ژنوم گیاه شاهی  توالیکه دانشمندان برای اولین بار موفق به  7000از سال 

شدند تا کنون توالی ژنی بسیاری از گیاهان قابل ( Arabidopsis)گوش موشی 

 . است دسترس شده

نتایج یکی از آخرین تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه بر اساس 

شناس امکان سریع و  ابزاری معرفی شده است که به دانشمندان گیاه فلوریدا 

 . کند ها را فراهم می گذاری ژن دقیق نشان

که ( comutational biology)بنا به نظر یک محقق زیست شناسی محاسباتی 

است، این ابزار  نقش اساسی داشته  PlantSeedدر ایجاد بانک اطالعاتی بنام 

های مهندسی محصوالت  مهم در راستای بهبود روش تواند یک گام جدید می

 .زراعی باشد، محصوالتی مثل برنج با رشد بهتر و مقاوم به خشکی و یا حتی تولید ذرت چندساله

 Proceedings of the Nationalکه در مقاله منتشر شده در ( open-access)این سیستم با دسترسی آزاد توسط 

Academy of Sciences  آوری شده از  سراسر جهان در یک پلت فرم مشترک  های جمع آمده است، دادهمشروح آن

 . گیرد روز شده در اختیار کاربران قرار می به های گیاهی بیشتر و و در نتیجه مدل سازی شده یکپارچه

  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140610121906.htm :لینک خبر

 : خالصه خبر
Since the first plant genome sequence was obtained for the plant Arabidopsis in 2000, scientists have 

gene-sequenced everything from cannabis to castor bean. They have now unveiled a new tool that will 

help all plant scientists label genes far more quickly and accurately and is expected to give a big boost to 

traditional and nontraditional plant breeders. 

 
 ذرت   : موضوع

 (Sciencedaily)ساینس دیلی : منبع
 15/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140610121906.htm
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 های پالستیکی  چگونگی روند تغییر جهان توسط زباله

 

اند؟  ها عاقبت چه شده اما این پالستیک. است میلیون تن پالستیک توسط انسان تولید شده 100حدود  7037در سال  

این کشف، بحث درباره . اند در سواحل هاوائی کشف نمودهاخیرا محققان نوع جدیدی سنگ بوجود آمده از پالستیک 

ر به نامگذاری دوره جدیدی از تاریخ تواند منج های انسانی در طبیعت می این موضوع که آیا اثرگذاری سنگین فعالیت

ت بهر حال استفاده روزافزون انسان از پالستیک اثرا. است گردد، را دوباره مطرح کرده Anthropoceneبنام  زمین

 .گذاشته است ،به اشکال غیرطبیعی یهای رندگان تا ماهیرگی در طبیعت از تغییر شکل النه پی بز ناخواسته

 های قطبی مدفون  ها قطعه پالستیکی در یخ تریلیون

اند که با ذوب شدن آنها سیلی از مواد  شده

 .تواند در جهان جاری شود پالستیکی می

  ها تن زباله مواد  وجود میلیونبا در نظر گرفتن

تغذیه آبزیان از آنها محققان در مصنوعی در دریاها و 

ای تحت عنوان  حال مطالعه بر روی تشکیل الیه

plastisphere هستند . 
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 تواند اثرات  ها می های معلق در آب اقیانوس اند که تخمگذاری حشرات بر روی زباله دانشمندان اعالم نموده

 . یستم داشته باشدمنفی بر روی اکوس

 هاست که نتایج  ها الیاف مصنوعی موجود در فاضالب حاصل از لباسشوئی های آب اقیانوس از دیگر آالینده

 .بسیار مخربی بر روی اکوسیستم آبها خواهند داشت

 تواند توسط پرندگان به اشکال مختلف بلعیده شده  شود می ای که توسط انسان وارد طبیعت می هر تکه زباله

 . ها استفاده شود یا در ساخت النهو 

 

 world-changing-plastic-how-http://news.sciencemag.org/earth/2014/06/trending :لینک خبر

 :خالصه خبر
Humans produced nearly 300 million tons of plastic in 2012, but where does it end up? A new study has 

found plastic debris in a surprising location: trapped in Arctic sea ice. As the ice melts, it could release a 

flood of floating plastic onto the world. 

 
 محیط زیست   : موضوع 

 (Sciencemag)ساینس مگ : منبع
 12/50/2512:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 تعیین میزان دقیق کود ازته موردنیاز برای مقابله با عواقب تغییرات اقلیم

کمک به کشاورزان در زمینه تعیین میزان دقیق کود ازته 

در مقابله با عواقب ناشی از تغییرات  تواند می موردنیاز

 .اقلیمی بسیار موثر باشد

براساس کار تحقیقی جدید انجام شده توسط محققان 

 Proceedings of theدانشگاه ایالتی میشیگان که در 

National Academy of Sciences  است  به چاپ رسیده

روشی جدید برای تعیین میزان مشارکت کود ازته در انتشار 

 .ای از مزارع کشاورزی ارائه شده است گازهای گلخانه

http://news.sciencemag.org/earth/2014/06/trending-how-plastic-changing-world


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم خرداد  نیمه

 

www.iccima.ir 

10 

 

آوری شده از سراسر جهان به منظور نشان دادن انتشار اکسید نیتروژن پس از  های جمع این تحقیق با استفاده از داده

ای است که در خاک پس از اضافه کردن ازت تولید  اکسید نیتروژن گازی گلخانه. است کوددهی به خاک انجام شده

شود و اگر ازت داده شده به خاک بیش از مقدار موردنیاز گیاه باشد میزان تولید آن بسیار بیشتر از حد معمول  می

درصد  80. الیه ازن است ای و مضر برای اکسیدکربن و متان، اکسید نیتروژن مهمترین گاز گلخانه پس از  دی. شود می

درصد از کل گازهای  34تا  8کشاورزی عامل انتشار . های کشاورزی است اکسید نیتروژن منتشر شده ناشی از فعالیت

 .ای منتشر شده در جهان است گلخانه

باشد، کوددهی شود دقیقا به اندازه و در زمان موردنیاز گیاه  بنا بر نظر این محققان اگر مقدار ازتی که بخاک اضافه می

 . بود ای موثر خواهد شار گازهای گلخانهبه مراتب کمتر در انت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140609153518.htm: لینک خبر

 : خالصه خبر

Helping farmers around the globe apply more-precise amounts of nitrogen-based fertilizer can help 

combat climate change. In a new study, researchers provide an improved prediction of nitrogen 

fertilizer's contribution to greenhouse gas emissions from agricultural fields. The study uses data from 

around the world to show that emissions of nitrous oxide, a greenhouse gas produced in the soil following 

nitrogen addition, rise faster than previously expected when fertilizer rates exceed crop needs. 
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