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 آخرین گزارش فائو از وضعیت جهانی قیمت و تولید محصوالت کشاورزی

قیمت مواد غذائی فائو برای سومین ماه  ، شاخص4132در ماه ژوئن 

این کاهش عمدتا ناشی از کاهش قیمت . متوالی کاهش پیدا کرد

گندم، ذرت و روغن پالم و همچنین منعکس کننده عرضه فراوان و 

  . بوددر سطح جهانی  این محصوالت انداز مطلوب تولید چشم

 انداز بر اساس آخرین گزارش فائو درباره وضعیت غذا و چشم

عرضه غالت دانه درشت ، برآورد جدید درباره محصوالت کشاورزی

بینی فائو برای سال  بهبود بیشتری پیدا کرده است بطوریکه طبق آخرین پیش 31/4132 و گندم برای سال زراعی 

میلیون تن از رقم قبلی  32میلیون تن خواهد رسید که  4232به ( شامل برنج سفید)تولید جهانی غالت  4132

. از رکورد سال قبل کمتر است( میلیون تن 41)بینی شده در ماه ژوئن بیشتر ولی با اینحال هنوز هم یك درصد  پیش

انداز مطلوب تولید غالت دانه درشت و گندم بویژه در امریکا، اتحادیه اروپا و هند  افزایش اخیر مربوط به چشم

 .باشد می

های آوریل، مه و ژوئن  واحد رسید ولی بعد از آن در ماه 431یعنی شاخص به باالترین رقم ده ماهه  4132در ماه مارس 

ژوئن با وجود روند قیمت شکر از ماه مه تا . بعلت کاهش قیمت غالت، روغن نباتی و لبنیات روند کاهشی پیدا کرد

 .قیمت گوشت از ماه مه به بعد رو به افزایش گذاشت. کاهشی از سال قبل باالتر بود

است که  ، در گزارش فوق هشدار داده شده4132یت کلی مطلوب تولید و عرضه محصول برای سال با وجود تائید وضع

کشور از  42کشور شامل  11بر اساس برآوردهای فائو . برند مردم بسیاری از نقاط دنیا در عدم امنیت غذایی بسر می

های  یاز به کمكنای باالی مواد غذائی ه های اجتماعی همراه با وضعیت نامطلوب محصول و قیمت بدلیل ناآرامیافریقا 

 .  غذائی خارجی دارند

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/237820/icode:لینك خبر

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index was down for a third consecutive month in June, a decline mostly 

influenced by lower wheat, maize and palm oil prices that reflected ample supplies and improved 

global production prospects for these commodities. 

According to the latest FAO Crop Prospects and Food Situation report, the outlook for global 

http://www.fao.org/news/story/en/item/237820/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/3/a-i3899e/index.html
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production of cereals - a staple food in many countries - improved further with upward revisions 

to coarse grains and wheat supply forecasts for 2014/15. 

 اقتصادی: موضوع
 (FAO)فائو : منبع

 13/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

  

 سومین ماه متوالیکاهش شاخص قیمت مواد غذائی فائو برای 

نسبت  4132واحد در ماه ژوئن  412متوسط شاخص قیمت مواد غذائی فائو با 

( درصد 2/4)واحد  2کاهش داشته و حدود ( درصد 2/3)واحد  2/1به ماه مه 

روند کاهشی ماه قبل که برای سومین ماه . از ماه ژوئن سال قبل کمتر بود

های نباتی  توجه قیمت غالت و روغن ادامه داشت نتیجه کاهش قابل متوالی

 . بدنبال انتظار بهبود در تولید جهانی این محصوالت بود

 4/1) واحد 3/31واحد در ماه ژوئن  4/332شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

نسبت به ( درصد 2/31)واحد  4/12از رقم تجدیدنظر شده ماه مه و ( درصد

این کاهش ناشی از پائین آمدن شاخص مربوط به . ش پیدا کردسال قبل کاه

انداز  بود که برای هر دو محصول در نتیجه چشم( درصد 7)و ذرت  گندم

های موجود در باره احتمال اختالل  مطلوب تولید جهانی آنها و کاهش نگرانی

در مقابل قیمت برنج افزایش . ها از اوکراین روی داد در صادرات حمل محموله

 . جزئی پیدا کرد که منعکس کننده وقفه در صادرات تایلند بود

واحد  2/2واحد در ماه ژوئن  3/3222خص قیمت روغن نباتی با متوسط شا

در ماه گذشته . کمتر بود 4131واحد از ماه ژوئن  2/2از ماه مه و ( درصد 1/1)

ماه گذشته رسید که نتیجه   3ترین میزان در طی  شاخص روغن پالم به پائین

 .ات بودهمزمانی فراوانی فصلی عرضه و کاهش تقاضای جهانی برای وارد
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 7/3کمتر از ماه مه و در مقایسه سال به سال ( درصد 3)واحد  1/4واحد،  1/412شاخص قیمت لبنیات فائو با متوسط 

میزان کاهش قیمت لبنیات در ماه ژوئن کمتر از نرخ کاهش در سه ماه گذشته بود که . کاهش داشت( درصد 2)واحد 

 .باشد میدهد روند کاهشی این محصول رو به پایان  نشان می

واحد  2/32بیشتر از ماه مه و ( درصد 7/1)واحد  2/3واحد در ماه ژوئن،  4/332شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 بیشتر از سال قبل بود( درصد 3/2)

از ماه فبل کمتر ولی با اینحال از ماه ( درصد 1/1)واحد  4/3ئن .واحد در ماه ژ 412قیمت شکر فائو با متوسط  شاخص

در کاهش نینو  زار جهانی نگران احتمال تاثیر وقوع الاعلیرغم کاهش جزئی در ماه جاری ، ب. قبل باالتر بود ژوئن سال

هند بعد از . های موسمی در هند نیز بر این نگرانی افزوده است بینی کاهش باران تولید جهانی آن بوده و همچنین پیش

 .در دنیا در رتبه اول قرار داردبرزیل بزرگترین تولید کننده و از نظر مصرف شکر نیز 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index averaged 206.0 points in June 2014, down 3.8 points (1.8 percent) 

from May and nearly 6 points (2.8 percent), below June 2013. Last month’s decline, which was 

the third in succession, was largely the result of a marked drop in cereal and vegetable oil 

prices, following further improvements in global production prospects. Although sugar and dairy 

quotations also edged lower, the falls were far less pronounced. On the other hand, meat prices 

held steady. 

 اقتصادی: موضوع
 (FAO)فائو : منبع

 13/10/2112تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

  محصوالت لبنی جهانی تداوم کاهش قیمت

با . ماه گذشته رسید 37ترین رقم ثبت شده در  قیمت محصوالت لبنی در بازار جهانی مجدداً کاهش یافت و به پائین

ها و بازگشت به حالت سابق مدت زمان  کا خریداران چینی به محصوالت انبار شده خود، بازنگری در قیمتتوجه به ات

 .ای طول خواهد کشید مالحظهقابل 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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درصدی روند کاهش قیمت ادامه پیدا کرد و با این کاهش، قیمت محصوالت لبنی به  3/2در اول ماه جوالی با کاهش 

درصد  42میزان کاهش به  4132ترین حد خود از ماه فوریه سال قبل تا کنون رسید بطوریکه تا این وقت از سال  پائین

 .است رسیده

است که بنظر  بینی شده خریداری نموده ماه اول سال بیش از مقدار پیش 1چین در ( Rabobank)انك طبق نظر رابوب

. است کردهااز ماه مارس به بعد واردات شیر توسط چین روند نزولی پید.  رسد از مقدار موردنیاز بیشتر بوده است می

های قبلی پودر شیر را مجدداً به خریداران جدیدی های قرارداد در واقع بنا بر گزارشات برخی از واردکنندگان، محموله

 . فروشند بجز چین می

china-amid-low-month-17-hit-prices-http://www.agrimoney.com/news/dairy-:  لینك خبر

7223.html--concerns 

 :خالصه خبر 

Dairy prices renewed their decline at GlobalDairyTrade auction, falling to a 17-month low, 

amid ideas that, with Chinese buyers relying on stockpiled product, a revival in values may be 

some time in coming. 

Prices at GlobalDairyTrade, which at the last event rose for the first time in four months, 

renewed their decline at the first of July's two auctions, falling 4.9%. 

 اقتصادی: موضوع

 (Agrimoney) مانياگری :منبع

 12/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 کاهش صادرات غالت اوکراین

 ،و عواقب ناشی از بحران سیاسیبرای محصول ذرت  طبق برآوردهای انجام شده تحت تاثیر شرایط نامساعد جوی

 . درصد کاهش پیدا کند 44میزان صادرات غالت اوکراین با شروع فصل جدید ممکن است تا 

میلیون تن برسد که در مقایسه سال  47الی  42به  4132-31است صادرات غله اوکراین در سال زراعی  بینی شده پیش

 . دهد  میلیون تن کاهش نشان می 1/7الی  1/2به سال 

http://www.agrimoney.com/news/dairy-prices-hit-17-month-low-amid-china-concerns--7223.html
http://www.agrimoney.com/news/dairy-prices-hit-17-month-low-amid-china-concerns--7223.html
http://www.agrimoney.com/news/dairy-prices-hit-17-month-low-amid-china-concerns--7223.html
http://www.agrimoney.com/news/dairy-prices-end-four-month-losing-streak--7169.html
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، در سال جاری میزان برداشت (USDA)و وزارت کشاورزی امریکا ( IGC)المللی غالت  بر اساس گزارش شورای بین

 .میلیون تن کاهش خواهد یافت  1/41الی  1/42میلیون تن بود به  3/11اوکراین از رکورد سال قبل که ذرت در 

های انجام شده منعکس کننده شرایط آب و هوایی سرد برای ذرت در بیشتر مناطق  بینی بخشی از این کاهش در پیش

در نتیجه بحران  در سال جاری( hryvnia)درصدی ارزش واحد پول اوکراین  11همچنین کاهش . استاوکراین 

 . از محصوالت وارداتی شده است بیشتر کاهش موثر بوده است زیرا منجر به افزایش استفاده نسیاسی نیز در ای

بینی شورای  در حالیکه پیش. اند میلیون تن برآورد نموده 4/44الی  4/43منابع داخلی اوکراین میزان برداشت گندم را 

 . باشد میلیون تن می 41المللی غالت و وزارت کشاورزی امریکا  بین

 doubts-corn-amid-drop-to-exports-grain-http://www.agrimoney.com/news/ukraine-:لینك خبر

7225.html- 
 :خالصه خبر 

Ukraine's grain exports could fall by up to 22% in the newly started season, undermined by 

the threat of "cold conditions" to corn, besides the fallout from the country's political crisis.  

The Ukrainian Agribusiness Club estimated at 26m-27m tonnes Ukraine's grain exports in the 

2014-15 season, which started on Tuesday, representing a fall of 6.3m-7.3m tonnes year on 

year. 
 اقتصادی :موضوع

 (Agrimoney) مانياگری :منبع
 12/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 بینی کاهش قیمت پنبه برای دومین ماه متوالی پیش

ذخیره جهانی و با وجود افزایش  میزانباره با استناد به باال رفتن انتظارات در( ICAC)المللی مشورتی پنبه  کمیته بین

 Cotlook Aبر این اساس شاخص . بینی کرد برای دومین ماه متوالی برای پنبه کاهش قیمت پیشواردات توسط چین، 

 . است بینی شده سنت بر پوند پیش 24سنت کاهش به  1با   4132-31در سال زراعی 

تن افزایش، ذخیره جهانی را برای پایان  131،111کمیته با  در صد کاهش در قیمت سال به سال، این 31با در نظر گرفتن 

این افزایش مربوط به ذخیره جهانی خارج از کشور چین است که . میلیون تن برآورد کرده است 21/43فصل آینده 

 میزان ذخیره  ICACبر اساس اعالم  .برای بازار جهانی قابل دسترس بوده و در قیمت ها نیز بیشتر تاثیرگذار است

http://www.agrimoney.com/news/ukraine-grain-exports-to-drop-amid-corn-doubts--7225.html
http://www.agrimoney.com/news/ukraine-grain-exports-to-drop-amid-corn-doubts--7225.html
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میلیون تن و تا پایان  7/2درصد افزایش به  7جهانی پنبه بدون در نظر گرفتن ذخیره کشور چین تا پایان این فصل با 

 .میلیون تن خواهد رسید 7/3به درصد افزایش  31سال با 

 4/4 تن افزایش به 311،111برآوردهای انجام شده برای چین بعنوان بزرگترین واردکننده پنبه برای فصل آینده با 

دهد اما منعکس کننده  درصد کاهش نشان می 47اگرچه این رقم در مقایسه سال به سال . میلیون تن خواهد رسید

 .باشد تغییر در سیستم یارانه دولتی این کشور می

برآورد کرده  را میلیون تن 1/2 برای آن رقم تر بوده و بینانه در مورد محصول پنبه هند خوش ICACهای  بینی پیش

طبق این . را اعالم نموده است( میلیون عدل 1/42)میلیون تن  43/2در حالیکه وزارت کشاورزی امریکا رقم است 

تواند  به رتبه اول جهانی در تولید پنبه می( میلیون تن  2)چین  د در تولید پنبه با پیشی گرفتن ازها هن بینی پیش

 . برسد

  html--again-prices-cotton-for-forecast-cuts-http://www.agrimoney.com/news/icac.7222: لینك خبر

 :خالصه خبر 
The International Cotton Advisory Committee cut its forecast for cotton prices for a second 

successive month, citing raised expectations for world inventories, and despite an upgrade to 

much-watched Chinese imports. 

The intergovernmental group cut by 5 cents to 82 cents a pound its forecast for the Cotlook A 

index of physical prices in 2014-15 which, including an element for transportation is typically 

higher than New York futures. 

 اقتصادی: موضوع

 (Agrimoney) مانياگری :منبع
 12/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 
 

  سوریه و عراقها در  نتیجه درگیریمنابع تامین آب، عامل تعیین کننده 

تواند عامل تعیین کننده   بنا بر اظهار تحلیلگران امنیتی در لندن و بغداد، کنترل منابع رو به کاهش عرضه آب می

 . ها در سوریه و عراق باشد نتیجه درگیری

http://www.agrimoney.com/news/icac-cuts-forecast-for-cotton-prices-again--7222.html
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ها، سدها و  ها، کانال در این منطقه نیمه خشك  که بارها با کمبود شدید آب مواجه بوده است، در حال حاضر رودخانه

نترل معادل ککنترل منابع تعیین کننده آب . آیند کننده آب جزء اهداف نظامی بشمار می تجهیزات فاضالب و شیرین

های درگیر در عراق  ع آب هدف استراتژیك برای کلیه گروهدر واق. آید استراتژیك شهرها و حومه آنها بحساب می

 . تر است ها نیز مهم حتی ادعا شده است که کنترل منابع آب در عراق بویژه در تابستان از کنترل پاالیشگاه. است

ری ، در نتیجه جاکند درصد از کل برق عراق را تامین می 11کیلومتری حدیثه که  2های سد  در صورت باز شدن دریچه

  . قطع و کشور فلج خواهد گردیدبغداد شهر شدن میلیاردها گالن آب، برق 

سال اخیر و خشك شدن اراضی کشاورزی در اثر کاهش  11سابقه در  خشکسالی طوالنی و بیافزایش درجه حرارت، 

 . اند شده ها در سوریه شناخته ها از جمله عوامل بروز ناآرامی بارندگی

 isis-syria-iraq-conflict-key-http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/02/water: لینك خبر

 :خالصه خبر 
The outcome of the Iraq and Syrian conflicts may rest on who controls the region’s dwindling 

water supplies, say security analysts in London and Baghdad. 

Rivers, canals, dams, sewage and desalination plants are now all military targets in the semi-

arid region that regularly experiences extreme water shortages, says Michael Stephen, deputy 

director of the Royal United Services Institute thinktank in Qatar, speaking from Baghdad. 

 منابع آب :موضوع

 (Guardian) گاردین :منبع
 12/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 
 

  سمیت بور در خاکدر برابر  گندم تحمل شناسائی ژن کنترل کننده

 میت بورسکنترل کننده تحمل  استرالیایی موفق به شناسائی ژندانشمندان 

سمیت بور در خاک از جمله عوامل محدود کننده عملکرد . اند در گندم شده

  .آید در سراسر جهان بشمار می

های  ژنبا شناسائی . بچاپ رسیده است Natureدر مجله نتایج این تحقیق 

رود که کارشناسان اصالح نباتات  انتظار می بور در گندم سمیت تحمل به

http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/02/water-key-conflict-iraq-syria-isis
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های  جدید با عملکرد باال تولید  با سرعت بیشتری واریته برای کمك به تغذیه بهتر جمعیت فزاینده جهان بتوانند

 . نمایند

زمین برای بقای خود وابسته به گندم  میلیارد نفر جمعیت کره 7درصد از  11بنا بر اظهارات مسئول این پروژه،  حدود 

در پائین بودن ولی عوامل بسیاری از جمله خشکسالی، شوری و شرایط محدود کننده خاک مثل سمیت بور . هستند 

 .وری موثر هستند بهره

در جنوب استرالیا، میزان . باشد سمیت بور در خاک مشکلی در سطح جهانی بویژه در مناطق خشك کاشت غالت می

 . های مربوط به کشت غالت بسیار باال است درصد از خاک 11ر  بیش از بور د

های اصالح نباتات در انتخاب  های مسئول در برابر سمیت بور و دستیابی به نشانگرهای مولکولی، به برنامه شناسائی ژن

 . های متحمل بسیار کمك خواهد کرد دقیق الین

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140702131634.htm: لینك خبر

 :خالصه خبر 
The genes in wheat that control tolerance to a significant yield-limiting soil condition found 

around the globe – boron toxicity -- have been identified by researchers. They say that in soils 

where boron toxicity is reducing yields, genetic improvement of crops is the only effective 

strategy to address the problem. 

 گندم:موضوع

 (Sciencedaily) ساینس دیلی :منبع
 12/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 
 

 راه حلی برای تامین غذای بیشتر در کشورهای در حال توسعه

یکی از موضوعات بحث ( land grabbing) گذاران خارجی  ها یا سرمایه ایجاد اراضی کشاورزی بزرگ توسط دولت

 . تغذیه روبرو هستند جائیکه در بیشتر مناطق آن مردم با مشکالت امنیت غذائی و سوء. برانگیز بویژه در افریقا است

زان قابل توجهی عملکرد تواند به می های خارجی می ها و شرکت گذاری توسط دولت برخی معتقدند که سرمایه

ایجاد خواهد های مناسب  سبب اشتغالزایی شده و در مناطق محروم زیرساختشاورزی را بهبود بخشیده، محصوالت ک

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140702131634.htm
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ناطق دیگر صادر شده و دست افراد محلی را از مای دیگر نیز محصوالت بعمل آمده در این اراضی به  بنظر عده. نمود

  .های خود کوتاه نموده و سبب بدتر شده وضعیت آنان می شود زمین

 Environmental Reseachدر بررسی علمی انجام شده توسط محققان دانشگاه ایتالیایی و امریکائی که  در مجله 

Letters های کشاورزی  های مربوط به زمین است که توسعه زیرساخت گیری شده است چنین نتیجه به چاپ رسیده

وری منجر  تواند به افزایش پایدار بهره نو می گذاران خارجی در کشورهایی مثل اندونزی و پاپوا گینه توسط سرمایه

سنتی و های  در این تحقیق همچنین روش. میلیون نفر را در سراسر جهان تامین نماید 111شده و غذای حداقل 

 . است صنعتی کشاورزی برای افزایش عملکرد مقایسه شده

توان در  از اراضی مورد بررسی، می برداری کامل زراعی طبق محاسبات انجام شده در این تحقیق در صورت بهره

درصد افزایش در تولید روغن پالم بدست  311درصد برای نیشکر و  322درصد ،  421درصد، ذرت  112محصول برنج 

 . آورد

گذاران بزرگ  میلیون هکتار زمین با اهداف مختلف در اختیار سرمایه 3/14در کل حدود بنابر تحقیقات انجام شده 

 . اند میلیون هکتار برای امور کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته 44این مقدار خارجی است که از 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140626213355.htm: لینك خبر

 :خالصه خبر 
Crops grown on "land-grabbed" areas in developing countries could have the potential to feed 

an extra 100 million people worldwide, a new study has shown. 

The improved infrastructure brought about by foreign investment could increase the productivity 

of subsistence farmlands in countries such as Indonesia and Papua New Guinea and could mean 

these lands can feed at least 300 million people around the world. This is compared to about 190 

million people that could be fed if the land was left tended to by the local population. 

 اقتصادی: موضوع

 (Sciencedaily) ساینس دیلی :منبع
 26/16/2112:تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 
 
 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140626213355.htm
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 رشد گیاهان جهانی های انسانی در افزایش اثرات فعالیت

های  محققان دانشگاه مریلند با همکاری ناسا با استفاده از داده

ای الگوهای رشد گیاهان در ارتباط با حرکت آهوها و  ماهواره

آنها در ضمن این . ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند گوزن

ها نیز  های انسانی در این داده تحقیق به اثرات فعالیت

دهد که در  آنها نشان می نتایج تجزیه و تحلیل.  پرداختند

وری از گیاهان و رشد آنها با میزان جمعیت  مقیاس جهانی بهره

 . ارتباط مستقیم دارد

بویژه در دهد که  است نشان می به چاپ رسیده  Remote Sensing مجله نتایج مطالعات آنها که در نسخه ماه ژوئن

 – 4131)وری گیاهان در طی دوره زمانی مورد مطالعه  و بهرهمناطق پر جمعیت که تراکم کاربری از زمین باال است، رشد 

 . روند افزایشی داشته است( 3323

های این تحقیق فقط مربوط به مناطق کوچك با تراکم جمعیت باال مثل شهرهای بزرگی مثل نیویورک و اثرات  یافته

آنها در پوشش سبز سطح زمین نبوده بلکه با استفاده از طبقه بندی موجود سطح کره زمین بر اساس چگونگی تاثیر 

درصد سطح کره زمین بدون درنظر گرفته  42زی که های متراکم، روستاها و مزارع کشاور گاه انسان یعنی سکونت

های  ها، مراتع و زمین مابقی سطح زمین را جنگل. دهند، انجام گرفته است مناطق زیر پوشش یخ را تشکیل می شدن

 .  دهند یزرع تشکیل می لم

منه تغییرات در رشد ساله مورد مطالعه، دا 43 هاند که در طول دور بر اساس نتایج بدست آمده، محققان اعالم نموده

نفر در هر  111مناطق نزدیك به نواحی پر جمعیت یعنی حدود . گیاهان بستگی به تراکم جمعیت مجاور داشته است

 2زدیك به روستا ن شاخص برای مناطق ندرصد هستند در حالیکه ای 1/2کیلومترمربع دارای شاخص پوشش گیاهی 

 . است

وری گیاهی  های انسان در آنجا بیشتر بوده است بهره مناطقی که فعالیت در کهاند  گیری کرده بطور خالصه چنین نتیجه

های بایر، تغییری چندانی صورت  های انسانی مثل مراتع و زمین افزایش داشته و در مناطق بدور از اثرات فعالیت

 . است نپذیرفته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701192044.htm: لینك خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701192044.htm
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Ecologist Thomas Mueller uses satellite data to study how the patterns of plant growth relate to 

the movement of caribou and gazelle. The research sparked an idea: Would the footprint of 

human activity show up in the data? Mueller teamed up with university and NASA colleagues to 

find out. Their new analysis shows that on a global scale, the presence of people corresponds to 

more plant productivity, or growth. 

 اقلیم:موضوع

 (Sciencedaily) ساینس دیلی :منبع
 11/10/2112:تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 
 

 تواند سبب کاهش عملکرد شود کود ازته مازاد بر مقدار توصیه شده می

است، بطوریکه مزارع ذرت از نظر ظاهر و رشد  مناطق برای ذرت فصل خشکی بودهدر بسیاری از  4132فصل زراعی 

رسید که نیاز به کود ازته بیشتری دارندو اما بدون شواهد کافی افزودن کود ازته  محصول مطلوب نبوده و بنظر می

 .مدتواند به کاهش عملکرد محصول نیز بیانجا بویژه در شرایط خشك نه اتها مفید نبوده بلکه می

برابر مقادیر در عملکرد ذرت  تغییراتساله  41های  که طی آن داده( No-till)ورزی  مطالعات کشاورزی بدون خاک

های بدست عملکردمیزان در این تحقیق  . است مختلف ازت بررسی شده است، درستی ادعای فوق را تایید نموده

خیلی خشك، خشك، نسبتا خشك، مرطوب و خیلی )گروه فصلی  1سال از کم به زیاد براساس  41مربوط به  آمده

 . دهد های فصلی را نشان می نمودار زیر ارتباط بین مقادیر مختلف ازت و عملکرد گروه. سازی شدند مرتب( مرطوب
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پوند بر اکر سبب افزایش عملکرد  311 و 71های فصلی مقادیر  دهد در همه گروه همانطور که نمودار نشان می

بنابراین در بدست . است اما بیشترین میزان افزایش مربوط به این مقادیر در فصل زراعی خیلی مرطوب بوده. است شده

در کشت آبی با توجه به مشخص بودن مقدار آب آبیاری با . آوردن عملکرد خوب وجود توام ازت و آب ضروری است

کشت وابسته ) توان عملکرد را باال برد و لی زمانیکه مقدار آبیاری مشخص نباشد  شتر به خاک میاضافه نمودن ازت بی

 .  درصد شود 21درصد کاهش و سبب ضرر مالی تا  21تواند عملکرد را تا  دادن کود بیشتر می( به آب باران

Not-Nitrogen-Extra-Finds-Study-Till-No---tillfarmer.com/pages/News-http://www.no-: لینك خبر

Beneficial.php 

 :خالصه خبر 
The 2014 season has been dry in many places in — corn in these areas not growing as well, or 

looking as good as desired. Many fields are showing less than optimal color and there have been 

several calls regarding possible need for more N to "green things up a bit." Without evidence of 

substantial loss of fertilizer N applied earlier, additional N is not a good idea. Extra N (N above 

and beyond the recommendation) can do more harm than good — especially if the season stays 

dry. 

 ذرت ، کود: موضوع

 (University of Kentucky)دانشگاه کنتاکی  :منبع
 31/16/2112 : خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست

 
 

 پالم، تهدید کننده کیفیت آب  افزایش کاشت درختان

زمینی  امروزه روغن پالم در انواع مختلف محصوالت از کره بادام

بندی شده تا شامپو و لوازم بهداشتی آرایشی  های بسته و نان

و در حال تبدیل شدن به یك صنعت   مختلف کاربرد پیداکرده

با اینکه وجود این ماده در اغلب محصوالت . باشد پردرآمد می

عواقب ناخواسته ناشی مختلف برچسب گذاری نشده است، ولی 

 . از تولید آن بسرعت در حال عمومیت یافتن است

http://www.no-tillfarmer.com/pages/News---No-Till-Study-Finds-Extra-Nitrogen-Not-Beneficial.php
http://www.no-tillfarmer.com/pages/News---No-Till-Study-Finds-Extra-Nitrogen-Not-Beneficial.php
http://www.no-tillfarmer.com/pages/News---No-Till-Study-Finds-Extra-Nitrogen-Not-Beneficial.php
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شود که  اکسیدکربن می منجر به تولید حجم زیادی از دیهای استوایی و کاشت درختان روغن پالم  از بین بردن جنگل

محصولی  تبدیل اکوسیستم متنوع جنگلی به کشت تك. ای و از عوامل بروز تغییرات اقلیمی است گازی گلخانه

وحش شده و از طرف دیگر با مسئله شرایط کاری  های حیات درختان روغن پالم سبب تخریب و ازبین رفتن زیستگاه

 . برای کارگران نیز همراه است خطرناک و مضر

کاشت درختان پالم را  سوتا، در طی تحقیقات جدید خود تازگی محققان دانشگاه استنفورد با همکاری دانشگاه مینه به

 :Journal of Geophysical Researchنتیجه این تحقیق که در مجله . اند به کاهش کیفیت آب نیز مرتبط دانسته

Biogeoscience باشد توجهی در مورد این موضوع می های قابل سیدهاست حاوی یافتهبه چاپ ر . 

بدلیل جایگزین کردن   همچنین این کشور. کند پالم تولید شده در جهان را تامین می کشور اندونزی تقریبا نصف روغن

از . ای است گلخانه یکی از تولیدکنندگان اصلی گازهای  ها لندها و سایر کاربری های غنی از کربن به پیت سریع جنگل

 .است برابر شده 1کاشت درختان پالم در اندونزی بیش از  4131تا  4111سال 

آنها دریافتند که دمای آب . در این تحقیق بر کیفیت آب نهرهای کوچك جاری بین این درختان نیز توجه شده است

های عادی  برابر بیشتر از آب جنگل 111درجه سانتیگراد و غلظت رسوبات آنها تا  2حاصل از زهکشی این درختان 

 .است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140630164259.htm: لینك خبر

 :خالصه خبر 
Indonesia pays a price for a lucrative crop used in many household products. Palm plantations 

damage freshwater streams that supply drinking water to millions of people. Found in thousands 

of products, from peanut butter and packaged bread to shampoo and shaving cream, palm oil is 

a booming multibillion-dollar industry. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (Stanford University)دانشگاه استنفورد  :منبع

 31/16/2112:  تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 
 
 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140630164259.htm
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 یابند انتقال میذایی رایج که از مواد غ انگل 31 فهرست اعالم

فائو به تازگی اقدام به انتشار فهرست و دستورالعمل جدید برای 

یابند،  انگل رایج که از طریق مواد غذائی انتقال می 31مقابله با  

ها ساالنه سالمت میلیون انسان را از طریق  این انگل. است کرده

، (آلرژیك)های آنافیالتیك  های مثل صرع، شوک ایجاد بیماری

برخی از . کنند شکالت دیگر تهدید میاسهال خونی آمیبی و م

 . بمانند توانند تا چند دهه در بدن انسان باقی ها می این انگل

های گسترده اجتماعی و تاثیرات جهانی، اطالعات  با وجود هزینه

نمایند،  ها تولید بیماری می چگونگی زندگی آنها در داخل بدن انسان و روشی که این انگلعمومی در باره منشاء،  

 . بسیار محدود است

بیشترین تاثیرات جهانی را بشرح زیر نوع انگل با  31فهرست ( WHO)فائو با همکاری سازمان بهداشت جهانی 

 :است نموده

3. Taenia solium (خوک گوشت کرم نواری :)خوک گوشت در  

4. Echinococcus granulosus  (سگ کرم یا هیداتیك کرم :)تازه محصوالت در  

1. Echinococcus multilocularis  (کرم نواری نوعی :)تازه محصوالت در  

2. Toxoplasma gondii (پروتوزوا :)قرمز گوشت گاو، خوک، کوچك، نشخوارکنندگان گوشت در 

1. Cryptosporidium spp. (پروتوزوا :)شیر میوه، آب تازه، محصوالت در  

2. Entamoeba histolytica  (پروتوزوا :)تازه محصوالت در  

7. Trichinella spiralis  (خوک گوشت کرم :)خوک گوشت در  

2. Opisthorchiidae ( های پهن کرم ازخانواده :)شیرین آب های ماهی در  

3. Ascaris spp.  (ها روده  گرد های کرم :)تازه محصوالت در  

31. Trypanosoma cruzi  (پروتوزوا :)میوه آب در  

 

 :باشد میها بشرح زیر  ها به تفکیك قاره وضعیت گسترش انگل

  شوند های منتقله توسط این انگلها می نفر مبتال به عفونت 4111در اروپا، ساالنه بیش از.  

 های انگلی وسیع بوده و از جمله  اما گسترش بیماری. در آسیا، آمار و اطالعات دقیق ملی وجود ندارد

 .است مشکالت عمده بهداشت عمومی در بسیاری از کشورهای این قاره شناخته شده
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 آمار و اطالعات دقیقی در مورد شیوع  های نظارتی جود سیستموبدلیل عدم  در اغلب کشورهای افریقایی

 . های انگلی وجود ندارد بیماری

  در ایاالت متحده امریکا، بیماریNeurocysticercosis انگل  توسطTaenia solium ( کرم نواری گوشت

نفر به این بیماری مبتال  4111ترین بیماری انگلی است، بطوریکه در برخی از مناطق ساالنه  شایع( خوک

 . شوند می

 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/237323/icode :لینك خبر

:خبر خالصه   
A "Top Ten" list identifying the food-borne parasites of greatest global concern has been 

released today, and new guidelines are being developed to control them. 

The parasites affect the health of millions of people every year, infecting muscle tissues and 

organs, causing epilepsy, anaphylactic shock, amoebic dysentery and other problems. Some can 

live on in our bodies for decades. 

Despite their huge social costs and global impacts, information is generally lacking regarding 

just where these parasites come from, how they live in the human body, and – most importantly – 

how they make us sick. 

 

 (ها انگل)گیاهپزشکی  :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

31/16/2112:  تاریخ خبر  

 بازگشت به فهرست

 
 

 توسط فائو مقیاس کوچكنقشه راه جدید برای تقویت کشاورزی در اعالم 

ها  بر اساس گزارش جدید منتشر شده توسط فائو، مدیریت جنگل

مالکین خصوصی در  توسط مردمان بومی، جوامع محلی و خرده

انند نقش قابل توجهی در مقابله تو جهان روبه افزایش است که می

و کاهش فقر داشته باشند بخصوص اگر بصورت  زدائی جنگل با

 .تولیدکننده متشکل شوندهای  سازمان

http://www.fao.org/news/story/en/item/237323/icode/
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گزاری،  نداشتن تشکیالت سازمان یافته، دوری از بازار، فقدان اطالعات و نداشتن خدمات کسب و کار، عدم سیاست

 . های این جوامع است گذاری از جمله محدودیت های سرمایه عدم تامین مالی و فرصت

فقر و بهبود  کاهشای زراعی و جنگل ، ه سازمان هتوسعشش توصیه کلیدی برای سیاستگزاری موثر در جهت 

 :وضعیت معیشت افراد وابسته به جنگل بطور خالصه بشرح زیر است

 ها گزاری های زراعی و جنگلی در سیاست شدن سازمان گذاری دانش و بیشتر دیده تشویق به اشتراک 

 ی زراعی ها ین سازمانهای تسهیالتی ب های محلی، ایجاد شبکه ایجاد و توسعه انگیزه برای تقویت جنگلداری

 لیو جنگ

 داری، جوامع محلی، از بین بردن  های حمایتی قانونی، حمایت از حقوق متصدیان بومی جنگل ایجاد چارچوب

 موانع قانونی و تامین دسترسی به خدمات پشتیبانی بویژه خدمات ترویجی

 یمهفراهم نمودن امکان دسترسی به خدمات مالی مثل اعتبارات مقرون به صرفه و ب 

 مالکین جنگلی به بازار ها و خدمات مالی برقراری امکان ارتباط خرده 

 ها و ایجاد  گذاری بیشتر در سیاستگزاری تاثیرهای زراعی و جنگلی برای  ایجاد یك ائتالف جهانی از سازمان

 های بیشتر فرصت برای حمایت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/237440/icode :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Indigenous peoples, local communities and private smallholders own or manage a growing 

proportion of the world's forests and can play a significant role in tackling deforestation and 

reducing poverty - especially if they band together in producer organizations, say two new 

publications released today by FAO and a group of its partners. 

In many rural economies, the forest enterprises of families and communities are major 

contributors to local livelihoods. Unfortunately, the vital role that they play is often overlooked 

in government policies. 

 

 گزاری، جنگلداری سیاست: موضوع
 (FAO)فائو  :منبع

 31/16/2112:  تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/237440/icode/
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 منبع غنی از بتاکاروتن ،(Orange-fleshed honey-dew) با گوشت نارنجی خربزه قندک

خربزه قندک  با گوشت نارنجی  نوعی خربزه حاصل از تالقی بین 

تر و با  گوشت سبز رنگ است که شیرین باطالبی و خربزه قندک 

برای دستیابی به خواص انواع . ماندگاری بیشتر از طالبی است

خربزه، در مرکز تحقیقات کشاورزی وابسته به وزارت کشاورزی 

خربزه قندک با گوشت نارنجی  امریکا میزان بتاکاروتن موجود در

 . اند گیری و مقایسه شده و سایر انواع طالبی اندازه

نیز نامیده  Aروتنوئیدها از جمله بتاکاروتن که پروویتامین کا

 .برای انسان هستند  Aنده ویتامین ند، ترکیبات سازشو می

 ای ت نارنجی به میزان قابل مالحظهکاروتن موجود در خربزه قندک با گوش محققان این مرکز دریافتند که میزان بتا

مواد . بتاکاروتن هر دو یکسان است (bioaccessibilty) ی زیستیاما میزان قابلیت دستیاب. بیشتر از طالبی است

ر قابل بافت میوه آزاد شوند، بعبارت دیگ ها برای اینکه در بدن انسان قابل استفاده شوند ابتدا باید از مغذی میوه

( bioavailabe)پس از آن وارد گردش خون شده و یا بعبارت دیگر بصورت فراهم زیستی . دستیابی زیستی شوند

  Aای با هویج در تامین پروویتامین  خربزه منبع قابل مقایسه است که هر دو ها نشان داده نتایج بررسی. آیند در

 . هستند

 در این آزمایشات دانشمندان به وجود ترکیب دیگری در خربزه قندک با گوشت نارنجی شدند بنام آپوکاروتنوئید 

(apocarotenoids )این است که مستقیما به ویتامین  که اهمیت آن درA شود می . 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140701.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Orange-fleshed honeydew melon is a cross between cantaloupe and green-fleshed honeydew. 

Orange-fleshed honeydew melon is sweeter and stores longer than the typical cantaloupe. To 

learn more about the melons, U.S. Department of Agriculture (USDA) plant physiologist Gene 

Lester and his colleagues measured the beta-carotene concentrations in orange-fleshed 

honeydew and cantaloupe melons grown under the same greenhouse conditions. 

 تغذیه :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140701.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=47040
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=47040
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 11/10/2112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 
 

 ها توسط حشرات واکنش گیاهان به ارتعاشات ناشی از جویدن برگ

تحقیقات پیشین نشان داده بود که چگونه گیاهان به انرژی صوتی از جمله 

محققان دانشگاه میسوری طی  اما. دنده میالعمل نشان  موسیقی عکس

 چگونه است دریافتند که تحقیقات جدید که در نوع خود برای اولین بار بوده

آنها . توانند به ارتعاشات اکولوژیك اطراف خود واکنش نشان دهند گیاهان می

شده برگها در  های ارتعاشی حاصل از جویده توانستند نشان دهند که سیگنال

کند که باعث تولید مواد شیمیایی دفاعی  ها تغییراتی ایجاد می رگمتابولیسم ب

 . تر شده و سبب دفع جوندگان گردد قوی

که  Arabidopsisهای گیاه  خوار بر روری برگ های برگ قیق کرماین تحدر 

سپس با استفاده . ندقرار داده شد  تاس گیاهی گوچك از خانواده کلم و خردل

ها را در واکنش به  بازتابنده توانستند حرکت برگ قطعهاز لیزر و یك نوع 

در مرحله بعد ارتعاشات ضبط . بررسی نمایند ها شدن شدن توسط کرم جویده

 .ها فقط سکوت پخش کردند ها را روی تعدادی برگ دیگر پخش و برای گروه دیگر از برگ شده حاصل از تغذیه کرم

تر در معرض ارتعاشات  گیاهانی که پیشها قرار دادند و دریافتند  مها را در معرض تغذیه کر سپس هر دو گروه از برگ

. های ناخوشانید بود ای شیمیایی تولید کردند که برای بسیاری از کرم ها قرار گرفته بودند، نوعی ماده غذاخوردن کرم

یا صدای حشرات  که در معرض ارتعاشات محیطی دیگر مثل باد مالیم و موضوع قابل توجه این است که گیاهان زمانی

 . دادند واکنش دفاعی از خود نشان نمی دگرفتن مختلف قرار می

دهد،  این تحقیق دیدگاه جدیدی از رفتار تدافعی گیاهان همانند رفتار حیوانات در برابر عوامل خارجی  را نشان می

برای مشاهده . است به چاپ رسیده  Oecologiaمشروح این تحقیق در مجله  . ها متفاوت است اگرچه نوع واکنش

  . استفاده نمایید لینك این توانید از می فیلم کوتاهی از این تحقیق

http://vimeo.com/99635253
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  http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701183820.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 

Previous studies have suggested that plant growth can be influenced by sound and that plants 

respond to wind and touch. Now, researchers at the University of Missouri, in a collaboration 

that brings together audio and chemical analysis, have determined that plants respond to the 

sounds that caterpillars make when eating plants and that the plants respond with more 

defenses. 

 آفات گیاهی:موضوع

 (Sciencedaily)ساینس دیلی   :منبع

 11/10/2112 :تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701183820.htm
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