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 افزایش تولید و کاهش قیمت سویا

قرارداد تحویل . با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و انتظار افزایش عملکرد در امریکا، قیمت سویا کاهش پیدا کرد

 . دالر به ازاء هر بوشل رسید 25/30درصد کاهش به  4/0با ( CBOT)شیکاگو  سویا برای ماه نوامبر هیات تجاری

 4/42به  ،5031درصد افزایش نسبت به سال  8/4میزان عملکرد سویا با  بینی وزارت کشاورزی امریکا بنا بر پیش

کیلو  5/51ود هر بوشل حد)بوشل خواهد رسید  4/361درصد افزایش به  4/2ذرت با . بوشل در هر ایکر خواهد رسید

میلیارد بوشل در ماه  8/1میزان تولید سویا در سال جاری در مقایسه با برآورد (. هکتار 402/0گرم، هر ایکر حدود 

 .میلیارد بوشل افزایش خواهد یافت 836/1جوالی به رکورد 

صدی به هر بوشل در 5/0دالر و گندم با افزایش  14/1درصد افزایش به هر بوشل  3/0تحویل ذرت برای دسامبر با 

 . دالر رسید 24/2

 :لینك خبر

http://www.agweb.com/article/soybeans_drop_as_rain_seen_helping_crop_corn_climbs_with_wheat_BLMG/ 

 :خالصه خبر 
Soybeans fell as rain forecast for next week is seen aiding yields. Corn and wheat advanced. 

U.S. yields will increase 4.8 percent to 45.4 bushels an acre this year from 2013, and corn will 

rise 5.4 percent to 167.4 bushels, the U.S. Department of Agriculture estimates. Farmers there 

will harvest a record 3.816 billion bushels of soybeans this year, compared with 3.8 billion 

estimated in July, it said Aug. 12. 
 اقتصاد   :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 15/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 اجالس تجارت و بازار جهانی برنج

المللی نمایشگاه تجاری  در مرکز بین( 3131آبان  3الی  2) 5034اکتبر  53الی  51اجالس تجارت و بازار جهانی برنج از 

 .، تایلند برگزار خواهد شد(BITEC)بانکوک 

 :شرح زیر خواهند بود اجالس به اهم موضوعات مورد بحث در این

http://www.agweb.com/article/soybeans_drop_as_rain_seen_helping_crop_corn_climbs_with_wheat_BLMG/
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  تجزیه و تحلیل کارشناسی بازارهای مهم برنج  -3

مثل باسماتی، یاسمین و )بررسی بازار ارقام مطرح برنج   -5

 (ژاپونیکا

 های موثر در بازار و تجارت برنج گزاری عوامل مرتبط با سیاست  -1

 آخرین اطالعات درباره بازار برنج افریقا و خاورمیانه -4

های  تحلیل دقیق ارزش برنج میانمار و فرصتتجزیه و  -2

 گذاری در بخش برنج سرمایه

 های مربوط به برنج آخرین دستاوردها درباره ارقام و فناوری -6

 

    :توانید به آدرس زیر مراجعه نمائید برای اطالعات بیشتر درباره این اجالس می

    information/grmt/-http://ricecongress.com/2014/congress 

. 
 summit-trade-and-market-rice-http://irri.org/global :لینك خبر

 :صه خبر خال
27-29 October 2014, Bangkok international Trade Exhibition Center (BITEC), Thailand 

   برنج   :موضوع

 (IRRI) ایری: منبع

 13/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://ricecongress.com/2014/congress-information/grmt/
http://irri.org/global-rice-market-and-trade-summit
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 کمك به کشاورزان برای سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی

جدید توسط وزارت ( decision-making)گیری  دو ابزار تصمیم

ریزی برای مقابله با  کشاورزی امریکا بصورت آنالین برای کمك به برنامه

شرایط درحال تغییر رشد محصوالت کشاورزی در نتیجه تغییرات اقلیمی، 

این ابزارها بخشی از پروژه . است در دسترس کشاورزان قرار گرفته

 Usefulیا  U2Uتحقیقاتی دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی تحت عنوان 

to Usable باشد می . 

است که با آن درجه GDDs (Corn Growing Degree Days )ابزار اول تحت عنوان درجه روز رشد ذرت یا 

کاربران محل و تاریخ کاشت و تعداد . گیری نمود توان اندازه بینی نرخ رشد محصول را می حرارت تجمعی برای پیش

 در مقایسه باصول را تعیین کرده و برنامه، وضعیت فعلی رشد محصول آنها را روز موردنیاز برای اتمام رشد مح

 . کند ساله موجود درباره  زمان کاکل دهی و اتمام رشد محصول ارزیابی می 10اطالعات 

نام دارد که به کاربران امکان بررسی اثرات ( Climate Patterns Viewer)« گر الگوهای اقلیمی مشاهده»ابزار دوم  

 . کند نینو را فراهم می گوهای اقلیمی مثل الال

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811132257.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Spring rains that delayed planting and a cool summer have farmers concerned about whether 

their corn will reach maturity before the first frost. Two new online decision-making tools 

available through the U.S. Department of Agriculture’s Useful to Usable research project will 

help, according to a state climatologist. Farmers are producing crops under more variable 

conditions, so these tools can be critical to both food safety and the farmers’ economic survival. 

 تغییرات اقلیم  :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس: منبع

 11/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811132257.htm
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 چین زدائی آب شوریهای  درصدی ظرفیت کارخانه 36افزایش 

زدائی آب  های شوری برای مقابله با مشکل کمبود آب، ظرفیت کارخانه 5031ترین کشور جهان در سال  چین، پرجمعیت

 های کارخانهظرفیت مجموع  است نابع رسمی، این کشور توانستهبنا بر اعالم م. است هدرصد افزایش داد 36را تا  خود

هزینه . تن برساند 300،800به  5031تن به ظرفیت روزانه در سال  35،200زدائی خود را با افزایش  زدائی و امالح شوری

زدائی بیشتر در  های شوری کارخانه. است یوان برآورد شده 8تا ( سنت 83)یوان  2زدائی برای هر تن آب حدود  شوری

ی شیرین شده در شمال کشور مورد استفاده صنایع و در شهرهای ها آب. شهرهای ساحلی و جزایر فاقد آب واقع است

 . رسند میمصارف خانگی به جنوبی 

capacity-plant-desalination-total-raises-15/china-08-http://www.bloomberg.com/news/2014- :لینك خبر

2013.html-in-16-by 

 :خالصه خبر 
China, the world’s most populous nation, raised its desalination plant capacity by about 16 

percent last year, after promoting the industry to counter water shortages. 

The country in 2013 added daily capacity that can generate 125,500 metric tons of water 

stripped of salt and other minerals, bringing its total to 900,800 tons. 

 آب: موضوع
 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 15/80/2812: تاریخ خبر
 

 بازگشت به فهرست

 

 های وارده به کشاورزی غزه خسارت

است که کشاورزان و  جنگ در غزه سبب شده بنابر هشدار فائو،

یگیری ههای ما فعالیت ،های خود را ترک کرده دامداران زمین

متوقف شده و در نتیجه تولید مواد غذایی مختل و وضعیت 

بازسازی بخش  .شودهای جدی  معیشت مردم دچار آسیب

های خارجی  کشاورزی، پس از پایان جنگ نیازمند کمك

 . توجه و برای طوالنی مدت خواهد بود قابل

http://www.bloomberg.com/news/2014-08-15/china-raises-total-desalination-plant-capacity-by-16-in-2013.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-15/china-raises-total-desalination-plant-capacity-by-16-in-2013.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-08-15/china-raises-total-desalination-plant-capacity-by-16-in-2013.html
http://topics.bloomberg.com/china/
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های  ها، سیستم های زراعی و همچنین زیرساختارهای کشاورزی مثل گلخانه هکتار از زمین 31،000جنگ اخیر به 

 .است های جدی وارد نمودهآسیب  های ماهیگیری قایقها و انبارهای علوفه و  آبیاری، دامداری

نیمی از ، (FSS)امنیت غذایی  برنامه جهانی غذا با همکاری بخش/روز رسانی شده فائو بر اساس آخرین گزارش به 

راس از نشخوارکنندگان بعلت کمبود علوفه و آب در خطر نابودی قرار  64،000حدود . اند ها از بین رفته طیور مرغداری

تن برآورد شده است  6/514آگوست بیش از  30جوالی تا  3 میزان خسارت وارده به بخش ماهیگیری از تاریخ . دارند

 . ز کل صید ساالنه استدرصد ا 1/3که معادل 

ای  توجه ها افزایش بسیار قابل مرغ و سبزیجات نسبت به زمان قبل از آغاز درگیری قیمت مواد غذایی بخصوص تخم

درصد افزایش یافته  313فرنگی  درصد و گوجه 45زمینی  درصد، سیب 40مرغ  بطوریکه قیمت تخم. است پیداکرده

میلیون نفر متکی به  8/3تولید مواد غذایی متوقف و واردات غذایی محدود شده و عمال غزه با جمعیت حدود . است 

 . های غذایی خارجی است کمك

 22،000بس دائم، این سازمان با کمك کانادا نسبت توزیع علوفه برای تغذیه  فائو اعالم نمود که پس از برقراری آتش

مترمکعبی جهت تامین آب حیوانات نیز  3بشکه  4000همچنین توزیع . م خواهد نمودروز اقدا 42راس دام برای مدت 

 . باشد رسانی فائو می های کمك در برنامه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/240924/icode :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The fighting in Gaza has forced farmers and herders to abandon their lands and has paralysed 

fishing activities, bringing local food production to a halt and severely affecting livelihoods, 

FAO warned today. Recovery in the agriculture sector, once hostilities cease, will require 

significant external assistance over the long term.The recent fighting has resulted in substantial 

direct damage to Gaza's 17,000 hectares of croplands as well as much of its agricultural 

infrastructure, including greenhouses, irrigation systems, animal farms, fodder stocks and 

fishing boats. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO) فائو: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/240924/icode/
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 بینی عملکرد برنج هیبرید مدل آماری پیش

کمّی، رویکردی بعنوان بخش جدیدی از دانش ژنتیك « بینی ژنومیك پیش»

آماری است که صفات مهم اقتصادی یك گیاه مثل عملکرد یا مقاومت به 

با استفاده از این روش، در مراحل تولید رقم هیبرید . کند بیماری را ارزیابی می

در صورت ارثی بودن در اوائل چرخه رشد گیاه مورد  ،برخی صفات مهم گیاه

 .  ا کمك شوده گیرد تا به کاهش هزینه استفاده قرار می

تیم تحقیقاتی از دانشگاه ریورساید کالیفرنیا با همکاری دانشگاه کشاورزی 

Huazhong بینی برخی از  چین بر روی کاربرد این روش برای پیش

مثل عملکرد، نرخ رشد و مقاومت در )های مراحل رشد ذرت هیبرید  ویژگی

تواند در فرایند  یاین فناوری جدید م. دباش در حال تحقیق می( ابر بیماریبر

این تحقیق بعنوان یك پروژه تحقیقاتی اولیه بر روی برنج در حال انجام . تولید ذرت هیبرید تحول بزرگی ایجاد نماید

 . شود تواند بکار برده بوده و بر روی سایر محصوالت مثل ذرت نیز می

زیرا . ارقام هیبرید است DNAیابی  ه توالیبنا بر اظهارات محققان یکی از دالیل کاهش هزینه در این روش عدم نیاز ب

بینی  پیش با داشتن اطالعات ژنوتیپ والدین نیازی به شناسائی ژنوتیپ رقم هیبرید نبوده و توسط مدل کامال قابل

   .باشد می

 the Proceedings of the Natural)جزئیات مربوط به این فناوری در مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم امریکا 

Academy of Science )باشد بصورت آنالین در دسترس می . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813174426.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Genomic prediction' has been used by researchers to predict the performance of hybrid rice. 

Genomic prediction is a new technology that could potentially revolutionize hybrid breeding in 

agriculture. A statistical approach to predicting the value of an economically important trait in a 

plant, such as yield or disease resistance, the method works if the trait is heritable and reduces 

costs. 
 برنج   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس  :منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813174426.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 و خشکسالی  یاقلیمتغییرات شناسی در مورد  مطالعات باستان

ها  است که در ظهور و سقوط تمدن همواره اعتقاد بر این بوده

در . تاثیر شرایط اقلیمی بر کشاورزی نقش کلیدی داشته است

محققان دانشگاه این رابطه نتیجه مطالعات انجام شده توسط 

های باستانشناسی از نحوه  با هدف یافته( Tubingen)توبینگن 

در تاثیر اقلیم بر کشاورزی در جوامع اولیه منطقه خاور نزدیك 

 Proceedings of the)مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم 

National Academy of Science )است به چاپ رسیده . 

ساله که  35000های جو با قدمت  این تیم تحقیقاتی بر روی دانه

اند  برای مشخص نمودن اینکه آیا طی دوره رشد آب به اندازه کافی داشته ندآوری شده بود منطقه مختلف جمع 11از 

بر و متفاوتی بر کشاورزی و  توجه اثیرات قابلتهای خشکسالی  و دریافتند که دوره اند یا نه، بررسی و مطالعه نموده

آنها در این بررسی از . است شده های مختلف با آن مقابله می و به روش  جوامع باستانی منطقه خاورنزدیك داشته

12گیری دو ایزوتوپ کربن  اندازه
C   13و

C برای بدست آوردن اطالعات از میزان  که برای هزاران سال ماندگاری دارند

 .دان آب دردسترس در طی دوره رشد گیاه  استفاده نموده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811151549.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The influence of climate on agriculture is believed to be a key factor in the rise and fall of 

societies in the Ancient Near East. An investigation into archaeological finds of grain has taken 

place in order to find out what influence climate had on agriculture in early farming societies. 

The research team analyzed grains of barley up to 12,000 years old from 33 locations across the 

Fertile Crescent to ascertain if they had had enough water while growing and ripening. 

 تغییرات اقلیم :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس: منبع

 11/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811151549.htm
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 مربوط به حرکات نماتدها در خاک جزئیات

در آزمایشات خود بر ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

های  در ظرف Steinernema carpocapsaeروی نماتدی بنام 

آگار پی بردند که آنها بطرف جریان الکتریکی حاوی آزمایشگاهی 

کات این نتیجه رسیدند که امکان دارد جهات حر و به شوند جذب می

.   باشد  ها در خاک نیز به جریان یا میدان الکتریکی بستگی داشته کرم

 magnetoreceptionالعمل در برابر میدان مغناطیسی که  کسع 

شود در تسهیل و یا افزایش توانایی جنبشی موجودات  نامیده می

توان با حرکات  ها را می این نوع حرکات کرم .مختلف حائز اهمیت است

 .ها مقایسه نمود موجودات مثل ماهیگروهی سایر 

. باشد گونه نماتد دیگر نیز بررسی شده و دریافتند که نحوه حرکات آنها نیز تصادفی نمی 6در این تحقیق نحوه حرکت  

 . های کنترل طبیعی آفات کمك خواهد نمود ها به بهبود روش این یافته

 . است به چاپ رسیده International Journal of Parasitologyنتیجه این یافته در مجله  

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140814.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
A research team led by Agricultural Research Service (ARS) entomologistDavid Shapiro-

Ilan and plant pathologist Clive Bock at the agency's Fruit and Tree Nut Research Laboratory in 

Byron, Georgia, found that the nematode Steinernema carpocapsae was attracted to an 

electrical current they applied to an agar dish. Based on that lab study, they concluded the 

worms rely on electricity, or electrical fields, to help them navigate in the soil. They then 

hypothesized that the nematodes may also use magnetic fields for the same purpose. 

 خاك  :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140814.htm
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=12032
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=12032
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=45215
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=66-06-05-00
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 آوری اطالعات ای برای جمع استفاده از تلفن همراه بعنوان وسیله

های مهم در فیزیولوژی  ها یکی از شاخص گیری سطح برگ اندازه

های سنتی برای  روش. گیاهی و مطالعات اکولوژیکی است

رفتن  بر و اغلب به از بین این شاخص بسیار زمان گیری اندازه

محققان دانشگاه دیویس کالیفرنیا . ندشو های گیاهی منجر می نمونه

اند که  شده Easy Leaf Areaافزاری به نام  موفق به توسعه نرم

ها را از روی تصاویر  توانند سطح دقیق برگ توسط آن کاربران می

 .است استفاده شده( open-source)نویسی متن باز  افزار از زبان برنامه این نرمدر توسعه . دیجیتال محاسبه نمایند

پذیری و  گیری سطح برگ نقش اساسی در برآورد عملکرد محصول، آب موردنیاز، جذب عناصر غذایی، رقابت اندازه

 .سایر عوامل تعیین کننده رشد گیاه دارد

تواند صدها تصویر  افزار می ه و پس از بارگذاری در کامپیوتر این نرمهای همراه هوشمند تهی تصاویر دیجیتال را با تلفن

 . ذخیره نماید CSVرا پردازش  و نتیجه را بصورت فایل 

چاپ  Applications in Plant Sciencesافزار و لینك به سایر منابع مرتبط در مجله  گزارش کامل مربوط به این نرم

 . است شده

 .  باشد نویسی می های آینده این تیم برنامه افزار از برنامه های همراه این نرم تهیه نسخه قابل استفاده در تلفن

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814192407.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Easy Leaf Area is a new, free program that calculates leaf surface area from digital images. Leaf 

measurements are often critical in plant physiological and ecological studies, but traditional 

methods have been time consuming and sometimes destructive to plant samples. Easy Leaf Area 

allows users to accurately measure leaf area from digital images in seconds. 
 فناوری :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814192407.htm
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 های زیستی برای تولید سوخت switchgrassعلوفه  رقم جدیدی از معرفی

ی از از آزادسازی رقم جدید (USDA) وزارت کشاورزی امریکا

با هدف ایجاد نسل جدیدی از مولدهای  switchgrassعلوفه 

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  .انرژی زیستی خبر داد

های مختلف موفق به تولید رقمی  پس از چند دهه کار بر روی پروژه

توده  تن زیست 8اند که توانائی تولید  شده Libertyبنام 

(biomass )را دارد ) مترمربع 4046حدود )کر یدر هر ا. 

در تولید این رقم جدید از ارقام علوفه مناطق جنوبی که دارای عملکرد باال هستند و ارقام نواحی شمالی با تحمل 

درصد بیشتر از ارقام والد  41سال طول کشیده است تا به عملکردی  36تولید این رقم . است سرمای باال استفاده شده

 .برسد

دالر  10تا  50نیاز به کود ازته بیشتر است که در نتیجه هزینه تولید نیز امتیاز دیگر این رقم عملکرد باالی آن بدون 

 . گالن افزایش یافته است 360تا  12برای هر تن کاهش و میزان تولید اتانول نیز 

 .است به چاپ رسیده  Journal of Plant Registrationجزئیات مربوط به این یافته در مجله 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140807.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The release of a new type of switchgrass specifically designed for bioenergy generation has been 

announced by U.S. Department of Agriculture (USDA) researchers and their 

partners. Agricultural Research Service (ARS) scientists have spent decades working on different 

projects that contributed to the development of the cultivar "Liberty," which can yield eight tons 

of biomass per acre. 
 سوخت زیستی  :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140807.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 اصالح ژنتیکی شدههای  موز و سایر میوه

های دقیق اصالح ژنتیکی گیاهان،  های اخیر بدست آمده در روش پیشرفت

ها و سایر محصوالت کشاورزی را بدون نیاز به استفاده و  بهبود کیفی میوه

های محققان در  یافته. است پذیر کرده های دیگر امکان اضافه نمودن ژن از گونه

به  Trends in Biotechnologyبه نام  Cellاین زمینه در یکی از انتشارات 

 . است چاپ رسیده

جدید و متفاوت  رسانی در زمینه روش بنا بر اظهارات محققان، آگاهی

( genetically edited)های ویرایش شده ژنتیکی  بیوتکنولوژی بنام میوه

بخصوص در جوامع اروپایی ( GMO)تواند در پذیرش گیاهان تراریخته  می

ای  هایی باشد که پس از برش قهوه و یا سیب بیشتر Aتواند موزهایی با ویتامین  ه کاربرد این روش مینتیج. موثر باشد

ژنیك  برخالف روش ترانس( GEOs)های ویرایش ژنتیکی شده  در روش مورد استفاده برای تولید میوه. شوند نمی

(transgenic )های تراریخته هستند از میوه «تر طبیعی»شود و به همین دلیل  از ژن خارجی استفاده نمی . 

محققان بیوتکنولوژی امیدوارند که محصوالت ویرایش شده ژنتیکی با کیفیت بهتر را  GEOبا استفاده از از روش 

 . محدودیت دارند، به مرحله تجاری برسانند( GMO)حتی در کشورهای که در مورد عرضه محصوالت تراریخته 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813131044.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Recent advances that allow the precise editing of genomes now raise the possibility that fruit and 

other crops might be genetically improved without the need to introduce foreign genes, 

according to researchers writing in the Cell Press publication Trends in Biotechnology on 

August 13th. 

   بیوتكنولوژی   :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس: منبع

 13/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813131044.htm
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 کنند که گیاهان برای ارتباط با یکدیگر استفاده می جدیدی کشف زبان مولکولی

اند که  برده محققان دانشگاه ویرجینیا در تحقیقات جدید خود پی

گیاهان قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر در سطح مولکولی 

تبادل اطالعات ژنتیکی  ینوع ارتباط در واقع نوع این. هستند

این کشف در برابر دانشمندان برای مقابله با .  بین گیاهان است

های هرز که از عوامل مهم کاهش محصول بخصوص در  علف

 .گشاید کشورهای فقیرهستند، دیدگاه جدیدی می

و ( dodder)شیوه ارتباط بین گیاه انگلی سس  ،در این تحقیق

محققان دریافتند .  اند میزبان مورد بررسی قرار گرفته دو فرنگی بعنوان و گوجه( Arabidopsis)آرابیدوپسیس گیاه 

بین آنها ردو وبدل شده و امکان برقراری  mRNAهزاران مولکول  ،که ضمن برقراری ارتباط بین گیاه انگلی و میزبان

 . سازند ارتباط بین آنها را امکانپذیر می

ها نیز  ها و قارچ ین کشف دانشمندان امیدوارند امکان درک نحوه ارتباط بین سایر موجودات مثل باکتریبا دستیابی ب

 .فراهم شود و از این دانش در بهبود امنیت غذایی استفاده نمایند

 . است به چاپ رسیده Scienceمجله  اوت 32نسخه  جزئیات بیشتر این تحقیق در

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814191939.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
A scientist has discovered a potentially new form of plant communication, one that allows them 

to share an extraordinary amount of genetic information with one another. The finding throws 

open the door to a new arena of science that explores how plants communicate with each other 

on a molecular level. It also gives scientists new insight into ways to fight parasitic weeds that 

wreak havoc on food crops in some of the poorest parts of the world. 
 فناوری  :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814191939.htm
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 سیب  پاکوتاهی درختان های موثر در شناسائی ژن

با مطالعه و بررسی ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

DNA های  های درختان سیب موفق به شناسائی ژن و  مواد مغذی برگ

های مربوط به  کلیدی مربوط به توانائی جذب مواد غذائی و ویژگی

این یافته .  سیب شدنددرخت های زیرزمینی  ساقهوری و پاکوتاهی  بهره

 .میلیارد دالری سیب امریکا بسیار اهمیت دارد 1صنایع برای 

های زیرزمینی سیب در تعیین اندازه درخت، تحمل سنگینی  بخش ساقه 

 .زا و انتقال مواد مغذی از خاک به گیاه نقش اساسی دارد های خاک میوه و مقاومت درخت در برابر بیماری

و نوع تاثیر آنها  Dw1رتباط آن با نشانگر قبال شناسائی شده تعیین و نوع ا Dw2در این تحقیق محل نشانگر ژنتیکی 

 .در پاکوتاهی درختان سیب  مشخص گردید

 .چاپ شده است Journal of the American Society for Horticultural Scienceنتایج این تحقیق در مجله 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140804.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
By studying the nutrient content of leaves and the DNA of apple trees, U.S. Department of 

Agriculture (USDA) scientists in Geneva, New York, have identified key genes that could boost 

the nutrient uptake, productivity and dwarfing characteristics of rootstocks critical to the 

nation's $3 billion apple industry.Gennaro Fazio, an Agricultural Research Service (ARS) 

geneticist, produces new rootstock varieties in collaboration with Cornell scientists at the 

ARS Plant Genetic Resources Unit in Geneva. ARS is USDA's chief intramural scientific 

research agency. 
 بیوتكنولوژی   :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریكا: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140804.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=24554
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.cornell.edu/
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=19-10-05-00
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 تاب برای مصارف خانگی و شهری  تولید گیاهان شب

شناسی ترکیبی  دانشمندان با استفاده از علم زیست

(synthetic biology)  ی تولید گیاهاندرحال تحقیق بر روی

هدف از پروژه . قابلیت درخشندگی در شب را دارندکه هستند 

تاب را استفاده از آنها برای مصارف خانگی و  تولید گیاهان شب

عالوه بر . اند ها اعالم کرده های روشنائی در خیابان بعنوان چراغ

ف موارد فوق خاصیت دفع حشرات و تهویه هوا نیز از اهدا

 . است پروژه ذکر شده

اند که هدف آنها تولید مواد غذائی تراریخته  گفته( bioluminescent)رنگ زیستی  دهندگان گیاهان شب توسعه

(GM ) گذار و مدیر شرکت  بنیان. باشد بلکه هدف آنها تولید محصوالت جدید سرگرم کننده و جالب مینبوده

Glowing Plant  رود که تا پایان سال محصوالت  سفارشاتی نیز داشته و انتظار میاظهار داشته اشت که تا کنون

 . خود را ارائه نماید

 :توانید مراجعه نمائید های زیر می برای اطالعات بیشتر در این زمینه به لینك

http://biotech.einnews.com/article/218066746/vIpR2SNB3GxZip6P 

http://www.glowingplant.com 

 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?id=12612 :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Scientists are now developing a glow-in-the-dark plant using synthetic biology. The Glowing 

Plant project aims to develop functional plants for homes that could repel insects or work as air 

fresheners. The inspiration behind the original glowing plant was to rethink street or nighttime 

lighting. 
 گیاهان تراریخته، بیوتكنولوژی   :موضوع

 isaaa  :منبع

 13/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://biotech.einnews.com/article/218066746/vIpR2SNB3GxZip6P
http://www.glowingplant.com/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12612
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 برای کود همراه با افزایش کیفیت محصول و امنیت انرژی سبز و پایدار جایگزینی

تیم تحقیقاتی از دانشگاه لنکستر در تالش برای تهیه و فرموله کردن 

این تحقیق . هستند ضایعات تجدیدپذیرکودی پایدار با استفاده از 

تواند منجر به تولید محصولی پایدار، دوستدار محیط زیست همراه با  می

 .کاهش هزینه برای کشاورزان و کاهش قیمت مواد غذایی گردد

مثل کودهای کلیه کودهای موجود در بازار  تولید در حال حاضر تقریبا

سیلی های ف های پرهزینه با استفاده از سوخت روش بهفسفره و ازته 

بر این تولید کودهای فسفره از معادن محدود   عالوه .گیرد انجام می

 . گیرد مواد شیمیایی آالینده صورت میفسفات و با استفاده از 

گیاهان برای ( بیوماس)توده  هوازی و انرژی زیست  محققان هدف این تحقیق را استفاده از تولیدات جانبی تغذیه بی

اند که این محصول جدید  همچنین اظهار داشته. اند ایجاد منبعی جدید، سالم و پایدار برای تغذیه گیاهان اعالم نموده

های زیستی انجام  دگان سوختنیازهای کشاورزان و تولیدکننکلیه با همکاری شرکای صنعتی و با درنظر گرفتن 

 .گیرد می

 :توانید استفاده نمائید برای مشاهده گزارش کامل این خبر از لینك زیر می

-Catalyst-NERC-assets/documents/lec/business/LEC-university/content-http://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster

Project.pdf 

 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814123846.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
Research is looking at formulating sustainable fertilizers from renewable energy waste. This new 

area of research aims to produce a sustainable, environmentally-friendlier source of soil 

conditioner and crop fertilizer that could also reduce costs to farmers and potentially, with wide-

spread take-up, help to slow down rising food prices. Lancaster University scientists are leading 
research looking at formulating sustainable fertilizers from renewable energy waste. 

 کود   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس  :منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

http://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lec/business/LEC-NERC-Catalyst-Project.pdf
http://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lec/business/LEC-NERC-Catalyst-Project.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814123846.htm
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 بازگشت به فهرست

 ای گزارش وزارت کشاورزی امریکا از وضعیت انتشار گازهای گلخانه

درباره وضعیت انتشار ( USDA)وزارت کشاورزی امریکا در گزارش جدید 

کمّی میزان گیری  برای اندازهروش علمی ای، برای اولین بار  گازهای گلخانه

های  ای و ذخیره کربن ناشی از بکارگیری روش تغییرات انتشار گازهای گلخانه

 .است ارائه شده مدیریتی و حفاظتی مختلف

ار آنالین محققان دانشگاه ایالتی کلرادو به کمك مشاوران علمی خود ابز

میزان کمّی  ،های علمی اند که بوسیله آن بر اساس روش جدیدی طراحی نموده

ها  ها و جنگل ای منتشره و ذخیره کربن مربوط به مزارع، چراگاه گازهای گلخانه

 .تعیین نمود توان می را محاسبه و همچنین میزان کارآئی مدیریتی را نیز

های  این تیم تحقیقاتی به منظور تسهیل دسترسی کاربران به دستورالعمل

را نیز  COMET-Farmجدید و کاربردی، برنامه تحت وب جدیدی به نام 

های  های پیشرفته، بانك توسط این برنامه، کاربران غیرمتخصص  نیز قادر به استفاده از روش. اند طراحی نموده

 .  ای خواهند بود ی گازهای گلخانهگیر های اندازه اطالعاتی و مدل

 :توانید با استفاده از لینك زیر دانلود نمائید گزارش کامل را می

http://www.usda.gov/oce/climate_change/estimation.htm 
  

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140801104247.htm :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The U.S. Department of Agriculture today released a report that, for the first time, provides 

uniform scientific methods for quantifying the changes in greenhouse gas (GHG) emissions and 

carbon storage from various land management and conservation activities. 

Colorado State University faculty members served as authors and external science advisors on 

the new report, and a CSU team is leading the implementation of a new online tool that provides 

customized GHG reports and management plans in accordance with the new guidelines. 
 ای گازهای گلخانه   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس  :منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

http://www.usda.gov/oce/climate_change/estimation.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140801104247.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه دوم مرداد  نیمه

 

www.iccima.ir 

10 

 

 بازگشت به فهرست

 دالیل حمایت رهبران تجاری از قیمت کربن

های بزرگ تجاری به واقعیت آثار  مسئولین شرکت

و به این   برده اقتصادی ناشی از  تغییرات اقلیمی پی

 از های تجاری کنونی پس اند که مدل نتیجه رسیده

ای گرمای زمین سودآوری فعلی را  درجه 4افزایش 

ها و  آنها همچنین بدنبال فرصت .نخواهند داشت

 .ای پاک هستند های جدید برای ایجاد آینده نوآوری

تغییرات اقلیمی بر خطرپذیری منابع مصرفی این 

ها مثل برق، حمل و نقل، مواد مصرفی و حتی  کمپانی

وری، زنجیره  تواند اثر منفی بر بهره ه و تغییرات آب و هوایی شدید و افزایش دما میلوازم الکترونیکی تاثیر گذار بود

 . عرضه و سرمایه آنها داشته باشد

های خود به منظور کاهش  گذاری سرمایه  ریزی مارت و شل در برنامه والهای بزرگی مثل گوگل،  اکنون شرکت از هم

 shadow)« قیمت سایه»نابع و انرژی مصرفی از سیاست داخلی هایی برای افزایش کارآئی م ریسك و یافتن فرصت

price )اند کربن را شروع کرده اکسید برای انتشار گاز دی . 

شرکت از بیانیه گروه بانك جهانی و سایر مجامع مثل مجمع اقتصاد جهانی، معاهده جهانی  520در حال حاضر بیش از 

هایی برای  ها را تشویق به یافتن روش و دولت کرده حمایت( UN Global Compact)سازمان ملل متحد 

 .کنند گذاری بر روی کربن و اجرایی نمودن آن می قیمت

گذاری بر روی کربن را یك روش مقرون به صرفه برای مقابله با آثار تغییرات اقلیمی  قیمت GDF Suezشرکت بزرگ 

ای  با اثرگذاری کمتر بر روی انتشار گازهای گلخانهها را به انتخاب مدل تجاری  ، ضمن اینکه این روش شرکتدانسته

 .  کند تشویق می

 pricing-carbon-support-leaders-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/08/11/business :لینك خبر

 :خالصه خبر 
The companies we turn to every day for electricity, transportation, consumer goods, and even 

electronics face risks from climate change. Most need reliable water for production processes 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/08/11/business-leaders-support-carbon-pricing
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and products. Extreme weather and temperatures can hurt their productivity and damage their 

supply chains and assets. 

Business leaders understand that climate change can have real economic impact, and that their 

current business models may not be profitable in a 4-degree warmer world. They also see 

opportunity in innovating for a cleaner future. 
 تغییرات اقلیم، قیمت کربن   :موضوع

 (worldbank)بانك جهانی   :منبع

 11/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 بینی افزایش صادرات گندم سبب افزایش قیمت آن در امریکا شد  پیش

گندم امریکا و همچنین افزایش مصرف جهانی آن، با وجود انتظار افزایش تولید، قیمت پس از اعالم افزایش صادرات 

 .گندم افزایش یافت

 2/52تن افزایش نسبت به برآورد قبلی به  200،000با  5034-32رود میزان صادرات گندم امریکا در سال  انتظار می

 .میلیون تن برسد

دالر  22/2در صد افزایش به هر بوشل  1/0با ( CBOT)شیکاگو تحویل آتی گندم برای ماه دسامبر هیات تجاری 

 .رسید( دالر 14/510)یورو  2/315درصد افزایش به هرتن  1/0تحویل آتی گندم برای ماه نوامبر پاریس با . رسید

 .   میلیون تن افزایش پیدا کرد 5/22میلیون تن به  5/24، میزان برداشت گندم امریکا از 5034برای سال 

 :خبر لینك

http://www.agweb.com/article/wheat_climbs_as_us_raises_export_forecast_amid_harvest_upgrade_BLMG/ 

 :خالصه خبر 
The U.S. is expected to ship 25.5 million metric tons of wheat in 2014-15, the U.S. Department of 

Agriculture said yesterday, lifting its outlook by 500,000 tons. The estimate for domestic ending 

stocks was little changed even as the agency raised its harvest forecast. 
 داقتصا   :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 13/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/12/20/000356161_20121220072749/Rendered/PDF/NonAsciiFileName0.pdf
http://www.agweb.com/article/wheat_climbs_as_us_raises_export_forecast_amid_harvest_upgrade_BLMG/
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 اتحادیه اروپا وانگلستان  ،لهستان گندم  وضعیت برداشت

لهستان و انگستان  و  گندمبرداشت محصول  قابل توجهی برای افزایش INTL FCStoneشرکت معامالت بازرگانی 

 .بینی کرده است میلیون تن پیش 3/1برای اتحادیه اروپا افزایشی برابر 

بینی وزارت کشاورزی امریکا برای  در حالیکه پیش. میلیون تن برآورد شده است 6/30میزان برداشت گندم لهستان 

 .است میلیون تن بوده 60/3لهستان 

میلیون  5/3این رقم . میلیون تن بوده است 6/36  میزان تولید گندم انگلستان INTL FCStone  بینی پیشبر اساس 

 . استتن باالتر از برآورد وزارت کشاورزی امریکا 

انگلستان در رتبه دوم و فرانسه بیشترین میزان تولید . لهستان چهارمین تولید کننده بزرگ گندم اتحادیه اروپا است

 .اند اری از نظر کیفی، لهستان و بعد آلمان بهتر از فرانسه بودهدر سال ج. گندم در اروپا را دارد

  است  در رتبه دوم قرار گرفته 5008برداشت بسیار باالی گندم اتحادیه اروپا در سال جاری بعد از رکورد سال 

 html--hopes-output-wheat-eu-lift-harvests-uk-http://www.agrimoney.com/news/polish.7390 :لینك خبر
 :خالصه خبر 

INTL FCStone underlined increased hopes for Polish and UK crops as it raised by 3.1m 

tonnes its forecast for the European Union wheat harvest, signalling a rebuild inventories.  
 اقتصاد  :موضوع

 (agrimoney) مانی اگری: منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

  انداز محصوالت کشاورزی چشماز   USDAگزارش ماه آگوست

انداز وضعیت محصوالت کشاورزی شامل  ای از گزارش ماه آگوست وزارت کشاورزی امریکا از چشم جداول زیر خالصه

 :ذرت، سویا و گندم در امریکا و در سطح جهانی را نشان می دهند

http://www.agrimoney.com/news/polish-uk-harvests-lift-eu-wheat-output-hopes--7390.html
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 :باشد پی دی اف از لینك زیر قابل دانلود می فایل گزارش کامل بصورت

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf 

 

 crops-soy-corn-record-growing-farmers-shows-report-usda-http://farmfutures.com/story-8-116313 :لینك خبر

 اقتصاد   :موضوع

 (farmfuture)فیوچر  فارم  :منبع

 12/80/2812: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf
http://farmfutures.com/story-usda-report-shows-farmers-growing-record-corn-soy-crops-8-116313
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