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 الملخص التنفیذي

تمادا عإ" RADI"الستشعارعنبعدواألرضالرقمیةلألكادیمیةالصینیةللعلوماالتقریرالذیأعدھمعھد

االصطناعیة، و  قمارةالمستقاة مناألكمیالوةنوعیالعل�المؤشراتالبیئیةوالزراعیة

. اإلنتاجالرئیسیة،وكذلكأھمالدواللمصدرةناطقھذه التحلیالتمباإلضافةإل�الصین،تغطی.لتقییمإنتاجالغذاءفیجمیعأنحاءالعالملكذ

. عل�االتجاھاتالحالیة،والكوارثالطبیعیةوغیرھامنالظروفا التقریرھذركز ،یعالوةعل�ذلك

یھم وتشملھذھالنشرةأیضاقسماجدیدا. ثظاھرةالنینیوواحتمالحدككمایسلطالضوءعل�األحداثالرئیسیةذاتالصلةبالزراعةواألمنالغذائیالعالمي،

 .یةللمحاصیلفیالصینالصحةالنبات

 المحاصیاللشتویةونموالمحاصیاللصیفیةفینصفالكرةالشمالي،ونموالمحاصیاللشتویةفینصفالكرةالجنوبیللفترةانتاجویغطیھذاالتقریر

فإن الزراعةفیمناطقاإلنتاجالرئیسیة،ھا علىآثارولظروفالمناخیةالزراعیةالعالمیةحوالعامةالنظرةالبعد. 2015 منیولیوو  أبریلبین

 المنتجینالرئیسیین،بمافیذلكالصین،معالتركیزوضعیة التفصیلتدرسبل النشرةاإلخباریة

  .علىالذرةواألرزوالقمحوفواللصویاباألساس

 

2015 الظروفالزراعیةوالبیئیةالعالمیةبینأبریلویولیو  

قد "TEMP" فیحینأندرجةحرارة،٪4 ب معدلالتجاوز) ل"RAIN"كماھومبینفیمؤشر( ھطوالألمطارعموما

. منقبلبلغ مستوى لم یتم تسجیلھ الشھراالكثرحرارة،وه السنة،ذ،من ھ وكانشھریولیو. درجةمئویة 0.4 ب متوسطالأكبرمناسجلتقیم

، التي تم قیاسھا ب مدةسطوعالشمسكماأن .٪1 باحتماإلنتاجكتلةحیویةأعلىمنالمتوسطللسنواتالخمسالماضیةما تجدر اإلشارة إلىوك

RADPARبشكلعام. متوسط، ظلت في حدودال ،

.تمیزتالفترةالمشمولةبالتقریروتیرةاستثنائیةمنالظروفالقاسیة،وبعضھایرتبطبشكلواضحمعظاھرةالنینیو  

 

 تشماللظروفالقاسیةالمختارة

جنوبمنغولیا، قانسو، منطقة ( بعضمناطقآسیاالوسطى. آسیاالوسطىمناطق منعدد  ارتفاعدرجةالحرارةوھطوالألمطارفي - 

سجلتدرجاتحرارةعالیةاضافة الى ) ألورال ثمجبااللتایوالمناطقالمجاورةشینجیانغفیالصین،وجباال

وقداستفادتبعضالمناطقالرعویةالرئیسیةمنالظروفالمواتیةالسیما . ھطوألمطارغزیرة،والتیتتجاوزفیبعضاألحیانضعف الكمیات المتوقعة

 نإنتاجالقمحبكازاخستانسیزیدبنسبةأعلىسبیاللمثال،تشیرتقدیرات. للرفع من إنتاجالكتلةالحیویةللمراعیوالمحاصیل

واحدةمنالمناطق التي تعرف زیادة المنطقة ھذه،وذلكبفضاللظروفالمواتیة كما تعرف 15٪

.٪9مھمةفیالمساحاتالصالحةللزراعةالمزروعةبنسبة   

 

) المرتفعاتاالستوائیةبمافیذلكبعض( مناطقالمعتدلةأساساالجفافید منالعدعرفتال. الجفاففیالمناطقالمعتدلةبآسیاو إفریقیا -

. فریقیاومدغشقرإشرقوجنوبأفریقیا،بمافیذلكمرتفعاتشرقیتعلق األمرب. فینصفیالكرةاألرضیة،مماتسببفیانخفاضإنتاجالكتلةالحیویة

مقارنة بإنتاج السنة الفارطة، و  فیجنوبأفریقیا٪ 25 بنسبة إنتاجالذرةبانخفاض في یتنبأونتیجةلذلك،فإن

.ا لحالتھادقیقتستحق تتبعا و رصدا  لتيإثیوبیامنبینالدوالتبقى  

 ٪63كوریاالجنوبیةوب٪  51بلغالتساقطات المطریة  فیكبیر عجزتم تسجیل  فیشرقآسیا،. عجزفیالتساقطات المطریةشرقآسیا -

قارنة م ٪50افاق مقاطعةتایوانووسطشرقآسیا،عجزو شمالشرقالصین،و مناطقاللوسفیالصینوھوانغھوایھاي،كما عرفت .كوریاالشمالیةب

على العموم نھاظلتفإدرجاتالحرارة،بوفیمایتعلق. بمتوسطالتساقطات المطریة المسجلة

.المتوسطفوق٪ 2 نحاء،فیحینشھداإلشعاعزیادةطفیفةقدرھااألمستقرةفیجمیع  

. وارتفاعدرجاتالحرارةفیأوراسیا ةنقصالتساقطات المطری  -

مع ٪ 25 ،حیثبلغمتوسطالعجزحواليةالتساقطات المطریانخفاضافیمعدالتغربأوراسیا،بمافیذلكمعظمدوألوروباالغربیةوالقوقاز،شھدت

 حیث( فیرومانیا٪ 8 فیفرنسا،٪ 2 إنتاجالذرةسینخفضبنسبةأنوتشیرتقدیرات. المسجلة الحرارةاتفیدرجالفت ارتفاع

.المزروعةمساحةةفیالقدشھدتزیاده األخیرةھذفیأوكرانیا،علىالرغممنأن٪ 10 ،و)٪3 بنسبة  المزروعةالمساحة ضاانخفتمتسجیل   
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 أضرارا الفیضاناتثم   فیجنوبوشرقآسیا،وتسببتالعواصفواألعاصیرواالمطارالموسمیة. األعاصیروالعواصففیآسیا -

. البنىالتحتیةوالمحاصیلسلبا على التیأثرتوخسائر في األرواحالممتلكاتبشدیدة

كل من  ملیاردوالرفي 1.5 بنحوتوالنقلقدرةیأضرارفیالممتلكاتالزراعبعلىسبیاللمثال،تسبباالعصارتشانھوم

. ضحایافیضاناتشدیدةخالاللفترةنفسھاوفینھایةیولیومن الھندوبنغالدیشومیانماركانت أیضا. حافظاتجیانغسووتشجیانغفیالصینفینھایةیونیوم

.٪3انخفاضا بنسبة ،وفقالتوقعاتسیعرف، إنتاجاألرزفیالھند،  

 

كما شھدت . فاقمتالخسائرالناجمةعنالجفاففیفیبعضمناطق غربووسطأمریكاالشمالیة بسببالفیضاناتت. الجفافوالفیضاناتفیأمریكاالشمالیة -

ا ضااألراضیالمزروعةفیكندا انخفكما عرفتمساحة . ألبرتاوساسكاتشوانكل من نصفكمیاتاألمطارفيمن أكثرابلغ كبیراكنداانخفاض

. ةالماضیرنةبإنتاجالسنةمقا٪ 6بكندا بنسبة إنتاجالقمحفیانخفاضاكما یتوقع. ٪6بنسبة   

 

  اإلنتاجالعالميتوقعات 

 

ملیون  741ملیونطنوإنتاجا من األرز یقدرب  987، على المستوىالعالمي، إنتاجاللذرة یبلغ،یتوقع2015 بالنسبة لموسم

إنتاجمن  ملیونطن،وأخیرایتوقع تحقیق 725 فیمایقدرإنتاجالقمحب). 2014 االنتاجین متقاربین مقارنةباإلنتاج المسجل( طن

تغیراتالنسبةاإلجمالیةھینفسھابالنسبةللمنتجیناألساسیینلألرزو . ٪1 ملیونطن،وھذایعنیزیادةمتوقعة بنسبة 310 فواللصویا یقدر ب

.القمح  

. ٪2وإنتاجالقمحزادبنسبة ٪ 2 ،بینماانخفضإنتاجاألرزبنسبة2014الیزااللمصدرانالرئیسیانمنالذرةوفواللصویافینفسمستوىإنتاجسنة 

لإلشارة فإنمستوى  .٪3 الوالیاتالمتحدة،یعرف إنتاجفواللصویاوالذرةنفس مستوى انتاج السنة الفارطة،فیحینزادإنتاجالقمحبنسبةفی

.قدیؤثر علىسوقالذرةواألرزوفواللصویاالسنة، ھذهاإلنتاج، ل  

 

 الصین

 

). ملیونطن 3.9( 2014 مقارنةمع٪ 0.7 ملیون طن،وھومایعنیزیادةبنسبة 567.7 اإلنتاجالكلیالسنویبیقدر

راجعحیث : المحاصیاللشتویةفیالصینمنالظروفالمواتیةخاللمرحلةتعبئةالحبوبتوقداستفاد

كما . 2014 مقارنةمع) ملیونطن 2.2(٪ 2 طن،بزیادةملیون  125.7 إلى 2015 إجمالیإنتاجالمحاصیاللشتویةفیالصینلعام

. الجفافي عرف ذالموسم الفارط المقارنةمع) ملیونطن 2(٪ 0.5 اطن،أیبزیادةقدرھملیون  406.9 الصیفیب قدراإلنتاجالكلي

٪ 1 انخفاضقدرهواقع طن،بملیون  35.1 قدربیمبكر الإنتاجاألرز. 2013 ھوأعلىبقلیلمنالمحاصیاللصیفیةفیعامالمتوقع اإلنتاج

.سنة الفارطةمقارنةبال  

 إلنتاج المسجل سنةمشابھلملیون طن، 192.8، البالغ 2015 إنتاجالذرةفیعامفإن تمتحدیثھافیھذھالنشرة،التی وفقالتوقعاتالمحاصیل

االنتاج في فیتراجع،بینمالوحظأكبر)منھملكل٪ 3بنسبة بلغت ( وتحققتأعلىالزیاداتفیتشونغتشینغوقانسووخبىوخنانومنطقةشینجیانغ. 2014

.محافظاتمنغولیاالداخلیةونینغشیاوشنشىوشانشىكل من   

تراجع  یستمركما . نمحافظةألخرىوتشماللجفافواآلفاتفیمنطقةمنغولیاالداخلیةوالجفاففىشنشىتراجعاإلنتاجتختلفمةلسببلمالعوامال

 مقارنةمع٪ 3 بنسبة انخفاضتسجیل ب( ملیونطن 12.7 اإلنتاج فیالصین،وبلغ،علىالمدىالطویل،إنتاجفواللصویا

.المساحةالمزروعةفیالعامالماضيعرفتھ  الذينخفاضاال،ویرجعذلكأساساإلى)2014  

 طن،مسجالبذلكزیادةقدرھاملیون 202.3 لتصإللىإنتاج 2014 مقارنةمععام٪ 1 الصینبنسبةبزیدإنتاجاألرز وقع أن یتالممن 

كل  انخفاضفيبألرزلنتاجالعام اإلتمیزكما. علىالتوالي٪ 2بو٪ 1بنسب تقدرب ،علىالرغممناالنخفاضفیإنتاجاألرزالمبكروالمتأخر2٪

في  مناطقممارسةالزراعةالمزدوجةانخفاضاعرفت ،ةعامصفةب. ننانوتشجیانغمقاطعاتقوانغدونغوھونانوجیانغشىویومن

.السنواتاألخیرةاالنتاج خالل  شھدتزیادةفيحادیةالتیزراعةاألالمناطقعكس،إنتاجھا  

بسبب حشرة األرزبعةوزرالمساحات المفیالصین،وقدتأثرحوالیثلثیاتلنباتلةیوصفالظروفالصح،على فیالقسمالجدید،دیشدتمالتكما

 الذرةتتأثركما  .عانیمنآفةغمداألرزت) ومعظمھافیمنطقةالیانغتسىالسفلى( المساحة وثلث) معظمھافیحوضنھرالیانغتسى( النطاطالنباتیة

.دودةالحشد بنسبةطفیفةبآفة  
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