
 

 

 0011نیمه اول تیر  –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                                مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    www.awnrc.com: وب سایت

  فهرست  اخبار

 2 ....................................................... 0011 بهشتیارد تا 11 آبان از شکر و ذرت برنج، گندم، یجهان متیق راتییتغ

 G20 .................................................................................................... 4 نشست در فائو رکلیمد یسخنران

 4 ................................................................ شد برگزار یمجاز صورت به یحفاظت یکشاورز یجهان کنگره نیهشتم

 5 ............................................................. یکشاورز و ییغذا یها ستمیس در ییغذا مواد یفروش عمده یبازارها نقش

 6 ........................................ یا هسته یها کیتکن کمک به انسان و دام مشترک یها یماریب گسترش از یریشگیپ بهبود

 7 ...................................................... یعرب مناطق در هیتغذ سوء و یگرسنگ تیوضع درباره ملل سازمان دیجد گزارش

 7 .............................................. ندارند یدسترس یکاف نیپروتئ و جاتیسبز وه،یم به ها ییقایافر اکثر: فائو دیجد گزارش

 8 ............................................................................. 3130 سال در کود انواع یجهان متیق ماندن باال ینیب شیپ

 9 ................................................................ ییغذا مواد یرو بر یرنگ یها برچسب بصورت یستمیاکوس یبند درجه

 01 ................................................................................ یطیمح ستیز بحران و ییغذا تیامن عدم پنهان عامل

 00 ........................................................... ییغذا تیامن یجهان چالش حل در یمصنوع هوش و ینانوتکنولوژ کاربرد

 02 ................................................................... یفرنگ توت ماندن تازه در( ویواکتیب) فعال ستیز یبند بسته مواد اثر

 01 ..................................................................................... یمیاقل راتییتغ کاهش در هیروس یها جنگل نقش

 01 ....................................................... خاک ریز یستیز تنوع یرو بر یحفاظت یکشاورز جیرا یها وهیش یمنف اثرات

 04 ............................................................................... آلمان در حشرات از محافظت یبرا دیجد نیقوان بیتصو

 05 .......................................................................................................... مخلوط کشت با عملکرد شیافزا

 05 .................................................................................................. دیمف بیترک کی به نان عاتیضا لیتبد

 06 ............................................................................................................................. دیمف یها نکیل

 

 

 

 

 



 

 

 0011نیمه اول تیر  –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                                مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    www.awnrc.com: وب سایت

 

 0011تا اردیبهشت  99تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از آبان 

  3130تا ماه مه ( 11آبان ) 3131از ماه نوامبر  (port Soft red winter, export price delivered at the US Gulf) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود 0011یعنی اردیبهشت 

 

 

 

 

 

( 11آبان ) 3131از نوامبر ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود( 0011اردیبهشت )  3130تا ماه مه 

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 210.75 Nov 2020 

3.11 % 217.31 Dec 2020 

9.49 % 237.94 Jan 2021 

1.21 % 240.81 Feb 2021 

-4.53 % 229.89 Mar 2021 

4.37 % 239.94 Apr 2021 

16.05 % 278.45 May 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 489.00 Nov 2020 

6.34 % 520.00 Dec 2020 

4.81 % 545.00 Jan 2021 

2.20 % 557.00 Feb 2021 

-5.75 % 525.00 Mar 2021 

-5.71 % 495.00 Apr 2021 

-0.40 % 493.00 May 2021 
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  3130تا ماه مه ( 11آبان ) 3131از ماه نوامبر  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود(  0011اردیبهشت )

 

 

 3131از نوامبر ) ,International Sugar Agreement (ISA) daily priceSugar (world) ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( 0011اردیبهشت )  3130تا ماه مه ( 11آبان )

 

 
 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 190.38 Nov 2020 

4.41 % 198.77 Dec 2020 

17.96 % 234.47 Jan 2021 

4.59 % 245.24 Feb 2021 

-0.03 % 245.17 Mar 2021 

9.41 % 268.23 Apr 2021 

13.82 % 305.31 May 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .31 Nov 2020 

0.00 % .31 Dec 2020 

9.68 % .34 Jan 2021 

5.88 % .36 Feb 2021 

-5.56 % .34 Mar 2021 

5.88 % .36 Apr 2021 

5.56 % .38 May 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 G20فائو در نشست رکل سخنرانی مدی

مشترک وزیران خارجه و توسعه  یرکل فائو در طی سخنرانی خود در نشستکو دانگ یو مد

به دلیل قرار دادن موضوع امنیت غذایی در مرکز موضوعات از ریاست این گروه  G20گروه 

ما در مسیر  01-مطرح در این نشست قدردانی کرد و گفت، قبل از شیوع پاندمی کووید

 :نبودیم( SDG2)هدف دوم توسعه پایدار به دستیابی 

 شدید عدم امنیت غذایی قرار داشت نفر در جهان در معرض سطح 01تقریبا یک نفر از هر . 

  استاضافه وزن و چاقی همچنان در کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش. 

  است به بعد، تعداد افراد چاق از تعداد افراد گرسنه بیشتر شده 3103از سال . 

 8  نددسترسی نداشتمیلیارد نفر در جهان به حداقل رژیم غذایی سالم . 

 افتد که ما نیاز داریم تخریب زمین متوقف شود، کارآیی مصرف آب در کشاورزی باال رود و به  همه موارد باال در جهانی اتفاق می

 .داف توافق پاریس برسیماه

کشاورزی هستیم و اینکه چگونه -های غذا با گذشت یکسال از شروع پاندمی، شاهد اثرات گسترده و طوالنی مدت آن بر روی سیستم

 083به تعداد افرادی که دچار گرسنگی حاد هستند  3131تا پایان سال .  است وضعیت امنیت غذایی را در سراسر جهان بدتر کرده

پاندمی و اقدامات کنترلی . کشور به سطح حاد و بحرانی ناامنی غذایی رسید 11میلیون نفر در  011نفر اضافه شد و وضعیت  میلیون

 : مربوط به آن نتایج زیر را بدنبال داشت

 عوامل شکننده قبلی را تشدید کرد. 

 تر کرد نابرابری را گسترده 

 سطح ملی و جهانی شدکشاورزی در -های غذا پذیری ساختاری سیستم سبب آسیب 

 ترین صدمات را وارد کرد ها سخت پذیرترین گروه به آسیب. 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

  امنیت غذایی   G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 به صورت مجازی برگزار شد حفاظتی هشتمین کنگره جهانی کشاورزی 

صورت مجازی و پس از آن  ژوئن کنگره به 38تا  30از . هشتمین کنگره جهانی کشاورزی حفاظتی در برن سوئیس برگزار گردید

ورزی سوئیس  و کشت بدون خاک( ECAF)فدراسیون کشاورزی حفاظتی اروپا ژوئن توسط  31تا  30بازدید میدانی دو روزه از 

(SWISS NO-TILL )کشت درآمدزا و پایدار با کشاورزی : شاورزیآینده ک»شعار این کنگره . گزار شدبا پشتیبانی فنی فائو بر

های جدید و هوشمندتر برای  حل راه مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه کنگره طی سخنرانی خود خواستار. انتخاب شده بود« حفاظتی

 . زیست محیطی شد و تاکید کرد که بدون محیط زیست سالم غذای سالم وجود نخواهد داشت کمترین آسیبتولید غذا با 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1414035/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414035/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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نیاز به نوآوری واقعی و تفکر  ،او همچنین گفت، تولید بیشتر همراه با کمترین آسیب

ر برقراری این توازن حساس بر اساس فائو از کشورهای عضو خود د. دارد محیطی زیست

ها شامل کشاورزی حفاظتی،  این حمایت. کند های محلی حمایت می شرایط و اولویت

سازی با سایر عملیات زراعی بهینه برای جلوگیری از فرسایش خاک و ارتقاء تنوع  یکپارچه

 . زیستی، تعامالت بیولوژیکی و مدیریت کارآمد منابع طبیعی است

کشاورزی با حداقل شخم و برهم ی است که در آن سیستم CAظتی یا کشاورزی حفا

های متنوع  ، حفظ دائم پوشش خاک و داشتن گونه(ورزی عدم خاک)زدن ساختار خاک 

پایدارسازی سیستم : مزایای اصلی کشاورزی حفاظتی عبارتند از. گیرد گیاهی انجام می

باال و زیر خاک؛ ترسیب کربن؛ افزایش عملکرد ؛ کاهش هزینه تولید، زمان و تولید غذا و سالم نگهداشتن خاک؛ افزایش تنوع زیستی 

  . نیروی کار

میلیون هکتار در نتیجه عملیات  081های قابل کشت معادل حدود  سال گذشته، در سطح جهانی یک سوم از زمین 01در طول 

های  های تخریب شده مانع از بین رفتن زمین تواند ضمن بازسازی زمین کشاورزی حفاظتی می. اند کشاورزی ناپایدار از بین رفته

 .  زراعی شود

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

     کنگره  کشاورزی حفاظتی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های غذایی و کشاورزی فروشی مواد غذایی در سیستم نقش بازارهای عمده

که در  (WUWM) فروشی مواد غذایی در کنفرانس اتحادیه جهانی بازارهای عمده

فلورانس ایتالیا برگزار گردید، کو دانگ یو، مدیرکل فائو در سخنرانی آنالین خود بر 

های جهانی برای ایجاد تغییر در  فروشی در تالش مشارکت بازارهای عمده

 . کشاورزی و مقابله با ناامنی غذایی تاکید کرد-های غذا سیستم

اقدام عملی برای از  01-ویدگیری بیماری کو داد که چگونه همه وی همچنین توضیح

های غذایی مغذی و سالم را ضروری  در دسترسی به رژیم یبین بردن نابرابر

میلیارد نفر در جهان دسترسی به رژیم غذایی  8او گفت، در حال حاضر . است کرده

این یک نابرابری غیرقابل . شد به تعداد افراد گرسنه جهان افزوده خواهد 3131میلیون نفر دیگر تا پایان سال  083سالم ندارند و 

از حقوق اساسی بشر است و بازارهای امنیت غذایی . تولید کردتوان برای همه و در همه جا غذای کافی  قبول در جهانی است که می

 . غذایی دارند برقراری امنیتفروشی نقش کلیدی در  عمده

http://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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های مربوط به دستیابی به  امنیت غذایی را آشکار کرده و تالششکنندگی  01-گیری کووید مدیرکل فائو یادآوری کرد که چگونه همه

 .کند را تضعیف می 3181تغذیه تا سال  ویژه هدف پایان دادن به گرسنگی و تمام اشکال سوء اهداف توسعه پایدار به

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

  بازار مواد غذایی   های کشاورزی سیستم  های غذایی سیستم  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ای های هسته های مشترک دام و انسان به کمک تکنیک بهبود پیشگیری از گسترش بیماری

ژوئن به  33صورت مجازی از  تولید پایدار دام بهسالمت و المللی  سمپوزیوم بین

المللی  مدت یک هفته در وین اتریش بطور مشترک توسط فائو و آژانس بین

این سمپوزیوم با تمرکز بر روی پیشگیری از شیوع . ای برگزار گردید انرژی هسته

شوند و  01-هایی مثل کووید دمیتوانند منجر به بروز پان های دامی که می بیماری

هایی برای تقویت تولید پایدار دام برای تغذیه جمعیت  حل همچنین یافتن راه

کارشناس  3111در این سمپوزیوم بیش از . کار کرد روزافزون جهان شروع به

مانند آمادگی و واکنش اتی موضوعحضور داشتند و  های علمی های دامپزشکی، ژنتیک و بیوشیمی و سایر رشته المللی در زمینه بین

های حیوانی و درباره جدیدترین ابزار بیوشیمی برای بهبود تولید،  ها، پیشرفت در زمینه تولید واکسن اضطراری در برابر شیوع بیماری

 .دام مورد بحث و بررسی قرار گرفتنژادی و خوراک  به

و  است ای های هسته گفت، ماموریت این آژانس، ارتقاء فناوریای  المللی انرژی هسته رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین

آزمایشگاه تولید و سالمت دام آژانس بخشی . های بهداشت، غذا و کشاورزی بسیار مهم است زمینهویژه در  آمیز آنها به کاربردهای صلح

ای حیاتی برای  حقیقاتی و توسعهاست که در آن طی دهه گذشته کارهای ت IAEAای فائو و  های هسته از مرکز مشترک فناوری

های مشترک بین دام و انسان مثل آنفوالنزای مرغی، تب خوکی افریقایی، زیکا و ابوال انجام  کمک به کشورها در مقابله با بیماری

میلیون یورویی  34بخش اصلی کمک  ،ای هسته RT-PCRهای  کشور جهت استفاده از آزمایش 081اخیرا کمک به .  است گرفته

 . است بوده 01-المللی انرژی هسته در تالش برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید انس بینآژ

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

   ای های هسته تکنیک  سمپوزیوم  و انسان های مشترک دام بیماری: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1413457/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1413457/icode/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1413732/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1413732/icode/
http://www.fao.org/home/en/


 

 

 0011نیمه اول تیر  –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                                مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    www.awnrc.com: وب سایت

 تغذیه در مناطق عربی سازمان ملل درباره وضعیت گرسنگی و سوءجدید گزارش 

بر اساس مطالعه جدیدی که توسط سازمان ملل متحد انجام گرفته، میزان گرسنگی 

ای برای  های منطقه در مناطق عربی همچنان در حال افزایش است و تالش

از جمله هدف رسیدن به گرسنگی صفر را  3181دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

 . کند تهدید می

ذایی و تغذیه در منطقه خاور نزدیک و وضعیت امنیت غ»ترین نسخه از  در تازه 

، تعداد افرادی که در این منطقه از گرسنگی رنج می برند بیش از «افریقای شمالی

 . میلیون نفر تخمین زده شده است 10

تغذیه شامل کمبود تغذیه  بر اساس این گزارش انواع سه گانه سوء

(undernutrition) اضافه وزن و چاقی ،(overweight & obesity ) و کمبود

ای  همچنان با سرعت نگران کننده( micronutrient deficiencies)ریزمغذی 

ای و بزرگساالن در حال افزایش  های مدرسه ویژه در میان بچه  در مناطق عربی به

  . است

 1/1روند و  رصد از دست مید 3/1سال دچار اختالل رشد هستند،  1درصد از کودکان زیر  1/33طبق آمار ارائه شده در این گزارش، 

دچار چاقی بوده و از این نظر رتبه دوم را  3101درصد از جمعیت بزرگسال این منطقه در سال  37. درصد دارای اضافه وزن هستند

 . ک نماییدکلی اینجابرای دسترسی به متن کامل این گزارش . در جهان داشتند

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

  های غذایی سیستم    امنیت غذایی   کشورهای عربی  تغذیه سوء  گرسنگی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ها به میوه، سبزیجات و پروتئین کافی دسترسی ندارند اکثر افریقایی: گزارش جدید فائو

و، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد ئبر اساس گزارش جدیدی که بطور مشترک توسط فا

های  منتشر شده، برای تامین رژیم( AUC)و کمیسیون اتحادیه افریقا ( UNECA)برای افریقا 

کشاورزی در این مناطق باید -های غذا ها سیستم غذایی مناسب و مقرون به صرفه برای افریقایی

 . تغییر یابند

های غذایی برای  ، هزینه«وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در منطقه افریقا»طبق آخرین گزارش 

ها،  مواد غذایی مغذی مانند میوه. سعه مشابه استها باالتر از سایر مناطق با سطح تو افریقایی

های  های حیوانی در مقایسه با مواد غذایی عمده مانند غالت و ریشه سبزیجات و پروتئین

http://www.fao.org/3/cb4902en/cb4902en.pdf
http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1413273/
http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/1413273/
http://www.fao.org/home/en/
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ها ساختاری یا سیستمیک  های آمده در این گزارش برخی از دالیل این گرانی بر اساس استدالل. های باالتری دارند ای قیمت نشاسته

 .هستند

،  دهند که تقریبا سه چهارم مردم افریقا قادر به تهیه یک رژیم غذایی سالم حاوی میوه شواهد ارائه شده در این گزارش نشان می

، پروتئین،  سبزیجات و پروتئین حیوانی نیستند و برای بیش از نیمی از آنها تهیه یک رژیم غذایی مغذی که حاوی انواع کربوهیدرات

حتی یک رژیم غذایی که تامین کننده حداقل یا کمی بیشتر . مواد معدنی ضروری باشد، مقرون بصرفه نیست ها  و چربی و ویتامین

 . درصد جمعیت این قاره است 01انرژی باشد دور از دسترس بیش از 

 . کلیک نمایید ینجاا توانید برای دانلود متن کامل این گزارش را می

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

 امنیت غذایی    های غذایی سیستم  افریقا: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

  0100بینی باال ماندن قیمت جهانی انواع کود در سال  پیش

علت این افزایش، باال بودن تقاضا و هزینه زیاد مواد اولیه . ویژه انواع فسفات و اوره افزایش داشتند قیمت اکثر کودها به 3130در سال 

درصد نسبت  31بیش از  3130بطور متوسط قیمت کودها در سال . دلیل عرضه فراوان ثابت باقی ماند قیمت پتاس عمدتا به. آنها بود

های زیست محیطی در رابطه با مصرف  های ژئوپلیتیک و در میان مدت سیاست سرعت گسترش ظرفیت، تنش. است سال قبل باالتر

 .بینی قیمت کودها هستند های مربوط به پیش کود از ریسک

 

http://www.fao.org/3/cb4831en/cb4831en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414025/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414025/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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ال یت عرضه و بادبا توجه به محدو. کلیدی باال رفتن قیمت کودها استافزایش تقاضا  از طرف مناطق مهم کشت محصوالت، عامل 

باال رفتن درآمدزایی مزارع سبب افزایش سطح   .بودن تقاضا، قیمت محصوالت کشاورزی مانند ذرت و سویا در حال افزایش است

رود که نسبت قیمت کود  با این وجود انتظار می. است زیرکشت شده و میزان مصرف کودهای اصلی مانند فسفات و پتاس را باال برده

 .به چند سال گذشته کمتر باشدنسبت  3130به محصول در سال 

ویژه سولفور و  ها به های مواد اولیه فسفات هزینه. ها عامل دیگری است که سبب افزایش قیمت کودها شد باال بودن هزینه نهاده

 . و در نتیجه کاهش عرضه آنها به شدت افزایش یافت ها در پاالیشگاه 01-های ناشی از کووید دلیل محدودیت آمونیاک به

 لینک خبر

 (worldbank) بانک جهانی: منبع خبر 

  بانک جهانی  کود  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های رنگی بر روی مواد غذایی  بندی اکوسیستمی بصورت برچسب درجه

های  های رنگی بر روی بسته بندی در انگلستان سیستم جدیدی برای برچسب

اندازی است که به مصرف کنندگان امکان  ها در حال راه مواد غذایی و نوشیدنی

 . های سازگارتر با محیط زیست را فراهم خواهد کرد انتخاب گزینه

یک  که( Foundation Earth)این طرح بطور مشترک توسط بنیاد زمین 

، غول غذایی جهانی نستله و است بنیاد غیرانتفاعی جدید تحت حمایت دولت

 Marks & Spencer  ،Sainsbury's ، Co-opبرندهای انگلیسی از جمله 

 . است ارائه شده Costa Coffeeو 

https://blogs.worldbank.org/OPENDATA/FERTILIZER-PRICES-EXPECTED-STAY-HIGH-OVER-REMAINDER-2021
https://blogs.worldbank.org/OPENDATA/FERTILIZER-PRICES-EXPECTED-STAY-HIGH-OVER-REMAINDER-2021
https://www.worldbank.org/en/home
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ها همراه با  نوشیدنی برای اولین بار طیف وسیعی از مواد غذایی و. زمایشی در پاییز به مرحله اجرا درخواهدآمداین طرح بصورت آ

ارائه خواهند شد که در آن میزان اثرات زیست محیطی هر کاال نشان داده شده و به خریداران امکان « بندی زیست محیطی درجه»

از عرضه کنندگانی که بر روی پایداری محیط زیست تمرکز  ،ارزیابی کاالها را خواهد داد تا بتوانند محصوالتی با رد پای کربنی کم

 . ند، تهیه کننددار

ها منجر به ایجاد حرکتی شده و تولیدکنندگان را به نوآوری  ها در زنجیره عرضه مواد غذایی و نوشیدنی رود این برچسب انتظار می

بندی رنگی که توسط محققان علوم غذایی  در این سیستم درجه. محیطی خود تشویق نماید بیشتر در کمک به کاهش اثرات زیست

همراه با کدهای رنگی خواهند بود که سبز نشان دهنده  Gتا   Aها دارای نشان رد ارائه شده است، برچسبدانشگاه آکسفو

 . سازگارترین با محیط زیست و قرمز حداقل سازگاری با محیط زیست را نشان خواهد داد

 لینک خبر

 (TheGuardian) گاردین: منبع خبر 

 بندی درجه  مواد غذایی  اکوسیستم: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 عامل پنهان عدم امنیت غذایی و بحران زیست محیطی

های زیر کشت محصوالت  در حال حاضر زمین

ت تامین امنیت غذایی تحت بیشترین کشاورزی جه

برای تامین تقاضای روزافزون مواد . فشارها قراردارند

میزان تولید  3111تا سال غذایی، انرژی و الیاف 

درصد افزایش  011تا  71محصوالت کشاورزی باید 

از طرفی با توجه به سرعت شهرنشینی و صنعتی . یابند

های زراعی مرغوب از بین  بخش بزرگی از زمین ،شدن

برای . اند هد و امنیت غذایی را به خطر انداختان رفته

های زراعی، گسترش این نوع  تثبیت سطح زمین

ای بزرگ در  ای به پدیده به مناطق حاشیهها  زمین

 . است سراسر جهان تبدیل شده

در یک مطالعه جدید انجام شده در چین، بر اساس 

موجود بین تولید، اسکان و فضای اکولوژیکی و رقابت 

« سیاست –محیط زیست  -غذا -زمین»پیوند بین 

برای نشان دادن ارتباطات وبی سیستماتیک چارچ

های زیست  لکرد محصول، تولید و هزینهموجود بین عم

در این مطالعه چین . است شده محیطی توسعه داده

https://www.theguardian.com/business/2021/jun/27/traffic-light-system-of-eco-scores-to-be-piloted-on-british-food-labels
https://www.theguardian.com/business/2021/jun/27/traffic-light-system-of-eco-scores-to-be-piloted-on-british-food-labels
http://www.fao.org/home/en/
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های  های زیست محیطی ناشی از توزیع مجدد زمین ارزیابی مزایای غذایی و هزینه دروب ن موردی برای اعتبارسنجی این چارچعنوا به

 .است ها است، در نظر گرفته شده شدن سیاست یاجرایزراعی در مقیاس وسیع که منتج از توسعه اقتصادی و 

در مورد های زراعی در چین مورد بررسی قرار گرفته و برخی از نتایج به دست آمده  اثرات زیست محیطی ناشی از توزیع مجدد زمین

، گسترش (هکتارتن در  1/3حدود )های زراعی مرغوب در جنوب چین  به دلیل از بین رفتن زمین: عبارتند ازمیزان کاهش عملکرد 

( تن در هکتار 1/3حدود )و در جنوب غربی چین ( تن در هکتار 1/0حدود )شرقی  لشماای در  های حاشیه های زراعی به زمین زمین

 .  3101تا  0111های بین  در طی سال

 ینک خبرل

 phys.org: منبع خبر 

   محیط زیست  امنیت غذایی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 کاربرد نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی در حل چالش جهانی امنیت غذایی

« کشاورزی دقیق»دهد که کاربرد  نتایج یک تحقیق جدید نشان می

های تهدیدکننده امنیت  مقابله با چالشحل عملی برای  تواند یک راه می

توانند با استفاده از  در کشاورزی دقیق کشاورزان می. جهانی غذا باشد

به تغییرات مراحل رشد محصوالت در ( AI)نانو و هوش مصنوعی   فناوری

 . زمان واقعی دسترسی داشته باشند

یش تامین غذای موردنیاز جمعیت در حال افزایش جهان با توجه به افزا

های زیستی و کاهش  های زراعی جهت تولید سوخت تقاضا برای زمین

 . شود تر می کیفیت خاک روز بروز مشکل

اما محققان موفق به . میلیون نفر خواهد رسید 301تعداد گرسنگان جهان به  3181بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد تا سال 

به کاهش این  توان مصنوعی و یادگیری ماشین می ورزی هوشمند و نانو با هوشکشان با تلفیق اند که در آ توسعه نقشه راهی شده

 . تعداد کمک کند

المللی از محققان به سرپرستی دانشگاه بیرمنگام مراحل زیر را برای استفاده از هوش مصنوعی در کاربرد ایمن، پایدار و  یک تیم بین

 : اند همراه با مسئولیت پذیری از مواد نانو تعریف کرده

 توانند تعامل  های کشاورزی و اینکه مواد نانو چگونه با ریشه، برگ و خاک می آگاهی از سرنوشت طوالنی مدت مواد نانو در محیط

 . داشته باشند

 والنی مدت چرخه زندگی مواد نانو در اکوسیستم کشاورزی برای مثال اینکه استفاده مکرر از این مواد بر روی خاک ارزیابی اثر ط

 . ری خواهد داشتچه تاثی

https://phys.org/news/2021-06-hidden-driver-food-insecurity-environmental.html
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  مورد کیفیت خاک،  های موجود در استفاده از داده. با قابلیت کاربرد مواد نانواتخاذ رویکردی در سطح سیستمی برای کشاورزی

 های مواد نانو در محیط بینی چگونگی واکنش مواد مغذی جهت پیش عملکرد محصول و کارآیی استفاده از

  های کشاورزی کنترل  های مواد نانو در محیط ماشین برای شناسایی خواص کلیدی که واکنشاستفاده از هوش مصنوعی و یادگیری

 .کنند می

 همراه گوید، عامل اصلی نوآوری در کشاورزی، نیاز به تامین غذای جمعیت در حال افزایش جهان محقق و نویسنده مقاله این تحقیق می

  .  های زیرکشت و در عین حال حفط سالمت خاک و محفاظت از محیط زیست است سطح زمین کاهش

 . است منتشر شده Natureجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی   هوش مصنوعی  نانوتکنولوژی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 فرنگی در تازه ماندن توت( بیواکتیو)فعال  بندی زیست اثر مواد بسته

فرنگی  توت. فرنگی را در این کشور دارد استان کبک در کانادا بیشترین تولید توت

برای یافتن . و شاداب نگهداشتن کار دشواری است بوده پذیر سرعت آسیب های ب میوه

استاد مؤسسه ملی تحقیقات  Monique Lacroixراهی برای حل این چالش،  

بندی  به همراه تیم تحقیقاتیش موفق به ساخت یک نوع فیلم بسته( INRS)علمی 

ماده این . ها را تازه نگهدارد فرنگی روز توت 03تواند تا  اند که می شده( ماده پوششی)

زا محافظت  های بیماری فرنگی در برابر کپک و برخی باکتری تواند از توت پوششی می

 . منتشر شده است Food Hydrocolloidsجزئیات مربوط به این یافته در مجله . کند

این . است که مولکولی طبیعی در پوسته ماهی صدف  ساخته شده( chitosan)نام کیتوزان  ای به این فیلم بسته بندی از ماده

 روغنی یها سناسابندی جدید حاوی  فیلم بسته. شود ها می محصول جانبی صنایع غذایی خاصیت ضدقارچی داشته و مانع رشد کپک

 . و ذرات نانو است که هر دو دارای خواص ضدمیکربی دارند

فرنگی  بندی با توت م بستهد و وقتی فیلکن فرنگی محافظت می موجود در این ماده از توتهای روغنی  اسانسگوید، بخار  این محقق می

 . کنند ها به سطح میوه جلوگیری می کند، کیتوزان و ذرات نانو از رسیدن کپک و پاتوژن دا میتماس پی

 لینک خبر

 sciencedaily: منبع خبر 

   بیواکتیو  فعال زیست  فرنگی توت: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-06-nanotech-ai-key-global-food.html
https://phys.org/news/2021-06-nanotech-ai-key-global-food.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210616094136.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210616094136.htm
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 های روسیه در کاهش تغییرات اقلیمی نقش جنگل

ترین پوشش جنگلی در جهان را دارد بطوریکه بیش از  کشور روسیه وسیع

ها و  جنگل. های جهان در این کشور واقع شده است یک پنجم جنگل

یل بسیار باالیی در مشارکت جهانی برای کاهش  پتانسروسیه جنگلداری 

مطالعه جدیدی توسط محققان مؤسسه . اثرات تغییرات اقلیمی دارند

، (IIASA)های کاربردی  المللی برای تجزیه و تحلیل سیستم بین

المللی آنها انجام و برآوردهای  کارشناسان روسی و دیگر همکاران بین

های روسیه را ارائه  شده در جنگل تولید( بیوماس)توده  جدیدی از زیست

 . کند توجه آن طی چند دهه اخیر را  تایید می اند که افزایش قابل کرده

های  در حالیکه داده. های آن کشور را گزارش نکرده است از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  روسیه هیج نوع تغییری در جنگل

میزان زیست توده روی  های درختی و وری پوشش گیاهی، پوشش دهند که در روسیه بهره آمده از سنجش از راه دور نشان می بدست

ها، میزان اطمینان به صحت اطالعات ارائه  ناسازگاری موجود بین داده بنابراین با توجه به. اند زمین در چند دهه اخیر افزایش داشته

عدم تطابق ممکن است ناشی از شکاف اطالعاتی حاصل از خروج این . کاهش یافته است 0133های روسیه از سال  شده درباره جنگل

آوری اطالعات  برای جمع( NFI)ذخایر ملی جنگلی  و ایجادهای شوروی  ریزی جنگل روسیه از سیستم ذخایر جنگلی و برنامه

 . است منتشر شده   Scientific Reportsهای این مطالعه در مجله  یافته. ها در سطح ملی باشد جنگل

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

  روسیه  جنگل  تغییرات اقلیمی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 خاک  های رایج کشاورزی حفاظتی بر روی تنوع زیستی زیر اثرات منفی شیوه

بر اساس گزارش جدید که توسط محققان مرکز تحقیقات اقلیمی و تنوع 

های  ، شیوهاست منتشر شده آلمان( senckenberg)زیستی سنکنبرگ 

کنند  هایی که روی زمین زندگی می حفاظتی فعلی در زمین زراعی برای گونه

زیستی د، اما احتماال به تنوع نمثل پرندگان و زنبورها ممکن است مفید باش

های مراتع و  آنها دریافتند که خاک. دنکن های زیر زمینی کمکی نمی گونه

هایی با قدمت زیاد احاطه شده باشند، بیشترین تنوع  مرغزارهایی که با جنگل

تحت رویکردهای مدیریتی در مقابل، مراتع و مرغزارهایی که . زیستی را دارند

های متنوع احاطه شده باشند، تاثیر کمتری بر روی تنوع زیستی  و با محیطکاربری کمتری دارند ،  agro-diversityجهت ارتقاء 

 . زیر خاک دارند

https://phys.org/news/2021-06-russian-forests-crucial-global-climate.html
https://phys.org/news/2021-06-russian-forests-crucial-global-climate.html
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شدت کاهش  راتع کشاورزی بهاخیر تنوع زیستی در مرغزارها و م های دهند، در دهه بر اساس آنجه نتایج مطالعات متعدد نشان می

های جانوری روی زمین مثل  ای جلوگیری از این روند کاهشی تمرکز بر روی گونهتا کنون، در اقدامات حفاظتی بر. است یافته

که تنوع آنها  شماری های بی ارگانیسم –های زراعی نیز سرشار از حیات است  اما خاک زیر زمین. است پرندگان و رنبورهای عسل بوده

و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی نقش بسیار  خیزی خاک، ذخیره کربن های روی زمین است، در حاصل به اندازه تنوع گونه

دهند که عواملی که بر روی تنوع  نشان می Thunenهای سنکنبرگ و  نتایج تحقیق انجام شده توسط محققان مؤسسه. مهمی دارند

بنابراین، . ارندگذارند، فرق د های روی خاک تاثیر می گونه گذارند با عواملی که بر روی تنوع های خاک تاثیر می زیستی ارگانیسم

 . رویکردهای فعلی حفاظتی ممکن است برای حیات زیر خاک تاثیر مثبتی نداشته باشند

 . کلیک نمایید اینجااست  منتشر شده Natureبرای دسترسی به متن کامل مقاله این تحقیق که در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

   تنوع زیستی  کشاورزی حفاظتی  خاک: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 تصویب قوانین جدید برای محافظت از حشرات در آلمان

های  و اعمال محدودیت جدیدی با اهداف اقلیمی بلندپروازانه آلمان اخیرا قوانین

 هر دو از ها تصویب کرد که کش شدیدتر برای محافظت از حشرات در مقابل آفت

 . ان هستندبحث برانگیر آنگال مرکل، صدراعظم آلم و پروژه مهم

با اعمال  ، در آخرین جلسه قبل از تعطیالت تابستانی، مجلس اعالی پارلمان

سال جلوتر  1حاتی در قانون حفاظت از اقلیم، تاریخ رسیدن به کربن خنثی را اصال

 . اعالم کرد 3101یعنی 

این رقم . درصد کاهش دهد 41، 0111اکسیدکربن را در مقایسه با سال  ان انتشار دیمیز 3181آلمان همچنین قصد دارد تا سال 

 .  درصد بود 11قبال 

طرفداران محیط . های مختلف در مورد آن اختالف نظر داشتند وزارتخانه ث برانگیز بود وت از حشرات هم بحقانون جدید محافظ

 . دنکن گویند این قوانین جدید، وضعیت معیشت آنها را تهدید می بل کشاورزانی قرار گرفتند که میازیست در مق

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

  آلمان   تغییرات اقلیمی  تنوع زیستی  حشرات: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23931-1
https://phys.org/news/2021-06-current-life-soil.html
https://phys.org/news/2021-06-current-life-soil.html
https://phys.org/news/2021-06-german-climate-insect-laws-finish.html
https://phys.org/news/2021-06-german-climate-insect-laws-finish.html
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 افزایش عملکرد با کشت مخلوط

  . هستند های قابل کشت در جهان دارای سیستم تک کشتی امروزه اکثر زمین

این . شود می کاشتهدر آنها و ارقام منتخب با عملکرد باال  فقط یک نوع محصول

این : نوع سیستم کاشت و تولید فقط یک نوع محصول معایبی دارد از جمله

هایی هستند که عملکرد محصول را  اراضی محیطی مناسب برای آفات و قارچ

مقاوم  مجبور به استفاده از ارقامآنها کشاورزان برای مقابله با  و کنند تهدید می

 . ها هستند کش و مصرف بیشتر انواع آفت

های تک کشتی  ای برای سیستم های کشت مخلوط جایگزین بالقوه سیستم

در این نوع کشت بجای اختصاص زمینی وسیع برای تولید فقط یک گونه یا رقم، چندین گونه یا رقم در کنار هم کاشته . هستند

 . سیستم کشت مخلوط به ویژه از دید کشاورزی انجام شده استاما تا کنون تحقیقات کمی بر روی . شوند می

دهند که  نشان میزوریخ   ETHاز دانشگاه  Christin Schobتیم تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور مطالعات انجام شده توسط 

در کشت   کولوژیکیبا توجه به اصول ا. های کشت دارند سیستم کشت مخلوط عملکرد باالتری در مقایسه با سایر انواع سیستم

وجود تنوع زیستی بیشتر  عملکردهای اکوسیستمی کارآیی باالتری و مؤثرتری دارند مثل تنظیم تعادل آب، حفظ  بخاطر مخلوط

 . وری گیاه خیزی خاک و افزایش بهره حاصل

 . منتتشر شده است natureجزئیات بیشتر در مورد این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

   تنوع زیستی  کشت مخلوط  سیستم تک کشتی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 تبدیل ضایعات نان به یک ترکیب مفید 

های  بر اساس داده. مسئله بزرگی استاتالف مواد غذایی از نظر عملی و اخالقی 

 48)درصد  30بیش از  3103آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا، در سال 

بخش بزرگی از . از پسماند شهری مربوط به مواد غذایی بوده است( میلیون تن 

برخی از ضایعات . شود این ضایعات مربوط به نان و سایر محصوالت تنوری می

ها برای خوراک دام استفاده  ینپروتئها و  نانی بعنوان منبعی از کربوهیدرات

 . شوند شوند ولی بیشتر آنها دور ریخته می می

با استفاده از ( ARS)یک تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

 2KGA (2-keto-D-gluconicنام  باارزشی به  های مفید موفق به ارائه روشی برای تبدیل گلوکز موجود در نان به ترکیب باکتری

https://phys.org/news/2021-06-cultures-greater-yield.html
https://phys.org/news/2021-06-cultures-greater-yield.html
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acid  )2از . اند شدهKGA  میتوان در تولید ترکیبات مفید دیگری استفاده کرد مثل اسید اسکوربیک( ویتامینC ) که در مواد

 . های شخصی ها و محصوالت داروئی و مراقبت شود، مکمل ها استفاده می غذایی و نوشابه

 . است  Pseudomonas reptilivoraنام این باکتری مفید 

 لینک خبر

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  : منبع خبر 

   نان  ضایعات غذایی: کلمات کلیدی

 فهرست بازگشت به

 

 های مفید لینک

 Bangladesh could largely reduce greenhouse gas emissions from agriculture while increasing 

efficiency in production 

 Plant Immune Proteins Kill Cells to Defend against Pathogens 

 More Olive Genomes Identified by Scientists 

 A simple idea to ease conservation costs: Transferring funds 

 Bird deaths in Germany continue 

 How nitrogen fertilizer management affects soil concentration and surface flux 

 Learning how salt marsh plants may signal carbon capture capacity 

 Changes in farming practices could reduce greenhouse gas emissions by 70% by 2036 

 Efficient phosphorus use can prevent cropland expansion 

 'They just kept on rising': data reveals alarming greenhouse gas increase 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/microbe-turns-bread-waste-into-useful-compound/
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/microbe-turns-bread-waste-into-useful-compound/
https://www.cimmyt.org/news/bangladesh-could-largely-reduce-greenhouse-gas-emissions-from-agriculture-while-increasing-efficiency-in-production/
https://www.cimmyt.org/news/bangladesh-could-largely-reduce-greenhouse-gas-emissions-from-agriculture-while-increasing-efficiency-in-production/
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18857
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18850
https://phys.org/news/2021-06-simple-idea-ease-funds.html
https://phys.org/news/2021-06-bird-deaths-germany.html
https://phys.org/news/2021-06-nitrogen-fertilizer-affects-soil-surface.html
https://phys.org/news/2021-06-salt-marsh-carbon-capture-capacity.html
https://phys.org/news/2021-06-farming-greenhouse-gas-emissions.html
https://phys.org/news/2021-07-efficient-phosphorus-cropland-expansion.html
https://phys.org/news/2021-06-reveals-alarming-greenhouse-gas.html

	تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از آبان 99 تا اردیبهشت 1400
	سخنرانی مدیرکل فائو در نشست G20
	هشتمین کنگره جهانی کشاورزی حفاظتی به صورت مجازی برگزار شد
	نقش بازارهای عمدهفروشی مواد غذایی در سیستمهای غذایی و کشاورزی
	بهبود پیشگیری از گسترش بیماریهای مشترک دام و انسان به کمک تکنیکهای هستهای
	گزارش جدید سازمان ملل درباره وضعیت گرسنگی و سوءتغذیه در مناطق عربی
	گزارش جدید فائو: اکثر افریقاییها به میوه، سبزیجات و پروتئین کافی دسترسی ندارند
	پیشبینی بالا ماندن قیمت جهانی انواع کود در سال 2021
	درجهبندی اکوسیستمی بصورت برچسبهای رنگی بر روی مواد غذایی
	عامل پنهان عدم امنیت غذایی و بحران زیست محیطی
	کاربرد نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی در حل چالش جهانی امنیت غذایی
	اثر مواد بستهبندی زیستفعال (بیواکتیو) در تازه ماندن توتفرنگی
	نقش جنگلهای روسیه در کاهش تغییرات اقلیمی
	اثرات منفی شیوههای رایج کشاورزی حفاظتی بر روی تنوع زیستی زیر خاک
	تصویب قوانین جدید برای محافظت از حشرات در آلمان
	افزایش عملکرد با کشت مخلوط
	تبدیل ضایعات نان به یک ترکیب مفید
	لینکهای مفید

