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 0011 خرداد تا 99 ذرتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از آ

 جوالیتا ماه ( 11 ذرآ) 3131 دسامبراز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود 0011 خردادیعنی   3130

 

 

 

 

 ذرآ) 3131 دسامبراز  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود  0011 خردادیعنی   3130 جوالیتا ماه ( 11

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-14.25 % 238.77 Jun 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-5.48 % 466.00 Jun 2021 
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 جوالیتا ماه ( 11 ذرآ) 3131 دسامبراز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود خردادیعنی   3130

 

 

 3131 دسامبراز  )Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود خرداد یعنی   3130 جوالیتا ماه ( 11 ذرآ)

 

 
 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-4.39 % 291.90 Jun 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

0.00 % .38 Jun 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 و هواییهای آب  احتمال افزایش شدید ناامنی غذایی در نتیجه بحران

در ( WFP)در گزارش مشترک جدید فائو و برنامه جهانی غذا 

مورد عدم امنیت غذایی هشدار داده شده است که ادامه 

ها برای مبارزه با افزایش عدم امنیت غذایی در چندین  تالش

احتمال زده و تحت محاصره دچار مشکل شده و  کشور جنگ

ها  دهبخش به خانوا تاهای نج قطع شدن کمکقحطی با 

 . افزایش یافته است

موانع بوروکراتیک و همچنین کمبود بودجه نیز در تداوم 

های غذایی  های فائو و برنامه جهانی غذا در ارائه کمک تالش

اضطراری و کمک به کشاورزان برای کشت در مقیاس و زمان 

 .اند مناسب مانع ایجاد کرده

و بحران اقلیمی در چهار ماه آینده عدم  01-زده، پیامدهای اقتصادی کووید مناطق جنگرود با توجه به  بر اساس این گزارش، انتظار می

 . برند به شدت افزایش یافته و از نظر مقیاس و شدت به مرحله حاد برسد که از گرسنگی رنج مینقطه  38امنیت غذایی در 

ساحل  ،( کاراگوئهیگواتماال ، هندوراس ، ن) یمرکز یکایرآم ،یمرکز یقایآفر یجمهور ،آنگوال  ،افغانستان : نقطه مهم عبارتند از 38

 ، ایکن ، یتیهائ ، یوپیات ،خلق کره کیدموکرات یجمهور ،کنگو  کیدموکرات یجمهور ، ایکلمب ،چاد  ،( جریو ن ی، مال نافاسویبورک) مرکزی

 منیو   هیسور ،سودان ، یسودان جنوب ، یسومال ، ایبریل و رالئونیس ، هیجرین ، انماریم ، کیموزامب ، اداگاسکارم ،لبنان 

های غذایی و معیشتی  که در صورت عدم دریافت کمک دهشدار داده بودن های غذایی در گزارش جهانی بحرانفائو و برنامه جهانی غذا قبال 

میلیون نفر با عدم امنیت غذایی  011کشور  11، در  3131در سال . میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت 00فوری 

رود این  بود و انتظار می 3101میلیون نفر بیشتر از آمار سال  31، که روبرو بودند( و بدتر IPC/CH 8فاز )شدید در سطح بحرانی و بدتر 

 . روند در سال جاری بدتر گردد

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    برنامه جهانی غذا  فائو عدم امنیت غذایی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/1_FAO_WFP_Hunger_Hotspots_July_2021.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418264/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418264/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 جهانی برای پایان دادن به گرسنگیفراخوان اقدام مشترک 

 3130جوالی  33های غذایی سازمان ملل متحد که در روز  اجالس سیستم در پیش

برگزار گردید، کو دانگ یو، مدیرکل فائو خطاب به رهبران و شرکت ( 0011مرداد  1)

در زمینه ( SDGs)ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار  گفت، تالشکنندگان 

. شدت باید افزایش یابد به 3181تغذیه تا سال  پایان دادن به گرسنگی و سوء

همچنین وی خواستار افزایش بودجه، باال بردن کارآیی و تالش مستمر در زمینه 

 . شد« های دیجیتال نوآوری و فناوری»

س اجال. مدیرکل فائو این سخنان را در جلسه پایانی این نشست سه روز بیان کرد

اجالس اولین در نوع خود در جهان بود  این پیش. های غذایی سازمان ملل متحد در سال جاری در نیویورک برگزار خواهد شد اصلی سیستم

همچنین اولین رویداد . های رشد، بازار و مصرف مواد غذایی اختصاص یافته بود که در مورد نیاز به انجام اصالحات اساسی در زمینه روش

 . فرایندی مرکب از حضور فیزیکی و مجازی برگزار شد طی که مان ملل متحد در مقیاس بزرگترکیبی ساز

ها  نآکه صدای  پا از جمله کشاورزان خردهشد  مباحث مربوط به ذینفعان کشاورزی و غذا میاز ای  مجموعهشامل سخنرانی مدیرکل فائو 

های فعلی غذایی برای بسیاری از جمعیت  در مورد اینکه سیستم س، در این پیش اجالدر کل. شود شنیده میبندرت در مجامع رسمی 

 . ای وجود داشت یستند، توافق گستردهجهان و یا در واقع برای کره زمین مناسب ن

میلیون  300الی  731بین  3131همانطور که در آخرین گزارش فائو در مورد وضعیت جهانی امنیت غذایی و تغذیه آمده است، در سال 

و رکود اقتصادی  01-گیری کووید گردد، بخصوص با درنظر گرفتن همه بردند و این تعداد سال به سال بدتر می گرسنگی رنج مینفر از 

 . ناشی از آن مردم بیشتری در معرض ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    گرسنگی  های غذایی سیستم  هداف توسعه پایدارا: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 میلیون دالری بانک جهانی برای بهبود امنیت غذایی و معیشت در یمن 021کمک 

حمایت ( WFP)و برنامه جهانی غذا ( UNDP)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (FAO)سازمان ملل متحد سازمان غذا و کشاورزی 

سازمانی برای مبارزه با گسترش  یک پروژه بین بهاین بودجه . میلیون دالری بانک جهانی به یمن اعالم کردند 037کمک از خود را 

  .یافتخواهد اختصاص های روستایی  امنیت غذایی پایدار برای خانواده برقراریهایی برای  فرصت و ایجاد گرسنگی شدید

سال جنگ بدون وقفه ، مشکالت  4تاثیر  این کشور تحت. های بشردوستانه در یمن همچنان در حال افزایش است میزان نیاز به کمک

 . های صحرایی است ، سیل و ملخ01-اقتصادی ناشی از کووید

http://www.fao.org/news/story/en/item/1418144/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418144/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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بندی امنیت غذایی یکپارچه، در حال حاضر در یمن  طبقه طبق آخرین تجزیه و تحلیل

روبرو ( و باالتر IPCاز  8فاز )و یا بدتر   میلیون نفر با ناامنی غذایی در سطح حاد 3/04

( IPCاز  1فاز )بار ناامنی غذایی  نفر از این افراد در سطح فاجعه 070111حدود . هستند

 . یعنی در وضعیتی در حد قحطی قرار دارند

پذیر از طریق ایجاد  های آسیب مک مالی بانک جهانی بر روی حمایت فوری از خانوادهک

دفمند مانند های معیشتی ه در این پروژه حمایت. های غذایی به مادران و کودکان متمرکز خواهد بود های مالی برای کار و کمک فرصت

های  ده است، بطوریکه سهم کشاورزی در امنیت غذایی و فعالیتنظر گرفته ش نیز درمدت   کشاورزی در کوتاه افزایش تولید محصوالت

 . اقتصادی و ظرفیت مدیریت امنیت غذایی در بلند مدت  افزایش یابد

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    قحطی  یمن  امنیت غذایی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های مناطق گردشگری ترکیه سابقه در جنگل های بی سوزی آتش

ای دریافتی اعالم کرده است که شدت  های ماهواره خبرگزاری گاردین بر اساس داده

سابقه و چهار برابر بیشتر از رکورد ثبت  های ترکیه  بی سوزی در جنگل گرمای آتش

 . است شده تا کنون در آن کشور بوده

دست کم چهار نفر در مناطق توریستی آنتالیا و موگال جان  0011مرداد  3تا روز  

شرایط .  های خود شدند اند و هزاران گردشگر مجبور به ترک هتل خود را از دست داده

همچنین رکورد دمای . بسیار خشک استسوزی  آب و هوایی در مناطق درگیر آتش

.  در جنوب شرقی ترکیه شکسته شد( Cizre)نام جزیره  درجه سانتیگراد در شهری به 0/01 سال و با ثبت دمای 41هوای ترکیه پس از 

سوزی در ترکیه  های ویرانگر آتش سوزی در سیبری، دیدن صحنه پس از موج گرمای مرگبار در امریکا، سیل در اروپا و چین و آتش

 . اقلیمی را شدت بخشیده استها در مورد افزایش شرایط حدی آب و هوایی ناشی از تغییرات  نگرانی

ها و  ها، جنگل دهند که در محاصره تپه را نشان میهای پرطرفدار کنار دریای اژه  های محلی اقامتگاه منتشر شده توسط رسانه تصاویر

های  واقع در استانهای   هکتار از زمین 31نشانان،  های زمینی و هوایی آتش علیرغم تالش. اند های کشاورزی گرفتار آتش قرار گرفته زمین

 .  اند بدروم و موگال سوخته

 لینک خبر

 گاردین : منبع خبر 

    تغییرات اقلیمی  ترکیه  سوزی آتش: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1418251/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418251/icode/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/30/turkish-fires-sweeping-through-tourist-areas-are-the-hottest-on-record
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/30/turkish-fires-sweeping-through-tourist-areas-are-the-hottest-on-record


 

 

 0011اول مرداد نیمه  –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                              آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و 
 

 

 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

7 

 (UNDRR)انتشار چارچوب راهبردی جدید اداره کاهش خطر بالیای سازمان ملل متحد 

برای  د راچارچوب راهبردی جدید خو( UNDRR)اداره کاهش خطر بالیای سازمان ملل متحد 

ای بین  فرایند مشاورهاین چارچوب راهبردی حاصل . اندازی کرد راه 3131الی  3133زمانی  دوره

UNDRRهای سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، حامیان مالی و ذینفعان است که با هدف  ، آژانس

ها برای ایجاد یک چارچوب استراتژیک متحد در کاهش خطر بالیای طبیعی  سازی تالش یکپارچه

 . است تهیه شده

انداز جدیدی تنظیم شده است که در آن نکات کلیدی  مشخص و چشم( Theory of Change)در این چارچوب راهبردی، تئوری تغییر 

جهت سرعت بخشیدن به اجرای چارچوب . ها در نظر گرفته شده است سازی از پیشرفت های فهرست مهم و فرصتهای  برنامه، نقطه عطف

Sendai ( 3101-3181چارجوب سندای برای برای کاهش خطر بالیا )سازی  و توانمندUNDRR یل آن به سازمانی تاثیرگذار و تبد

 .  کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل  . است دهنده طراحی شده چهار شتاب

 لینک خبر

 unwater.org: منبع خبر 

      UNDRR  کاهش خطر بالیا: لمات کلیدیک

 بازگشت به فهرست

 انتشار گزارش جدید بانک جهانی در مورد مدیریت خطرات سیل و خشکسالی 

های اخیر،  طی هفته: دنبال دارند های هنگفتی را به سیل و خشکسالی خسارت

میلیارد نفر از خشکسالی آسیب  08/0نفر از سیل و میلیارد  41/0حداقل 

پیامدهای این بالیا  عی بسیار زیاد نیز ازهزینه های اقتصادی و اجتما. اند دیده

د منجر به آشکار شدن بیشتر فقر شده، نتوان بالیای آب و هوایی می. است

 بانک جهانی. دنثباتی ژئوپلتیکی کمک کن ها را افزایش داده و به بی مهاجرت

برای مدیریت بهتر خطرات آب  EPICهای  واکنش» گزارشی جدید تحت عنوان 

: ها است حروف اختصاری این کلمه EPIC. است منتشر کرده« و هوایی

Enable ،Plan ،Invest ،Control .تواند راهنمایی برای  این گزارش می

 . های ملی در مدیریت بهتر سیل و خشکسالی باشد دولت

 . کلیک نمایید اینجاو برای متن کامل گزارش  اینجا ربرای اطالعات بیشت

 لینک خبر

 unwater.org: منبع خبر 

    بانک جهانی   خشکسالی  سیل: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.undrr.org/media/49267/download
https://www.unwater.org/new-undrr-strategic-framework-is-launched/
https://www.unwater.org/new-undrr-strategic-framework-is-launched/
https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/an-epic-response-innovative-governance-for-flood-and-drought-risk-management?cid=watt_tt_water_en_ext
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35754/Main-Report.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unwater.org/new-world-bank-response-to-flood-and-drought-risk-management/
https://www.unwater.org/new-world-bank-response-to-flood-and-drought-risk-management/
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 در استرالیاهای مهاجم  هو گونهزینه مبارزه با آفات 

بر اساس تجزیه و تحلیل جدید منتشر شده در مجله 

NeoBiota  ، سال گذشته هزینه ناشی از  41تنها در

میلیارد  11/831های جانوری و گیاهی مهاجم در استرالیا  گونه

همچنین اعالم شده است که . دالر استرالیا برآورد شده است

دهی و مداخالت هماهنگ صورت  گذاری، گزارش اگر سرمایه

 . نگیرد، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد

. است ترین بوده به تنهایی پرهزینه( feral cats)گربه وحشی 

گیاهی مهاجم  های اما بیشترین هزینه مربوط به مدیریت گونه

و ( parthenium)، پارتنیوم ryegrass))شامل تلخه 

ragwort  میلیون دالر امریکا برآورد  43/010شود که  می

ها، پستانداران مهاجم و حشرات شامل  پس از آن. است شده

های  ارد دالر امریکا هزینه در رتبهمیلی 11/00میلیارد دالر امریکا و  48/03های قرمز وارداتی با  های اروپایی و مورچه ها، خرگوش گربه

ای  تجزیه و تحلیل اختصاصی منطقه 01است، یکی از  منتشر شده NeoBiotaاین مطالعه که جزئیات آن در مجله . گیرند بعدی قرار می

 . های مهاجم در سراسر جهان نیز پرداخته شده است همچنین به هزینه گونه هدر این مطالع. است

 های بخش حتی درها فراتر از حیوانات اهلی و محیط زیست رفته  های مهاجم دارد که اثرات آن نی در مورد گونهاسترالیا سابقه طوال

 . و سالمت نیز گسترده شده استکشاورزی 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

     استرالیا  های مهاجم گونه: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 انتشار کتاب راهنمای حقوق بشر در زمینه آب و بهداشت

برنامه مشارکتی تحت پوشش سازمان ملل متحد است ( SWA)بهداشت و آب برای همه 

این کتاب توسط . کند که کتاب راهنمای تحقق حقوق بشر برای آب و بهداشت را ترویج می

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر برای آب آشامیدنی و بهداشت با 

المللی و  های بین مؤسسات دولتی، سازمانمشارکت تعداد زیادی از ذینفعان از جمله 

  . تهیه شده استنهادهای دانشگاهی 

حقوق بشر برای آب و توسط اولین گزارشگر ویژه  3100در سال اولین بار این کتاب راهنما 

https://phys.org/news/2021-07-price-pests-australia-billion-invasive.html
https://phys.org/news/2021-07-price-pests-australia-billion-invasive.html
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ها،  به دولت های جامع و واقعی با هدف ارائه راهنماییبا پایان یافتن ماموریت وی و  Catarina de Albuquerqueنام  بهداشت به

سازی پیامدهای حقوق بشر  های مدنی و به منظور شفاف گزاران و سازمان ان خدمات، قانونکنندگ های وابسته به ملل متحد، ارائه سازمان

 .  شده است و تهیه ها طراحی برای بهداشت و آب بر روی کار و فعالیت آن

های قانونی، سیاستی و نظارتی، تامین مالی و بودجه،  در زمینه چارچوبروز شده این کتاب شامل موارد جدیدی است از جمله  نسخه به

 . خدمات، نظارت و برقراری عدالت

  . های این کتاب بر روی تصویر آن کلیک نمایید به هر یک از بخشو برای دسترسی  اینجابرای اطالعات بیشتر در مورد کتاب 

     

 

    

 لینک خبر

 unwater.org: منبع خبر 

 بهداشت   فاضالب  آب   کتاب راهنما: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 زیستی  هایی برای دستیابی به اهداف جهانی تنوع روش

 هایی برای تعیین کمّی ها سال است که در جستجوی راه با این حال محققان ده. گیری طبیعت کار دشواری است از بسیاری جهات اندازه

یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی محقق اکولوژیست دانشگاه ایالتی . ستندایجاد معیارهایی برای حفاظت از طبیعت هسالمت طبیعت و 

های جنگلی  های نظارت بر اکوسیستم در استانداردسازی روشکشور عضو کنوانسیون تنوع زیستی  11مونتانا امیدوار هستند که بتوانند به 

 . کمک کنند

https://www.sanitationandwaterforall.org/handbook-realizing-human-rights-water-and-sanitation
https://www.unwater.org/handbook-on-the-human-rights-to-water-and-sanitation/
https://www.unwater.org/handbook-on-the-human-rights-to-water-and-sanitation/
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book5_Monitoring.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book4_Services.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book3_Finance.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book2_Frameworks.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book1_intro_.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book9_Sources.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book8_Checklists.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book7_Principles.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-02/Book6_Justice.pdf
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گوید، چه کشاورز  می Hansen نام این دانشگاه به محقق اکولوژیست

  باشید یا مسئول آبیاری و یا ناظر تامین آب شهر، برای مدیریت و سنجش

در . ترین اصل است گیری شرایط مهم مراقبت از یک منبع طبیعی، اندازه

زیستی برای ایجاد یک چارچوب   پاییز سال جاری اعضا کنوانسیون تنوع

ت که در آن برنامه جهانی جدید برای تنوع زیستی نشستی خواهند داش

. های آینده نیز تعیین خواهند شد هرسیدن به اهداف تنوع زیستی در ده

سازی نظارت  سوی یکپارچه به»ای در مورد این موضوع تحت عنوان  مقاله

های جنگلی در چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از  تمسبر اکوسی

های جدیدی برای  در این مقاله دستورالعمل. است منتشر شده Conesrvation Lettersتوسط این تیم تحقیقاتی در مجله « 3131

پذیر  سال قبل این روش امکان 1است که تا  ای ارائه شده های ماهواره ارزیابی سالمت اکوسیستم های جنگلی در سطح جهانی توسط داده

 . نبود

غییر اکوسیستم در طول زمان و مشاهده گستردگی است که به کشورها در نظارت بر نحوه ت هایی ارائه شده در چارچوب پیشنهادی روش

 . المللی کمک خواهد کرد این تغییرات در مقیاس ملی و بین

چارچوب جهانی . نفر از رهبران دولتی متعهد به حفاظت و توسعه پایدار امضا شد 011، کنوانسیون تنوع زیستی توسط 0113در سال 

 . تیابی به اهداف کنوانسیون تعیین می شودجدید برای تنوع زیستی هر ده سال یکبار برای دس

  لینک مقاله      لینک خبر
 phys.org: منبع خبر 

    های جنگلی  اکوسیستم  کنوانسیون تنوع زیستی   تنوع زیستی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 تغییر میکروبیوم ریشه برنج در اثر خشکسالی

اند که بر روی  گروهی از محققان دانشگاه دیویس کالیفرنیا دریافته

کنند،  های که در داخل و اطراف ریشه برنج زندگی می میکروبیوم

های وابسته به  میکروبیوم. تواند تاثیر دائمی داشته باشد خشکسالی می

این یافته . کنند ریشه به گیاه در جذب مواد مغذی از خاک کمک می

های خشک و  شناخت بیشتر از نحوه واکنش برنج به دوره تواند به می

. حل برای افزایش مقاومت آن در برابر خشکی کمک کند به یافتن راه

مجله  3130جوالی  33ای در شماره  جزئیات این تحقیق طی مقاله

Nature Plants  منتشر شده است . 

https://phys.org/news/2021-08-ecologists-outline-methods-global-biodiversity.html
https://phys.org/news/2021-08-ecologists-outline-methods-global-biodiversity.html
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12822
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12822
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توالی این تغییرات در . افتد ت متوالی در میکروبیوم ریشه آن اتفاق میدهی، تغییرا در طول رشد و پایداری گیاه برنج آبی در زمان گل

اند که وقتی به گیاه برنج در حال رشد آب  مطالعات قبلی نشان داده. میکروبیوم ریشه با سویه برنج و موقعیت جغرافیایی سازگار است

 . شود بیوم ریشه متوقف میورسد، توالی تغییرات در میکر نمی

و همکارانش، تغییرات میکروبیوم  Venkatesan Sundaresanنام  سی گیاهی دانشکده علوم زیستی این دانشگاه بهشنا محقق زیست

این تناوب خشکسالی در محصوالت دیم . اند روزه محرومیت از آب مورد بررسی و مطالعه قرار داده 88و  30، 00های  ریشه برنج را در دوره

 . کند ها پس از آبیاری مجدد ادامه پیدا می د مشاهده کردند که این تغییرات هفتههمانطور که انتظار داشتن. شایع است

بیوم ریشه خود است و گیاهانی که دوره خشکسالی را گذرانده واز خشکسالی در میکر« ای حافظه»گوید، گیاه برنج دارای  این محقق می

 . ها تشخیص داد توان بر اساس میکروبیوم آن باشند را می

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    میکربیوم ریشه   برنج  خشکسالی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 تایید کاشت تجاری برنج طالیی در فیلیپین

رقم تولید شده با استفاده از مهندسی ژنتیک است که  Golden Riceبرنج طالیی یا 

در . می شود Aبتاکاروتن در بدن تبدیل به ویتامین . حاوی مقدار زیادی بتاکاروتن است

مجوز ( DA-BPI)، اداره کشاورزی و اداره صنایع گیاهی فیلیپین 3130جوالی  30روز 

طراحی رقم برنج طالیی . کردایمنی زیستی برای کاشت تجاری این رقم را تایید و اعالم 

را  Aبه ویتامین ( EAR)درصد از نیاز متوسط  11تواند حداکثر  به نحوی است که می

 Aگروه سنی کودکان باالترین احتمال ابتال به کمبود ویتامین . در کودکان تامین کند

(VAD )کودک یک کودک مبتال  1در جوامع فقیر این کشور از هر . را در فیلیپین دارند

ترین  این بیماری شایع. هستند Aتاثیر کمبود ویتامین  میلیون کودک در جهان تحت 011طبق برآوردهای انجام شده . است VADبه 

 . و ضعف سیستم ایمنی بدن است در کودکی علت نابینایی

ارزیابی  ،خشنامه ایمنی زیستیگوید، برنج طالیی با توجه به ب مدیر اجرایی مؤسسه تحقیقات برنج فیلیپین می John C. de Leonدکتر 

رقم برنج . اکنون امکان کاشت تجاری آن وجود دارد ولی هنوز در شورای ملی صنعت بذر ثبت نشده است.  و مجوز آن صادر شده است

ت تجاری آن را اما فیلیپین اولین کشوری است که کش. طالیی دارای تاییدیه ایمنی مواد غذایی در استرالیا، نیوزلند، کانادا و امریکا است

 . در حال حاضر تایید آن  در بنگالدش نیز در مراحل نهایی است. است تایید کرده

 لینک خبر

 www.isaaa.org: منبع خبر 

     فیلیپین    برنج طالیی    مهندسی ژنتیک: کلمات کلیدی

https://phys.org/news/2021-07-drought-rice-root-microbiome.html
https://phys.org/news/2021-07-drought-rice-root-microbiome.html
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18916
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18916
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 بازگشت به فهرست

 بازگرداندن نیتروژن به خاک بدون استفاده از مواد شیمیایی

تولید محصوالت کشاورزی در جهان با مشکل کاهش سالمت 

در راستای کمک به این مشکل، محققان . خاک روبرو است

. کنند می استرالیایی بر روی تولید کود نیتروژن آلی و پایدار کار

( بیوماس)توده  ساخت کود از زیستها در تالش برای  آن

سیانوباکتری آبی هستند که برای مناطق تخریب شده و وابسته 

  . آل باشد تواند ایده به کودهای شیمیایی می

 ها در حال خیزی آن ها تخریب شده و حاصل گوید، در حال حاضر بسیاری از خاک استرالیا می Flindersکریستن هیمن، محقق دانشگاه 

بخش کشاورزی را در تولید محصوالت با کیفیت و به مقدار کافی  ،ثباتی اقلیمی زایش جمعیت و بیاین وضعیت همراه به اف. کاهش است

 . کند تهدید می

نام   کنند که از یک نوع سیانوباکتری آب شیرین به محققانی از استرالیا، امریکا و اروپا بر روی کود زیستی جدید آزمایش می

Tolypothrix تواند نیتروژن اتمسفر را بدون نیاز به کود اضافی  این سیانوباکتری سرعت رشد بسیار زیادی داشته و می. شود ساخته می

 . های باشد ها و ماکروجلبک تری نسبت به کودهای زیستی تولید شده از میکروجلبک ارزان جایگزین تواند تثبیت کند و می

های صنعتی مانند  شیرین و حتی آب با شوری کم و یا فاضالب  آبی غیر سمی را در آب-محققان دریافته اند که این نوع جلبک سبز

 . کشت کردنیز های زغال سنگ  نیروگاه بفاضال

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    خاک   نیتروژن   کود زیستی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 پذیر است بهبود سالمت خاک با همکاری کشاورز و محقق امکان

و یک متخصص محیط زیست در مورد تعریف اگر از یک کشاورز، یک محقق 

بر اساس نتایج . سالمت خاک بپرسید،  احتماال سه تعریف متفاوت خواهند داشت

تواند  و اوهایو، این ناهمگونی می لتی ایلینویزامطالعه انجام شده در دانشگاه ای

 . آل باشد ریشه در پذیرش عملیات حفاظتی خاک در حدی کمتر از حد ایده

کنند اما اگر بحث در این مورد ادامه  استفاده می« سالمت خاک»اصطالح  همه از

های مختلف تعریف و تفسیر کاری یکسانی  ، مشخص می شود که گروهپیدا کند

https://phys.org/news/2021-07-nitrogen-soils-chemicals.html
https://phys.org/news/2021-07-nitrogen-soils-chemicals.html
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 . تواند مانعی در پذیرش شیوه های خوب مدیریت خاک باشد بنا به نظر محقق این پروژه ، این ناهمگونی می. نخواهند داشت

کنند کشاورزان ارزش سالمت خاک را  برخالف نظر دانشگاهیان که فکر میدهد این است که  تایج این مطالعه نشان مینکته مهمی که ن 

همین دلیل این  به. دهند بیش از محققان و متخصصان محیط زیست به فکر سالمت خاک هستند و به آن اهمیت می ها  دانند، آن نمی

های خود  پایه عنوان همکاران و هم ی خود برای دستیابی به سالمت خاک، باید کشاورزان را بهها کند که محققان در تالش محقق توصیه می

 . در نظر بگیرند

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    تحقیقات   کشاورزان  سالمت خاک : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 در ایالت نیویورک( lanternfly)دار  مگس فانوس خال ،گسترش آفت مهاجم

ای از میزبانان  مگس فانوس خالدار یک آفت مهاجم و مخرب با طیف گسترده

مختلف از جمله انگور، سیب، رازک، افرا و گردو است که اخیرا گسترش آن در 

اولین هجوم عمده این آفت . است افزایش بودهبه چندین شهر ایالت نیویورک رو 

رسد که در آنجا  یو بنظر م  مشاهده شده  Staten Islandدر  3131در اوت 

دیگر نیز مشاهده  شهرهای توجهی از  اخیرا در تعداد قابل. مستقر شده باشد

 . شده است

مورد توجه بخش  ، این آفتاست، اما با توجه به گستردگی میزبان( tree of heaven)اگرچه میزبان موردعالقه این آفت درخت عرعر 

نیویورک با متوسط . توانند میزبان این آفت باشند گونه گیاه مختلف از جمله گیاهان مؤثر در اقتصاد ایالت نیویورک می 71. کشاورزی است

دارد سازی این ایالت نقش بسیار مهمی  انگور نیز در صنایع شراب. گترین تولیدکننده سیب امریکا استمیلیون بوشل بزر 81تولید حدود 

 . تواند داشته باشد میلیارد دالر تاثیر اقتصادی می 41/4بطوریکه ساالنه 

های دیگر  و پس از آن به ایالت  در جنوب شرقی پنسیلوانیا مشاهده شده 3100آفت فانوس خالدار بومی آسیا بوده و برای اولین بار در سال 

 . نیز گسترش یافته است

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      مگس فانوس خالدار  آفات گیاهی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-07-soil-health-farmer-researcher-collaboration.html
https://phys.org/news/2021-07-soil-health-farmer-researcher-collaboration.html
https://phys.org/news/2021-07-lanternfly-york-state.html
https://phys.org/news/2021-07-lanternfly-york-state.html
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 خیزی خاک  در کاهش تغییرات اقلیمی و افزایش حاصل( Biochar)اثرات بیوچار 

های فقیر و  که بیوچار در افزایش عملکرد محصول در خاکدهند  مطالعات انجام شده نشان می

 . تواند داشته باشد جلوگیری از اثرات تغییرات اقلیمی نقش مؤثری می

است که  سیدنی استرالیا نشان داده UNSWالمللی انجام شده در دانشگاه  نتایج یک بررسی بین

اثرات مثبتی در کاهش رد پای کربن  یهای شهری، کشاورزی و جنگل بیوچار تولید شده از زباله

همچنین شواهدی نیز مبنی بر تاثیر آن بر روی کاهش . تواند داشته باشد در کشاورزی مدرن می

 . است منتشر شده  GCB Bioenergyای در مجله  جزئیات این بررسی طی مقاله. اند تغییرات اقلیمی ارائه کرده

تواند کربن را از اتمسفر به خاک منتقل کرده و برای صدها و هزاران سال  وید، بیوچار میگ می Stephen Josephمحقق و نویسنده مقاله 

افزایش ( درصد 3/8بطور متوسط )درصد  31تواند تولید کربن ارگانیک در خاک را تا  بر اساس نتایج این مطالعه، بیوچار می. ذخیره کند

 . درصد کاهش دهد 11تا  03از خاک را بین  دهد و انتشار گاز اکسید نیتروژن 

هایی مثل تراشه  توده شود محصول باقیمانده از سوزاندن بقایای زیست که تحت عنوان زغال زیستی نیز شناخته می( biochar)بیوچار 

نام پیرولیز  فرایندی به رهای سبز در محیطی با اکسیژن کم است که تحت تاثی ها، کمپوست و زباله چوب، کودهای حیوانی، لجن

(pyrolysis )شود تولید می . 

 ن کامل مقالهمت    لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    غالت  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 فرایندی سبز برای استخراج ترکیبات مفید از ضایعات غذا و کشاورزی

برای استخراج « سبزتر»محققان دانشگاه آدالید استرالیا موفق به ارائه راه حلی 

اند که در محصوالت  های مفید برای سالمتی از ضایعات کشاورزی و غذا شده مولکول

 . توانند قابل استفاده باشند مربوط به مراقبت از پوست و داروها می

موجود در تفاله  مفید استخراج ترکیباتهای سبزتر برای  در این تحقیق، محققان از حالل

اکسیدانی بوده و همچنین به  ترکیباتی که دارای خواص قوی آنتی. اند استفاده کردهسیب 

جزئیات بیشتر درباره این یافته . اند ضدباکتری، ضددیابت و ضدالتهاب بودن شناخته شده

 . است منتشر شده Green Chemistryدر مجله 

در حال حاضر، فقط  . کنند گوید، صنایع فرآوری سیب ساالنه چندین تن زباله و محصوالت جانبی تولید می وژه مییکی از محققان این پر

های دفن زباله یا  شود و بقیه سوزانده شده و یا به محل درصد از ضایعات سیب بازیافت شده و در تولید خوراک دام استفاده می 31

 . کنند ای منتشر می توجهی گاز گلخانه شوند که به میزان قابل کمپوست منتقل می

https://phys.org/news/2021-08-biochar-product-mitigate-climate.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://phys.org/news/2021-08-biochar-product-mitigate-climate.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12885
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 . کنند های آزاد کمک می فالونوئیدها به تنظیم فعالیت سلولی و از بین بردن رادیکال. است« فالونوئید»های  تفاله سیب سرشار از مولکول

تواند به پایدارسازی صنعت فرآوری سیب  های استفاده از ضایعات است و می استخراج این ترکیبات مفید از تفاله سیب یکی از بهترین راه

های آلی  ها بدون استفاده از حالل های مبتنی بر آب بسیار کم است و تا کنون استخراج آن اما حاللیت این ترکیبات در حالل. کمک کند

 . است کنند، بسیار دشوار بوده ر زیادی آالینده تولید میسمی که مقدا

را مورد  Deep Eutectic Solvents (DES)نام  های سبز به حالل ی ازنسل جدید برای حل این مشکل، محققان در تحقیق جدید خود

توانند باشند زیرا  های آلی سمی می حاللاند و جایگزین سبزتری برای  های طبیعی تشکیل شده ها از مولکول این حالل. اند بررسی قرار داده

 .   تر هستند توانایی استخراج باالیی داشته، میزان فرار بودن آنها پایین است و غیرقابل اشتعال  و همچنین ارزان

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

     حالل سبز   سیب    ضایعات: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های مفید لینک

 A new genome assembly for the 'Fielder' wheat cultivar 

 Adapting roots to a hotter planet could ease pressure on food supply 

 Alternating magnetic field-responsive nano-platform developed for controlled pesticide release 

 Alternative to fishing – cell-based fish from the bioreactor 

 Buffer zones, better regulation needed to prevent agricultural pollution in rivers, streams 

 Flood waters churn up toxins from riverbeds 

 In Spain, dozens of villages struggle for drinking water 

 Lab-grown dairy is the future of milk, researchers say 

 Microplastics discovered in the Arctic ecosystem 

 Soil tested for hidden contaminants in community gardens 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://phys.org/news/2021-07-greener-compounds-agricultural-food.html
https://phys.org/news/2021-07-greener-compounds-agricultural-food.html
https://phys.org/news/2021-07-genome-fielder-wheat-cultivar.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210729143426.htm
https://phys.org/news/2021-07-alternating-magnetic-field-responsive-nano-platform-pesticide.html
https://phys.org/news/2021-08-alternative-fishing-cell-based-fish-bioreactor.html
https://phys.org/news/2021-07-buffer-zones-agricultural-pollution-rivers.html
https://phys.org/news/2021-08-churn-toxins-riverbeds.html
https://phys.org/news/2021-07-spain-dozens-villages-struggle.html
https://www.theguardian.com/food/2021/jul/31/lab-grown-dairy-is-the-future-of-milk-researchers-say
https://phys.org/news/2021-08-microplastics-arctic-ecosystem.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
https://phys.org/news/2021-07-soil-hidden-contaminants-gardens.html
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