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 22/2222بینی افزایش ذخیره جهانی غالت در سال  پیش

با کاهش جزئی نسبت به میزان ذخیره جهانی غالت بینی فائو،  در آخرین پیش

درصد  7/0این رقم هنوز . است میلیون تن اعالم شده 3307بینی ماه قبل  پیش

. تواند باشد بوده و رکورد جدیدی می 3131بیشتر از سال ( میلیون تن 3/07)

کاهش جزئی ماه به ماه عمدتا مربوط به غالت دانه درشت است، زیرا تولید 

میلیون تن  0108سبت به برآورد ماه قبل به میلیون تن کاهش ن 8جهانی آن با 

بینی کاهش جهانی تولید غالت دانه درشت،  علت اصلی پیش. است رسیده

های  بینی تولید ذرت در برزیل در نتیجه دوره کاهش شدید در پیشمربوط به 

رود تولید جهانی جو  انتظار می. استطوالنی مدت شرایط خشک آب و هوایی 

کاهش . بینی کاهش تولید در اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند نیز به علت پیش

بیشتر از انتظار سطح کشت جو در اتحادیه اروپا و شرایط گسترده آب و هوای 

بینی تولید  های عمده کاهش پیش خشک در چندین کشور شرق نزدیک از علت

انتظار می رود تولید جهانی . یشتر از انتظار افزایش تولید ذرت در چین، فدراسیون روسیه و اوکراین استمیزان این کاهش ب. جو هستند

همین دلیل تولید جهانی گندم  به. گندم نیز کاهش جزئی داشته باشد که علت اصلی آن شرایط خشک آب و هوایی در شرق نزدیک است

دنبال انتظار  به. درصد افزایش سال به سال دارد 3/0لیون تن خواهد رسید که هنوز می 7/730با یک میلیون تن کاهش به  3130برای سال 

. شود تولید جهانی برنج کمی افزایش پیدا کند بینی می افزایش تولید برنج در عراق و ثبت رکورد برای تولید آن در آرژانتین و اروگوئه پیش

 . میلیون تن برسد 1/101به  3131با یک درصد افزایش نسبت به سال  3130 بینی انجام شده، میزان برداشت برنج در سال بر اساس پیش

میلیون تن  3301بینی ماه قبل به  نسبت به پیش کاهشمیلیون تن  01با  33/3130رود میزان مصرف جهانی غالت در سال  انتظار می

اهش بیشتر از انتظار مصرف ذرت برای خوراک دام دلیل ک علت این کاهش عمدتا به. درصد افزایش نسبت به سال قبل دارد 1/0برسد که 

درصد افزایش  1/1بینی می شود میزان مصرف غالت دانه درشت با  با وجود انتظار کاهش کلی در میزان مصرف غالت، پیش. در چین است

 . میلیون تن برسد 0101به  30/3131نسبت به سال 

تا کنون افزایش  03/3107برای اولین بار از سال  33/3130های زراعی  فصل بینی جدید، میزان ذخیره جهانی غالت تا پایان طبق پیش

بینی  پیش. درصد بیشتر از سال قبل است 0/3که  خواهد رسیدمیلیون تن  384میلیون تن افزایش در ماه جاری به  30پیدا کرده و با 

 30انتظار می رود میزان ذخیره ذرت در چین با . ه استافزایش ذخیره ذرت در چین علت اصلی انتظار افزایش ذخیره کل غالت در این ما

. سال گذشته افزایش سال به سال داشته باشد 4میلیون تن برسد و برای اولین بار در  013بینی قبلی به  میلیون تن افزایش نسبت به پیش

درصد افزایش یافته  3/0به ابتدای سال بینی قبل کاهش خواهد یافت اما نسبت  در مقایسه با پیش 33/3130ذخیره جهانی گندم در سال 

رود  های ذخیره و مصرف جهانی غالت، انتظار می بینی بر اساس بازنگری جدید در پیش. میلیون تن خواهد رسید 317و به رکورد جدید 

 .است 30/3131درصد برسد که برابر با نسبت  1/31به حدود  33/3130نسبت ذخیره به مصرف در 

میلیون تن رسیده است که نسبت به  073با اندکی افزایش به رکورد  33/3130برای تجارت جهانی غالت در سال  بینی فائو آخرین پیش

تجارت جهانی این غله به رکورد جدیدی خواهد  با توجه به تداوم خرید ذرت توسط چین. دهد درصد افزایش نشان می 3/1حجم سال قبل 
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درصد افزایش نسبت به سال  0/3با توجه به افزایش واردات گندم از الجزایر و پاکستان با  بینی فائو برای تجارت جهانی گندم پیش .رسید

میلیون تن خواهد رسید که نسبت به  3/03به ( دسامبر -ژانویه) 3130تجارت جهانی برنج در سال . میلیون تن برسد 031قبل به 

 . استدرصد بیشتر  4بینی ماه قبل کمی افزایش دارد اما ازسال قبل  پیش

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      فائو  غالت: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 2222 تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه جوالی

واحد بود  1/038بطور متوسط  3130در ماه جوالی ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

کاهش دارد اما هنوز از ماه مشابه سال قبل ( درصد 3/0)واحد  1/0که در مقایسه با ماه قبل 

در ماه جاری ناشی از کاهش قیمت غالت، کاهش . باالتر است( درصد 1/80)واحد  0/31

های گیاهی است که سطح آن بیشتر از افزایش بوجود آمده در  و روغنمحصوالت لبنی 

 . های گوشت و شکر برای دومین ماه متوالی بود شاخص

کمتر ( درصد 1/8)واحد  3/8در ماه جوالی واحد  1/031با متوسط شاخص قیمت غالت فائو 

یمت جهانی ذرت ق. بیشتر از ماه جوالی سال قبل بود( درصد 4/31)واحد  4/33از ماه قبل و 

انداز  کاهش پیدا کرد که علت آن چشم( درصد 1/4)واحد  0/1در این ماه نسبت به ماه قبل 

خص منتفی شدن سفارشات از طرف چین نیز بر شا. بهبود تولید در آرژانتین و امریکا است

 0/4)واحد  8/3ترتیب  و و سورگوم نیز در این ماه بهقیمت صادراتی ج. ذرت اثر گذاشت

کاهش داشتند که عمدتا ناشی از تضعیف تقاضا برای ( درصد 8/1)واحد  7/3و ( درصد

 3/0)واحد  3/3قیمت گندم در ماه جوالی افزایش داشت بطوریکه در مقابل، . واردات بود

علت افزایش قیمت گندم ناشی از . بیشتر شد 3100ترین سطح خود در اواسط از باال( درصد

است که تداوم شرایط خشک آب و  صول در امریکای شمالیهای مربوط به شرایط مح نگرانی

کاهش قیمت . هوایی به عملکرد گندم دوروم در کانادا و گندم بهاره در امریکا لطمه وارد کرد

ترین سطح خود در دو سال گذشته  جهانی برنج در این ماه شتاب بیشتری گرفته و به پایین

 .رسید

واحد بود و  0/011بطور متوسط  3130جوالی  های گیاهی فائو در ماه شاخص قیمت روغن

کمتر شد و برای دومین ماه متوالی روند کاهشی ادامه ( درصد 0/0)واحد  3/3از ماه قبل 

 ،افزایش قیمت روغن پالم در این ماه. ماه گذشته رسید 1ترین سطح در  پیدا کرده و به پایین

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/home/en/
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قیمت جهانی روغن پالم افزایش متوسط داشت که ناشی از انتظار . ست جبران کندهای سویا، کلزا و آفتابگردان را نتوان کاهش قیمت روغن

 . کاهش تولید در نتیجه مشکالت مربوط به کمبود نیروی کار در کشورهای عمده تولید کننده این روغن، بویژه در مالزی بود

کاهش داشت و پس از ( درصد 3/3)واحد  0/8بل واحد در ماه جوالی نسبت به ماه ق 1/004شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

بیشتر ( درصد 1/00)واحد  7/00اما از سطح ماه مشابه سال قبل . ماه افزایش متوالی برای دومین ماه متوالی روند کاهشی ادامه یافت 03

 .  پودر شیر خامه گرفته شده بودهمه انواع محصوالت لبنی کاهش داشتند که بیشترین آن مربوط به  در این ماه قیمت. بود

درصد از ماه  4/01واحد بود که در مقایسه با ماه قبل افزایش جزئی داشت و  8/001شاخص قیمت گوشت فائو در ماه جوالی بطور متوسط 

ط کشورهای در این ماه شاخص قیمت گوشت مرغ بیشترین افزایش را داشت که ناشی از افزایش واردات توس. مشابه سال قبل بیشتر بود

قیمت گوشت گوسفند نیز به دنبال افزایش تقاضا برای خرید و کاهش فصلی . شرق آسیا و محدودیت تولید در مناطق اصلی تولیدکننده بود

علت کاهش عرضه از طرف کشورهای اصلی تولیدکننده افزایش پیدا  وشت گاو نیز بهقیمت گ. قه اقیانوسیه افزایش داشتعرضه از طرف منط

 . کرد

کاهش داشت و برای چهارمین ( درصد 7/0)واحد  3/0واحد در ماه جوالی در مقایسه با ماه قبل  4/011اخص قیمت شکر فائو با متوسط ش

علت اصلی افزایش قیمت شکر ناشی از . تا کنون رسید 3107ماه متوالی روند افزایشی آن ادامه یافت و به باالترین سطح از ماه مارس 

طوالنی  دنبال سرمازدگی محصول در این کشور است که قبل از آن نیز تحت تاثیر دوره تولید شکر برزیل به های موجود در نگرانی

 . نفت خام و تمایل تولیدکنندگان برزیلی به تولید اتانول از عوامل دیگر افزایش این شاخص است افزایش قیمت. خشکسالی بود

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    ایی غذ قیمت مواد  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ( IPCC)انتشار گزارش جدید هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد 

با همکاری دانشگاهیان دانشگاه کالج ( IPCC)دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد  هیات بین

شدت و با  به یبر اساس این گزارش، تغییرات اقلیم. گزارش جدید را منتشر کردند( UCL)لندن 

 .سرعت در حال گسترش است

ارزیابی ها نشان . اند یابی قرار گرفتهزدر این گزارش علوم فیزیکی مرتبط با تغییرات اقلیمی مورد ار

آب و هوایی   دهند که در حال حاضر آثار تغییرات اقلیمی در همه نقاط جهان و بر روی کل سیستم می

 . شود ای مشاهده می شکل بی سابقه ها به ها و دریاچه ها، رودخانه وساتمسفر، اقیاناز جمله 

درجه سانتیگراد بدون اقدامات فوری، سریع و در مقیاس بزرگ  3یا  1/0زمین به نزدیک بر اساس این گزارش، محدود کردن افزایش گرمای 

 . ای امکانپذیر نخواهد بود اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه برای کاهش سطح انتشار دی

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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ر خواهد شد منتشر شده و و برگزاکه در نوامبر در گالسک COP26این گزارش پیش از کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، 

این مجموعه مرور جامعی خواهد بود بر روی . ماه آینده منتشر خواهند شد 3است که طی  IPCCاولین نسخه از مجموعه سه جلدی کارگروه 

 .  اند قرار گرفته IPCCدولت عضو  011علوم مرتبط با تغییرات اقلیمی که مورد توافق 

های جهان که  است برای همه دولتعلمی و سیاسی محقق دانشگاه کالج لندن، مارک ماسلین می گوید، این گزارش فراخوان و بیدارباشی 

باید همبستگی داشته و با توجه به این  ها دولت .است در واقع یادآور اضطراری بودن مقابله با بحران اقلیمی. تغییرات اقلیمی را جدی بگیرند

داف اقلیمی خود را ارتقاء دهند تا اطمینان الزم برای جلوگیری از وقوع بدترین شرایط اقلیمی، سازگاری با آثار آن و حفاظت از گزارش اه

 . پذیرترین افراد در مقابل آن حاصل شود آسیب

 . کلیک نمایید اینجا برای بارگذاری متن کامل گزارش

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

  IPCC  Cop26   تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 سال گذشته 02جهانی در بالیای آبی، بالی غالب 

، (WMO)بر اساس تجزیه و تحلیل جامع منتشر شده توسط سازمان جهانی هواشناسی 

سال گذشته، بالیای مرتبط با آب در فهرست بالیا از لحاظ تلفات انسانی و اقتصادی  11در 

 . اند غالب بوده

های اقتصادی ناشی از اقلیم و آب و هوا که در آینده  بر اساس اطلس مرگ و میر و زیان

، در بین 0171 – 3101های بین  منتشر خواهد شد در طول سال WMOنزدیک توسط 

خشکسالی : اند عبارتند از فاجعه اصلی، بالیایی که منجر به بیشترین تلفات انسانی شده 01

 11.784)و گرمای شدید ( نفر 13.711)، سیل (نفر 177.383)، طوفان (نفر 411.111)

 (. میلیارد دالر امریکا 001)و سیل ( میلیارد دالر امریکا 130)طوفان : رویداد اصلی عبارتند از 01های اقتصادی،  از نظر زیان(. نفر

 3113سیل سال (. میلیارد دالر امریکا 1/887)اند  های اقتصادی را وارد کرده سال گذشته، سیل و طوفان بیشرین خسارت 11در اروپا طی 

. بود 3101تا  0171های  میلیارد دالر امریکا خسارت وارد کرد، پرهزینه ترین رویداد آب و هوایی در اروپا بین سال 03/04در آلمان که 

 . گرمای شدید نیز بیشترین تلفات انسانی را موجب شد

 01، (شامل بالیای تکنولوژیکی)درصد از کل بالیا  11آب و هوا، اقلیم و بالیای آبی  سال گذشته، 11دهند که در طول  ها نشان می داده

 .  دهند درصد از کل خسارات اقتصادی گزارش شده در سطح جهانی را تشکیل می 70درصد از کل مرگ و میر گزارش شده و 

 لینک خبر

 WMO: منبع خبر 

    خسارت های اقتصادی  سازمان جهانی هواشناسی  تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://phys.org/news/2021-08-global-climate-wake-up.html
https://phys.org/news/2021-08-global-climate-wake-up.html
https://public.wmo.int/en/media/press-release/water-related-hazards-dominate-disasters-past-50-years
https://public.wmo.int/en/media/press-release/water-related-hazards-dominate-disasters-past-50-years
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 های آب و هوایی های اقتصادی جهانی و تشدید بحران سیاست

 های جهانی اقلیمی المللی جدیدی که در مورد مدل تحقیقات بین

 Universitatتوسط مؤسسه علوم محیط زیستی و فناوری دانشگاه 

Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB)  است  انجام شده

ن کشورها را در های اقتصادی جاری جها دهد که سیاست نشان می

خطر دور ماندن از اهداف گرمایش جهانی و کاهش انتشار گازهای 

 .  ای قرار خواهند داد گلخانه

اقتصادی  سناریوهای رشددهند که  نتایج این تحقیق نشان می

شدت بر اساس افزایش مصرف انرژی در آینده و استفاده از  وجود بهم

ز در مقیاس تجاری های جذب و ذخیره کربن هستند که هنو فناوری

 . اند مورد آزمایش قرار نگرفته

های موجود و  نویسندگان مقاله خواستار تنوع در مدل. است منتشر شده Nature Energyالمللی در مجله  این تحقیق بین مقاله مربوط به

ر زمینه تغییرات اقلیمی و انتشار در نظر گرفتن سناریوهای جدید به منظور برآورده شدن تعهدات آب و هوایی مورد توافق در پاریس د

 . اند ای شده گازهای گلخانه

اقتصادی و اجتماعی باید تولید ناخالص  های در سناریوهای مبتنی بر رشد، فرض بر این است که کشورها به منظور دستیابی به پیشرفت

رفته و افزایش انتشار کربن نیز  باالدر نتیجه تقاضا برای انرژی . خود را با تولید کاال و خدمات بیشتر افزایش دهند( GDP)داخلی 

 3تا  1/0ها باید به نحوی جبران شوند تا  هدف توافقنامه پاریس برای محدود کردن  گویند این افزایش محققان می. شود ناپذیر می اجتناب

 . ددرجه سانتیگراد گرمایش زمین در مقایسه با دوره قبل از صنعتی شدن محقق گرد

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    گرمایش زمین   تغییرات اقلیمی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

  تشدید چرخه آب با گرم شدن زمین و پیامدهای مخرب آن

های چند صد ساله در اروپا ، رانش زمین در آسیا و  آسا بود که منجر به تخریب خانه های سیل ، جهان شاهد باران3130در ماه جوالی 

، غرب در مبارزه با در امریکای شمالی. ها جان خود را از دست دادند نفر در اثر این تخریب 111بیش از . غرقاب شدن متروها در چین بود

  . تاثیر گذاشته است برقخشکسالی شدید است که بر روی منابع عرضه آب و  ا وه سوزی آتش

https://phys.org/news/2021-08-global-economic-policies-climate-crisis.html
https://phys.org/news/2021-08-global-economic-policies-climate-crisis.html
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ای در  خطرات مربوط به آب بسیار مخرب بوده و اثرات تغییرات اقلیمی بر روی رویدادهای شدید آب و هوایی مرتبط با آب بطور فزاینده

 . حال افزایش است

دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد منتشر شد،  توسط هیات بین 3130اوت  1در مللی آب و هوا که لا در گزارش جدید ارزیابی بین 

 . هشدار داده شده است که چرخه آب در حال تشدید است و با گرم شدن زمین بر شدت آن افزوده خواهد شد

کند،  به زمین برگشته در آن نفوذ می آب بشکل باران یا برف. چرخد زده می های یخ آب در محیط بین اتمسفر، اقیانوس، زمین و ذخایر آب

ب را از گیاهان نیز آ. گردد ه اتمسفر برمیصورت بخار ب پیوندد، یخ می زند و یا دوباره به ، به اقیانوس میکند بشکل آبراه جریان پیدا می

 . اند بخیر هر دو افزایش داشتههای اخبر، بطور کلی میزان بارندگی و ت در دهه. کنند زمین جذب کرده و از طریق تعرق در هوا آزاد می

در نتیجه احتمال . ها افزایش حد باالی رطوبت در اثر گرما است کنند، اما یکی از مهمترین آن می دعوامل متعددی چرخه آب را تشدی 

 . بارندگی زیاد می شود

بینی  های کامپیوتری پیش این اصل اولیه فیزیک توسط مدل. است تغییرات اقلیمی در تمام شواهد علمی مورد تایید قرار گرفته این جنبه از

 . کنند های مشاهده شده افزایش کلی بارندگی را با افزایش دما ثابت می شده و تا کنون داده

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    گرمایش زمین  چرخه آب  تغییرات اقلیمی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 های گرمای شدید در مدیترانه افزایش خواهند داشت موج

گر  های ویران سوزی بخش بزرگی از اروپا درگیر موج هوای گرم و یونان و ترکیه در مبارزه با آتش

 . هستند

های هوای گرم شدیدتر؛  نویس ارزیابی سازمان ملل متحد، مدیترانه با موج  بر اساس پیش

ن کانو” است که این منطقه هشدار دادههای بیشتر روبرو خواهد شد و  خشکسالی و آتش سوزی

 . است “خطر تغییرات اقلیمی

https://phys.org/news/2021-08-climate-intense-storms-result.html
https://phys.org/news/2021-08-climate-intense-storms-result.html
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تهیه و سال آینده منتشر خواهد شد، جزئیات اثرات ( IPCC)دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد  در این ارزیابی که توسط هیات بین

و در یونان و ترکیه  در هفته گذشته، دمای هوا در اروپا به باالتر از حد متوسط رسید. دهد آلودگی کربن در آینده این منطقه را نشان می

 . ای رخ داد سابقه های بی سوزی آتش

منتشر خواهد شد،  3133در مورد اثرات تغییرات اقلیمی که بطور رسمی در فوریه  IPCCنویس کارگروه دوم  بر اساس بخشی از پیش

  .بیش از نیم میلیارد نفر از ساکنین منطقه مدیترانه با خطرات مرتبط با اقلیم مواجه خواهند شد

خطرات ناشی  تی زمینی و دریایی،سباال رفتن سطح آب دریاها، تلفات تنوع زی: عبارتند ازدر رابطه با این خطرات های موجود  دالیل نگرانی

، تغییر چرخه آب، به خطر افتادن تولید مواد غذایی ، خطرات مرتبط با سالمت شهری و روستایی و بروز تغییرات سوزی از خشکسالی، آتش

 . ها های بیماری در ناقل

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    گرمایش زمین  IPCC تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های جدید گیاهان زراعی از پیامدهای گرمایش زمین بروز بیماری

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهند در نتیجه تغییرات آب و هوایی در برخی از نقاط جهان 

 . های گیاهان زراعی افزایش و در برخی نقاط دیگر کاهش پیدا خواهند کرد بیماری

های گیاهان زراعی در مناطق گرمسیری از جمله  شدن کره زمین، احتمال بروز بیماری با گرم

 .برزیل، افریقای جنوبی، هند و آسیای جنوب شرقی کاهش خواهد یافت

ذیر پ اروپا و چین از مناطق ویژه آسیب. ها افزایش پیدا خواهد کرد خطر بیماری( دورتر از خط استوا) های جغرافیایی باالتر  در عرض 

 . خواهند بود

 . است منتشر شده Nature Climate Changeانجام و جزئیات آن در مجله ( Exeter)این مطالعه در دانشگاه اکستر 

های  دهند افزایش دما در عرض های مطالعاتی نشان می مدل. وری محصوالت نیز ایجاد خواهد کرد در اثر گرمایش زمین تغییراتی در بهره

لکرد اغلب محصوالت را افزایش خواهد داد در حالیکه در مناطق گرمسیری تغییرات اندک و یا بدون هیچ افزایشی خواهد جغرافیایی باال عم

زا خواهند بود که بر تولید محصوالت آنها نیز  بر اساس این مطالعه امریکا، اروپا و چین شاهد تغییرات اساسی در ترکیب عوامل بیماری. بود

 . تاثیر خواهد داشت

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    گرمایش زمین  های گیاهی بیماری تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-08-mediterranean-fiercer-heatwaves-drought.html
https://phys.org/news/2021-08-mediterranean-fiercer-heatwaves-drought.html
https://phys.org/news/2021-08-crop-farmers-disease-pressures-climate.html
https://phys.org/news/2021-08-crop-farmers-disease-pressures-climate.html
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 دوستدار تنوع زیستی( landscapes)ترویج تنوع زیستی با ایجاد منظرهای 

 روی  المللی به سرپرستی دانشگاه گوتنینگن بر یک تیم تحقیقاتی بین

ایگزین مناسب بجای وع که آیا کشاورزی ارگانیک تنها جاین موض

کشاورزی سنتی برای ارتقاء تنوع زیستی است مطالعه و بررسی 

این محققان، ترکیبی از یک منظر طبیعی متشکل  نظر طبق. اند کرده

های طبیعی و مزارع کشاورزی در مقیاس کوچک و با  از زیستگاه

س یامحصوالت متنوع نکته کلیدی برای ارتقاء تنوع زیستی در مق

بنا به . کشاورزی سنتی استدر هم  بزرگ هم در کشاورزی ارگانیک و

ندگان سیاسی برای گیر صمیمباید توسط ت این موضوع  ها نظر آن

 Trends in Ecologyبیانیه این محققان در مجله . شاورزی در نظر گرفته شوددستیابی به پارادایم هماهنگ با هدف ایجاد تغییر در ک

and Evolution است منتشر شده . 

کاربرد مواد شیمیایی متمرکز است، این تیم تحقیقاتی نسبت به صدور گواهینامه برای محصوالت ارگانیک که عمدتا بر روی ممنوع بودن 

و تخصصی باشد نیز مزایای محدودی برای تنوع زیستی دارد، اما منجر به ( intensive)کشاورزی ارگانیک حتی اگر فشرده . انتقاد دارند

تی سطح عملکرد در کشاورزی سن بهعملکرد محصول درمناطقی که تحت کشاورزی ارگانیک هستند . شود کاهش شدید عملکرد می

 . رسد و این بدین معنی است که برای عملکرد مشابه نیاز به زمین بیشتر دارند نمی

از طرف دیگر، اینکه در کشاورزی ارگانیک هرگز از سموم دفع . شود بزرگتر شده سطح زیر کشت منجر به از بین رفتن تنوع زیستی می

های انگور و  برای مثال، در باغ. بیعی تلقی شوند، کاربردشان مجاز استکه ط ها تا زمیانی کش آفت. شود، واقعیت ندارد آفات استفاده نمی

عالوه بر این در . مانند می  ها و سبزیجات بطور گسترده و مکرر از مواد دارای مس استفاده می شود که در نهایت در خاک باقی سایر باغ

انداز منظر طبیعی را بهم  ای پالستیکی هستند که چشمه کشاورزی ارگانیک محصوالت اغلب زیر شیشه یا روکشدر ه مدیترانه، قمنط

 .دنزن می

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    کشاورزی ارگانیک   اlandscape  تنوع زیستی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های تروای فلزات در طبیعت  ها اسب میکروپالستیک

اما محققان . ها را منتقل کنند های آلی را از محیط جمع کرده و آن توانند آالینده ها می ها قبل مشخص شده بود که ریزپالستیک از مدت

جمع فلز روی پالستیک بیشتر تتوانند به این طریق منتقل شوند و اینکه هر چه ذرات کوچکتر باشند  فلزات نیز می اند که  اخیرا پی برده

https://phys.org/news/2021-08-biodiversity-friendly-landscapes-farming.html
https://phys.org/news/2021-08-biodiversity-friendly-landscapes-farming.html
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به این یافته رسیده و جزئیات آن را در مجله آلمان  Helmholtz-Zentrum Hereonمحققان مؤسسه  ،طی تحقیق جدیدی. است

Hazardous Materials Letter اند منتشر کرده  .  

پیش از این محققان از سراسر جهان نسبت به خطر اکولوژیکی فراوانی و 

اندازه این ذرات بین یک . اند طول عمر ذرات پالستیک هشدار داده

بخشی از این ذرات در اثر خرد شدن . میکرومتر تا نیم سانتیمتر است

ها از خشکی  از طریق فاضالب ووجود آمده  قطعات بزرگتر پالستیکی به

. رسند ها می ها و دریاها شده و در نهایت به اقیانوس دخانهوارد رو

عالوه بر این، . های بسیار باال سمی هستند ها در غلظت ریزپالستیک

ها و اطالعات  داده. های دیگر را جمع، حمل و آزاد کنند توانند آالینده می

و  کنش اند، اما هنوز درباره برهم های آلی قبال منتشر شده در مورد آالینده

های ساحلی  محققان مؤسسه شیمی محیط. های شناور در آب و فلزات محلول اطالعات کمی وجود دارد اثر متقابل بین ریزپالستیک

Helmholtz-Zentrum Hereon اند ها مطالعه کرده کنش بشکل سیستماتیک در آزمایشگاه درباره این برهم . 

به ( polyethylene terephthalate)بر روی ذرات پلی اتیلن و پلی اتیلن ترفتاالت فلز و نیمه فلز  11این تیم تحقیقاتی بر روی تجمع 

های آلوده به ذرات  دو نوع پالستیک در آبگوید،  محقق و نویسنده مقاله این تحقیق می. اند میکرومتر مطالعه کرده 311تا  48های  اندازه

های خرید  عنوان مثال بیشتر کیسه به. هاست حجم باالی تولید آنعلت آن طیف گسترده کاربرد و . پالستیکی نقش اصلی را دارند

( LDPE، 0کد بازیافت )ها از پلی اتیلن ترفتاالت  های نوشیدنی و تقریبا همه بطری( LDPE، 0کد بازیافت )پالستیکی از پلی اتیلن 

 . اند ساخته شده

فلزات و )توجهی بین عناصر مختلف  های قابل شود و تفاوت میتر  تر شدن ذرات تجمع قوی است که با کوچک در این مطالعه مشخص شده

ها مانند کروم، آهن، قلع و عناصر نادر خاکی  های آن تر یون بطور دقیقو یا برخی از فلزات . از نظر میزان انباشت وجود دارد( فلزات نیمه

تجمع روی .  اند برخی دیگر مثل کادمیوم، روی و مس تجمعی روی پالستیک نشان نداده. چسبند ها می طور کامل به ریزپالستیک تقریبا به

 . استاتیلن ترفتاالت بوده  اتیلن به میزان قابل توجهی بیشتر از پلی ذرات پلی

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

    ها ریزپالستیک  های آلی  آالینده   محیط زیست  :کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 آمیز تنوع زیستی حفاظت موفقیتهای مختلف برای  سازی رشته یکپارچه

https://phys.org/news/2021-08-microplastics-trojan-horse-metals.html
https://phys.org/news/2021-08-microplastics-trojan-horse-metals.html
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در علوم، منابع ( transdiciplinary)ای  با اینکه بر اهمیت تحقیقات فرارشته

های نادرست زیادی در باره  شود، هنوز برداشت روز افزوده می به ها روز مالی و رسانه

های تلفیق  ها و چالش تیم تحقیقاتی از دانشگاه وین درباره فرصت. آن وجود دارد

های متعدد درباره  ها با مثال آن. اند منتشر کردههای مختلف مقاله جدیدی را  هرشت

های مختلف علوم مانند  ها نشان داده اند که چگونه رشته پرندگان و خفاش

توانند به بهبود و توسعه  شناسی، روانشناسی و فناوری بطور مشترک می زیست

  .کمک کنندهای کشاورزی  پایدار منظر

به . است مشترک جامعه، اقتصاد و محیط زیست تعیین کرده های  زمینهای را برای توسعه پایدار در  متحد اهداف جهانی ویژه سازمان ملل

انداز  که درباره چشم در مقاله جدیدی . است عنوان یک نکته کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید شده های توانمند به مشارکت

های مختلف و  ای بیشتر بین رشته های فرارشته نویسنده مقاله در مورد همکاری Bea Maasاست،  بردی منتشر شدهاکولوژی پایه و کار

    .تواند کمک کند دهد که آیا این همکاری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نقش دارد و چگونه می ذینفعان توضیح می

به نظر وی، . ای آسان نیست تفاهم گسترده و موانع ساختاری اجرای تحقیقات فرارشته ند بدیهی است که به دلیل وجود سوءک او تاکید می

ای اغلب دارای ابهام بوده و یا بطور اشتباه مترادف درنظر گرفته می شوند، حتی اگر به  ای و فرارشته رشته ای، بین دهای چندرشته رویکر

 . ندفیق شده باشهای مختلف در آنها تل توجهی رشته میزان قابل

گوید، افزایش بودجه و راهنمایی متخصصان برای اجرای تحقیقات یکپارچه و  دیگر همکار نویسنده این مقاله از دانشگاه گوتنینگن می

 . همراه خواهد داشت و فراتر از آن به ای از پتانسیل بسیار زیادی برای تقویت تحقیقات و نوآوری در محیط زیست فرارشته

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

     فرا رشته ا ی    محیط زیست     تحقیقات  :کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 در نتیجه ایجاد سدها ها  به خطر افتادن جریان آزاد رودخانه

است برای  منتشر شده Glibal Sustainabilityمطالعه جدید که در مجله  یکنتایج  

رودخانه ( کیلومتر  317.111حدود )مایل  041.111دهد که بیش از  اولین بار نشان می

. های آزاد خود هستند علت ساخته شدن سدهای برق آبی در خطر از دست دادن جریانب

های  رودخانه. برابر مسافت دور زمین است 4های در معرض خطر بیش از  خانهع رودومجم

هایی هستند که جریان آزاد  مانند آمازون، کنگو و سالوین از جمله رودخانه  شناخته شده

 . های برق آبی قطع خواهند شد ها با توسعه نیروگاه آن

https://phys.org/news/2021-08-disciplines-successfully-biodiversity.html
https://phys.org/news/2021-08-disciplines-successfully-biodiversity.html
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همانطورکه رهبران جهان برای شرکت در اجالس . ا در جهان هستنده مخازن آب مهمترین عامل از بین رفتن اتصال رودخانهو سدها 

های آبی و حفظ  تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی سازمان ملل متحد در پاییز سال جاری گرد هم خواهند آمد باید در مورد توسعه انرژی

 . بحث و تبادل نظر کنندهای شیرین سالم نیز  اکوسیستم های آب

Michele Thieme ها،  گوید، سالمت رودخانه های شیرین در صندوق جهانی حیات وحش و نویسنده مقاله می ، محقق برجسته آب

ها از عوامل قدرتمند حفظ حیات وحش و جوامع  رودخانه. تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوع زیستی مسائلی جدا از یکدیگر نیستند

. بسیاری از نقاط دنیا، این توانایی آنها در حفظ حیات توسط سدها به خطر افتاده استاما در . ویژه در وضعیت هشدار اقلیمی هستند به

های آب  های تجدیدپذیر و مزایای بیشمار حفاظت از اکوسیستم حل هایی هستند که بتوانند بین نیاز به انرژی حل سیاستی، راه بهترین راه

 . های شیرین تعادل برقرار کنند

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

   رودخانه     های شیرین های آب اکوسیستم   :کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 رقم جدید پنبه با مقاومت بیشتر در برابر بیماری پژمردگی فوزاریوم

این رقم دارای خواص . ، رقم غالب مورد کشت در کالیفرنیا است(Pima) رقم پنبه پیما

اما بیماری پژمردگی . آل برای تولید الیاف مورد استفاده برای تولید لباس و مالفه است ایده

این . تواند محصول پنبه را از بین ببرد فوزاریوم که عامل آن نوعی قارچ خاکزاد است، می

یادی  به محصول پنبه در مناطق متعدد کشت پنبه در امریکا و های بسیار ز بیماری خسارت

 . کند جهان وارد می

  سال تالش 03و سایر همکاران پس از  UDSAمحققان دانشگاه کالیفرنیا، دیویس با همکاری مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی امریکا، 

. اند شناسایی کنند را توانسته  race 4منابع مقاومت در برابر سویه خاص فوزاریم بنام  ،های مختلف ژنتیکی میدانی و آزمایش بر روی زمینه

این یافته گامی بزرگ در جهت ایجاد ارقام  .تر هستند اند که در برابر این بیماری مقاوم ها  سه رقم جدید پیما را معرفی کرده اکنون آن هم

  .کاران و تولیدکنندگان پنبه است تجاری برای پنبه

او . کند تا کنون بر روی این بیماری کار می 3118از دانشگاه دیویس کالیفرنیا از سال  Bob Hutmacherفیزیولوژیست علوم گیاهی، 

 Sanبرای اولین بار در دره  race 4جدیدترین سویه فوزاریوم . است گوید این بیماری از چند دهه قبل در کالیفرنیا ایجاد مشکل کرده می

Joaquin  شوند ها لخت می ریزند و ساقه های پژمرده شده می در گیاهانی که شدت آلودگی باال باشد، برگ. کشف شد 3111در اوایل دهه .

 . شوند که حاوی پنبه خام هستند ها ظاهر می های سفید و کرکی روی ساقه غوزه

 لینک خبر

https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/navigating-tradeoffs-between-dams-and-river-conservation/6ADB5F2FB8C7D5B3B35AEF5F87541F22
https://phys.org/news/2021-08-miles-rivers-free-flowing-status-due.html
https://phys.org/news/2021-08-miles-rivers-free-flowing-status-due.html
https://phys.org/news/2021-08-pima-cotton-cultivars-resistance-fusarium.html
https://phys.org/news/2021-08-pima-cotton-cultivars-resistance-fusarium.html
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   phys.org :منبع خبر 

   پژمردگی فوزاریوم    پنبه : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 ها و سبزیجات فرآوری شده میوهخواص مفید ضایعات 

مقدار های میوه بعد از آبگیری اغلب حاوی  ها و سبزیجات مانند تفاله قسمت دورریز میوه

های مورد استفاده  نسبت به قسمت( phytochemicals)بیشتری ترکیبات شیمیایی گیاهی 

از . شوند این ترکیبات دارای مواد تنطیم کننده زیستی بوده و اغلب دور ریخته می. میوه هستند

گیرد، اطالعات  های مورد استفاده انجام می آنجاییکه تحقیقات بر روی مواد غذایی روی قسمت

 . ها و سبزیجات وجود ندارد های دورریز میوه بی در مورد بخشای و ارزیکاف

بخش کشاورزی ها و سبزیجات مشکل بزرگ و پرهزینه برای  دفع ضایعات حاصل از فرآوری میوه

نقش بر روی ژاپن  Shinshuمحققان دانشکده کشاورزی دانشگاه . و صنایع غذایی است

های مربوط به سبک  ها و سبزیجات در پیشگیری از بیماری های بالاستفاده میوه ترکیبات شیمیایی تنظیم کننده زیستی موجود در قسمت

های ارزیابی چندگانه مرتبط با خواص ضدآلرژیک این  ها بر روی ارتباط بین اجزاء فعال و عملکرد آنها در سیستم آن. اند زندگی تحقیق کرده

 . اند ت مطالعه کردهترکیبا

 .  است منتشر شده  Food Bioscienceیات بیشتر درباره این مطالعه در مجله جزئ

 لینک خبر

   phys.org :منبع خبر 

     صنایع غذایی    ضایعات  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های مفید لینک

 A tool to improve plant breeding 

 Indian scientists discover 'mermaid' plant species 

 Herbicide resistance no longer a black box for scientists 

 What to call seafood made from fish cells? 

 Drought hits South America river, threatening vast ecosystem 

 Food scientists create national atlas for deadly listeria 

 Impact of natural selection on nectar supply and demand 

https://phys.org/news/2021-08-anti-degranulation-bile-acid-binding-fruits-agro-industrial.html
https://phys.org/news/2021-08-anti-degranulation-bile-acid-binding-fruits-agro-industrial.html
https://phys.org/news/2021-08-tool.html
https://news.yahoo.com/indian-scientists-discover-mermaid-plant-051233052.html
https://phys.org/news/2021-08-herbicide-resistance-longer-black-scientists.html
https://phys.org/news/2021-08-seafood-fish-cells.html
https://phys.org/news/2021-08-drought-south-america-river-threatening.html
https://phys.org/news/2021-08-food-scientists-national-atlas-deadly.html
https://phys.org/news/2021-08-impact-natural-nectar-demand.html
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 Grazing cattle can reduce agriculture's carbon footprint 

 

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-08-grazing-cattle-agriculture-carbon-footprint.html
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