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 0011 تیر تا 99 دیتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از 

 جوالیتا ماه ( 11 دی) 0313 ژانویهاز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود 0011 تیریعنی   3130

 

 

 

 

 دی) 3130 ژانویهماه از  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود  0011 تیریعنی   3130 جوالیتا ماه ( 11

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

2.04 %  243.63  Jul 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-11.16 %  414.00  Jul 2021 
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 جوالیتا ماه ( 11 دی) 3130 ژانویهماه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود 0011 تیریعنی   3130

 

 

 

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

  :بشرح زیر بود  0011 تیریعنی   3130 جوالیتا ماه ( 11 دی) 3130

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-5.27 % 276.53 Jul 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

2.63 %  .39  Jul 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت

بینی فائو درباره عرضه و تقاضای جهانی  بر اساس آخرین پیش

درصد افزایش  7/1با  3130غالت تولید جهانی غالت در سال 

 3733بینی ماه قبل به  نسبت به سال قبل و کاهش نسبت به پیش

 . میلیون تن خواهد رسید

درصد  7/1رود تولید جهانی گندم در سال جاری با  انتظار می

این کاهش ناشی از تاثیر منفی . میلیون تن برسد 1/741کاهش به 

شرایط خشکسالی طوالنی مدت در امریکای شمالی و همچنین 

 . شرایط نامساعد آب و هوایی در قزاقستان و روسیه است

 3130درشت در سال  تولید جهانی غالت دانهشود  بینی می پیش

درصد افزایش خواهد  1/1تولید جهانی برنج . میلیون تن برسد 0011د به درصد رش 8/0بینی کاهش تولید در برزیل با  حتی با وجود پیش

رکورد افزایش تولید گزارش شده از ویتنام از علل افزایش تولید جهانی . میلیون تن خواهد رسید 101داشت و به باالترین سطح خود یعنی 

 . برنج است

علت . میلیون تن خواهد رسید 3311رصد افزایش نسبت به سال قبل به د 0/0با  33/3130طبق برآورد فائو، مصرف جهانی غالت در سال  

بینی ماه جوالی برای ذخیره  پیش. وط به رشد شدید تقاضا برای خوراک دام و باال رفتن میزان مصرف خوراکی غالت استاین افزایش مرب

 . ن تن خواهد رسیدمیلیو 311درصد کاهش نسبت به آغاز سال به  1/1با  3133جهانی غالت در پایان فصل 

رود در نتیجه شرایط آب  انتظار می. شود ذخیره جهانی برنج پس از باالترین رکورد ثبت شده تا کنون در رتبه دوم قرار گیرد بینی می پیش

ترین  ایینسال اخیر و در کانادا به پ 3ترین سطح خود در  و هوایی خشک ذخیره جهانی گندم کاهش پیدا کند بطوریکه در امریکا به پایین

درصد  0/33درصد به  1/31از  33/3130شود در سال  بینی می نسبت ذخیره به مصرف غالت پیش ،در کل. سال اخیر برسد 01سطح در 

 . اما بنظر فائو هنوز میزان عرضه در حد قابل قبول است. کاهش پیدا کند

با درشت و افزایش برنج درکل  بینی کاهش تولید گندم و غالت دانه با توجه به پیش 33/3130رود تجارت جهانی غالت در سال  انتظار می

 . میلیون تن برسد 044درصد کاهش به  8/0

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      فائو  غالت: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1437401/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1437401/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 0100تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اوت 

بطور  3130ر ماه اوت د( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 0/8)واحد  1/8واحد بود که نسبت به ماه قبل  0/037متوسط 

افزایش ( درصد 1/83)واحد  1/80و ماه مشابه سال قبل ( درصد

افزایش این شاخص در ماه اوت بعد از دو ماه کاهش متوالی . داشت

های گیاهی و  های شکر، روغن به دنبال افزایش شدید زیر شاخص

 . غالت اتفاق افتاد

واحد در  3/031یمت غالت فائو در ماه اوت با متوسط شاخص ق

و ماه مشابه سال قبل ( درصد 0/8)واحد  8/0مقایسه با ماه قبل 

در مورد گندم، انتظار . افزایش پیدا کرد( درصد 0/80)واحد  3/81

کاهش برداشت در بسیاری از کشورهای عمده صادرکننده سبب 

قایسه ماه به ماه بطوریکه در م. افزایش قیمت این محصول شد

 1/00و نسبت به ماه مشابه سال قبل ( درصد 3/3)واحد  0/00

در میان سایر غالت، روند . افزایش پیدا کرد( درصد 1/08)واحد 

ویژه  انداز کاهش تولید جو به چشم. قیمت در این ماه متفاوت بود

 1/01در کانادا و امریکا و تحت تاثیر افزایش قیمت گندم، منجر به 

 4/81)واحد  7/80افزایش نسبت به ماه قبل و ( درصد 1/1)واحد 

در مقابل، قیمت ذرت کمی کاهش . نسبت به سال قبل شد( درصد

در ماه اوت قیمت جهانی سورگوم (. درصد 1/1واحد یا  8/0)یافت 

قیمت جهانی برنج در این ماه نیز  روند کاهش .نیز کاهش پیدا کرد

 . ادامه پیدا کرد

بطور  3130های گیاهی فائو در ماه اوت  شاخص قیمت روغن

 7/4)واحد  8/01واحد بود که نسبت به ماه قبل  7/041متوسط 

ترین  در ماه قبل سطح این شاخص به پایین. افزایش داشت( درصد

علت افزایش این ماه بیشتر مربوط به . ماهه رسیده بود 1سطح 

در ماه . شد ابگردان میآفت کلزا وهای پالم،  افزایش قیمت روغن

غن پالم به باالترین سطح خود در اوت، شاخص قیمت جهانی رو

های مربوط به  ند وقت اخیر رسید که عمدتا ناشی از نگرانیچ

کاهش تولید از سطح مورد انتظار و در نتیجه پایین آمدن میزان 

 .ذخیره آن در مالزی بود
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واحد نسبت به ماه قبل کاهش جزئی داشت اما همچنان از ماه مشابه سال  1/004وسط شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه اوت با مت

در این ماه شاخص قیمت جهانی پودر شیر کاهش پیدا کرد که منعکس کننده تداوم کم . بیشتر بود( درصد 4/08)واحد  1/08گذشته 

دهنده  مقابل، شاخص قیمت پنیر افزایش داشت که نشان در. در منطقه اقیانوسیه است فصلی بودن تقاضا برای واردات و فراوانی عرضه

 . افزایش تقاضای داخلی و محدودیت عرضه از طرف اروپا بود

واحد بود که نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشت و نسبت به ماه  1/003بطور متوسط  3130شاخص قیمت گوشت فائو در ماه اوت 

در این ماه شاخص قیمت جهانی گوشت گاو و گوسفند به دلیل افزایش خرید . ش داشتافزای( درصد 1/33)واحد  8/31مشابه سال قبل 

شاخص قیمت جهانی گوشت مرغ نیز افزایش داشت که . ویژه از طرف چین و محدودیت عرضه از طرف منطقه اقیانوسیه افزایش پیدا کرد به

 . رضه از طرف کشورهای عمده تولید کننده آن استناشی از رشد تقاضا از طرف کشورهای شرق آسیا و خاورمیانه و محدودیت ع

افزایش داشت و روند افزایشی ( درصد 4/1)واحد  1/01واحد در مقایسه با ماه قبل  0/031شاخص قیمت شکر فائو در ماه اوت با متوسط 

کی از دالیل افزایش این ماه مربوط به ی. تا کنون رسید 3107باالترین سطح خود از ماه فوریه به آن برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت و 

خسارت وارده به محصول در نتیجه سرمازدگی و همچنین تاثیر منفی شرایط آب و هوایی خشک طوالنی مدت در ناشی از های  نگرانی

ش بیشتر قیمت کاهش قیمت نفت خام و پایین آمدن ارزش پول برزیل در مقابل دالر امریکا از عواملی هستند که مانع افزای. برزیل است

 . شکر در این ماه شدند

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      فائو غالت : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 است میلیون کشاورز در معرض تهدید خشکسالی 7معیشت در افغانستان 

بر اساس اعالم فائو خشکسالی شدید همچنان در افغانستان ادامه دارد، 

میلیون نفر در معرض تهدید  7بطوریکه در حال حاضر معیشت بیش از 

ها نفری که برای ادامه حیات خود وابسته به  میلیون. قرار گرفته است

این سازمان در این رابطه خواستار . ی و دامداری هستندکشاورز

 . های بشردوستانه برای کمک به این افراد شد کمک

( یک نفر از هر سه نفر)میلیون   00در میان  بسیاری از این افراد

جمعیت این کشور هستند که در وضعیت شدید عدم امنیت غذایی بسر 

 . های بشردوستانه فوری دارند برند و نیاز به کمک می

المللی فوری  ت بینحمای. و، کو دانگ یو گفت، در بحران انسانی امروز افغانستان، کشاورزان و دامدارن نباید فراموش شوندئمدیر عامل فا

های آینده  ها و ماه وضعیت در مناطق وسیع روستایی افغانستان در هفته با خشکسالی و جلوگیری از بدتر شدناقدام کلیدی برای مقابله 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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ن کشور المللی به کشاورزان و دامداران نرسد، تشدید عدم امنیت غذایی تهدیدی دیگر برای عدم ثبات ای های بین اگر کمک. این کشور است

 . خواهد بود

. است تر کرده های اوضاع را وخیم و مهاجرت گسترده روستانشینان از مزارع و چراگاه 01-خشکسالی شدید، اثرات منفی اقتصادی کووید

 . اقتصاد افغانستان وابسته به کشاورزی و دامداری است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

     عدم امنیت غذایی  خشکسالی    افغانستان : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 انتشار دو گزارش جدید فائو درباره تنش آبی

به ثابت و غیرقابل تغییر بودن با توجه در حال حاضر بر اساس دو گزارش جدید فائو، 

، تولید مواد غذایی و بسیاری از شهرهای بزرگ جهان مقدار کل آب شیرین کره زمین

ها و  بپیامدهای تغییرات اقلیمی شامل سیال. قرار دارندخطرات جدی در معرض 

های کشاورزی را تحت  متغیر، عرضه آب برای سیستم ها و نوسانات بارشی خشکسالی

های آبی و  شکنندگان آب با توجه به تن یر قرار داده و همچنین رقابت بین مصرفتاث

 . است  آبی تشدید شده کم

در استکهلم برگزار گردید، فائو دو گزارش جدید با هدف  (0011شهریور  1تا ) اوت  37تا  38 در روزهایکه  3130در هفته جهانی آب 

این دو گزارش عبارتند . گزاران در سطح جهانی درباره روند مصرف و در دسترس بودن آب ارائه کرد های مهم به ذینفعان سیاست ارائه داده

  یو پیشرفت در سطح تنش آب( use efficiency-Progress on change in water)پیشرفت در تغییر کارآیی مصرف آب : از

(Progress on level of water stress .)رورت تسریع در و ضآب روز شده درباره وضعیت جهانی  در هر دو گزارش آخرین اطالعات به

 .که فائو متولی آنهاست، ارائه شده است( SDGs)از  اهداف توسعه پایدار   6.4.2و  6.4.1دستیابی به بندهای 

 یکنند که دارای تنش آب رهایی زندگی میدر کشو( میلیارد نفر 8/3یا )جهان بر اساس گزارش تنش آبی، حدود یک سوم از جمعیت 

توجهی بر روی  های آبی اثرات قابل تنش. کنند در کشورهایی با تنش آبی شدید یا بحرانی زندگی می( فرمیلیون ن 788)درصد  01هستند و 

ایط تنش آب ممکن است نحوه دسترسی به آب توسط کشاورزان در در شرعالوه بر این، . در دسترس بودن آب برای نیازهای شخصی دارند

 .  سازد یدار بلکه مدیریتی فراگیر و یکپارچه منابع مختلف آب را ضروری میوضعیت ناعادالنه باشد که اتخاذ نه تنها مدیریت پا

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      تنش آبی   3130هفته جهان آب : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1436950/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1436950/icode/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/3/CA1588EN/ca1588en.pdf
http://www.fao.org/3/cb6241en/cb6241en.pdf%20-%20کتاب%202
http://www.fao.org/news/story/en/item/1434566/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1434566/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 میکربی شدند رهبران و کارشناسان جهان خواستار کاهش مصرف داروهای ضد

توجه  گروه جهانی مقاومت ضدمیکربی طی فراخوانی از همه کشورها خواستار کاهش قابل

این کاهش شامل توقف . های غذایی شد سطح مصرف داروهای ضد میکربی در سیستم

تقویت رشد آنها نیز  در حیوانات سالم با هدف از داروهای ضدمیکربی مهم پزشکی استفاده

 . ندو در کل خواستار مصرف این نوع داروها به مقدار کمتر شد شود می

 38های غذایی سازمان ملل متحد که در  این فراخوان پیش از اجالس جهانی سیستم

در این اجالس جهانی . است شدهدر نیویورک برگزار خواهد شد، منتشر  3130سپتامبر 

 .درباره راهکارهای تغییر سیستم های غذایی بحث خواهد شد

این . کشور است 33گروه رهبران جهانی مقاومت ضد میکربی متشکل از سران دولتی، وزیران، مدیران بخش خصوصی و جوامع مدنی از 

تاسیس شد و در حال حاضر ( AMR)ضد میکربی  ر زمینه مقاومتکت، رهبری و اقدام دبا هدف تسریع در حر 3131گروه در ماه نوامبر 

، نخست وزیر باربادوس و شیخ حسینه ، نخست وزیر بنگالدش رهبری ( Mia Amor Mottley)بطور مشترک توسط میا آمور متلی 

 . شود می

 . است  ها های غذایی، نکته کلیدی برای حفظ اثربخشی آن کاهش استفاده از داروهای ضد میکربی در سیستم

های دارو. شوند سراسر جهان استفاده میدر تولید مواد غذایی در ( ها ها و ضدانگل ها، ضدقارچ بیوتیک آنتیشامل )داروهای ضد میکربی 

در کشاورزی نیز . شوند ضدمیکربی برای حیوانات نه تنها به منظور اهداف دامپزشکی بلکه برای تقویت رشد به حیوانات سالم نیز تجویز می

 . های گیاهی استفاده می شود های ضد میکربی برای جلوگیری از بیماری کش از آفت

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

        مقاومت ضد میکربی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های جهان باید آب محور باشد مدیریت جنگل

 3130 ها در هفته جهانی آب استکهلم  گزارش جدیدی در مورد مدیریت آب محور جنگل

توسط بطور مشترک  “آب-مدیریت جنگلراهنمای ”این گزارش تحت عنوان . ارائه گردید

مرکز تحقیقات مشترک ، (IUFRO)های تحقیقات جنگل  سازمانالمللی  فائو، اتحادیه بین

بر اساس این گزارش، . است کمیسیون اتحادیه اروپا، خدمات جنگل ایاالت متحده تهیه شده

ها  ها و درختان نقش حیاتی در تامین نیاز روزافزون جهان برای آب دارند و مدیریت آن جنگل

 . اشدباید در راستای خدمات اکوسیستمی آب محور ب

http://www.fao.org/news/story/en/item/1434486/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1434486/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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ها در پیشبرد رویکردی همه جانبه در مدیریت منابع آب  آب اولین گزارش جامع جهانی در مورد نقش جنگل –راهنمای مدیریت جنگل 

 . محور است-ها برای ارائه خدمات اکوسیستمی آب گذاری جنگل است که شامل مدیریت، نظارت و ارزش

شیرین در دسترس برای مصارف کشاورزی، صنعتی، زیست محیطی و خانگی دارند  توجهی در تامین آب نقش قابلهای آبخیز جنگلی  حوزه

از افزایش کیفیت آب حاصل از بهبود . ها برای تامین آب مورد نیاز در حال افزایش است وابستگی بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به جنگل

ها،  دو سوم از  سوزی هدف به حداقل رساندن ریسک آتش یا کاهش بارهای سوختی جنگل با/ها مانند حفاظت، بازسازی و مدیریت جنگل

 . کلیک نمایید اینجا برای بارگذاری متن کامل این گزارش.  مند خواهند شد منابع آب شهری بهره

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      کمبود منابع آب   مدیریت جنگل : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

  برای توسعه سبز محصوالت خاص کشاورزی اندازی اقدام جهانی فائو راه

اقدام جهانی جدید خود در رابطه با توسعه ( FAO)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

یک کشور، اولویت یک محصول ”سبز محصوالت خاص کشاورزی تحت عنوان 

(OCOP) “هدف از این اقدام توسعه سبز و پایدار زنجیره ارزش برای . اندازی کرد را راه

های  پا و خانواده محصوالت خاص کشاورزی در راستای حمایت از کشاورزان خرده

کشاورزی -کشاورز است تا بتوانند از مزایای کامل بازار جهانی استفاده کنند و در نهایت نیز کمک به ایجاد تغییر در سیستم های فعلی غذا

  . است اعالم شده( SDGs)و دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

های جغرافیایی و  های منحصر بفردی در رابطه با موقعیت شود که دارای ویژگی به محصوالتی گفته می( SAP)الت خاص کشاورزی محصو

های غذایی سالم، حمایت از معیشت و رشد اقتصادی کشاورزان تاثیر قابل توجهی  میراث فرهنگی هستند و در تضمین امنیت غذایی و رژیم

شامل انواع محصوالت کشاورزی   SAPمحصوالت خاص یا . از محیط زیست و تنوع زیستی هم مؤثر هستندداشته و همچنین در حفاظت 

یا پتانسیل به رسمیت شناخته شدن )اند  عنوان محصول کشاورزی ملی یا محلی به رسمیت شناخته شده توانند باشند، محصوالتی که به می

برای مثال برنج، گندم، ذرت، سویا و )تایی به اندازه محصوالت عمده کشاورزی های توسعه کشاورزی و روس ، اما از برنامه(را دارند

این محصوالت همچنین دارای پتانسیل باالیی برای مشارکت در بازارها و تجارت محلی، . مند نیستند بطور کامل بهره( زمینی سیب

 . ای و جهانی هستند منطقه

 لینک خبر 

 (FAO)فائو : منبع خبر 

        محصوالت خاص کشاورزی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/cb6473en/cb6473en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1434541/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1434541/icode/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438036/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 های درختی جهان در معرض انقراض هستند یک سوم از گونه

است، حدود یک سوم از  تازگی منتشر شدهبر اساس یک شاخص جهانی که به 

های درختی جهان در خطر انقراض قرار دارند و هشدار داده شده است که  گونه

های جنگلی را در معرض فروپاشی  توانند برخی از اکوسیستم تغییرات اقلیمی می

 . قرار دهند

ها به منظور کشت  ، پاکسازی جنگلبر اساس گزارش وضعیت درختان جهان

ت زراعی و یا دامداری و قطع درختان برای الوار بزرگترین تهدید برای محصوال

توجهی بر وضعیت  ها،  تغییرات اقلیمی نیز تاثیر قابل ها هستند عالوه بر آن جنگل

 .ها دارد جنگل

درصد  81ه است ک و مشخص شده  گونه درخت از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته 134017در این مطالعه تهدیدات مربوط به 

 . اند درصد نیز در فهرست احتمالی تهدید قرار گرفته 7در معرض خطر انقراض قرار دارند و ( 074111)

قرار “ ها تهدید نشده”ها در فهرست  درصد از گونه 01ه و فقط حدود دها اطالعات کافی برای ارزیابی در دسترس نبو درصد از گونه 30برای 

 . اند گرفته

های دیگر مثل بلوط، افرا و آبنوس نیز از خطر دور  ای مانند ماگنولیا در معرض بیشترین تهدیدها هستند و گونه درختان شناخته شده

 . درخت در طبیعت دارند 11کمتر از گونه  001اند و بیش از  گونه درخت منقرض شده 003. نیستند

 3لینک خبر     0 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      جنگل  تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 به فهرستبازگشت 

 

 های شدید تابستانی در اروپا  بینی وقوع  خشکسالی پیش

ها به خطرات آب و هواشناختی   برای مثال، در سطح جهانی خشکسالی. اند های اقلیمی اثرات بسیار شدیدی در سطح جهانی داشته بحران

(hydro-meteorological )است شدید بوده می بسیارهای اقلی پیامدهای بحراندر اروپا . اند بحرانی با پیامدهای شدید تبدیل شده .

 . است دنبال داشته توجهی را به محیطی قابل های اجتماعی، اقتصادی و زیست هزینه 3103و  3101، 3118های  ویژه در سال ها به خشکسالی

انجام . آب و هوایی افزوده خواهد شد ن قرن بیست و یکم بر فراوانی و شدت رویدادهایدهند که تا پایا اقلیمی نشان می های بینی پیش

بر اساس گزارش مطالعه جدیدی که . های اقلیمی ضروری است های آینده برای کاهش پیامدهای بحران تحقیقات بیشتر در مورد خشکسالی

 . های شدیدتری مواجه خواهد شد است، اروپا در آینده با خشکسالی منتشر شده Frontiers in Waterدر مجله 

https://phys.org/news/2021-09-global-tree-species-threatened-extinction.html
https://www.bgci.org/news-events/bgci-launches-the-state-of-the-worlds-trees-report/
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، خشکسالی (WHO)بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی  

بزرگترین تهدید برای محصوالت زراعی و دامی در تمام نقاط 

میلیون نفر  11شود ساالنه  جهان است، بطوریکه تخمین زده می

 . بینند از خشکسالی آسیب می

محیطی  اثرات خشکسالی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست

ها بر اساس تاثیرات هواشناختی،  خشکسالی. های آن را پوشش دهد، وجود نداردواحد جهانی که همه پیامد پیچیده است و تعریف

همین  های هواشناختی بیشتر از سایر انواع است و به سابقه خشکسالی. شوند بندی می اجتماعی طبقه-هیدرولوژیکی، کشاورزی یا اقتصادی

 .  دلیل نیاز به تحقیقات بیشتری دارند

 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      تغییرات اقلیمی   خشکسالی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 کشاورزی دیمگیری سالمت خاک در  روشی اقتصادی و آسان برای اندازه

از مجموعه  North Plainsمحققان آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی 

مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا با همکاری مؤسسه سالمت خاک 

گیری  هزینه برای اندازه کارولینای شمالی روشی سریع، مطمئن و کم

از این روش . اند اکسیدکربن خاک در ارائه کرده میزان شستشوی دی

 . ارزیابی سالمت خاک در کشاورزی دیم استفاده کرد توان برای می

به ارزیابی سالمت خاک  دعالقمن کشاورزان، تولیدکنندگان و مدیران

های میکربی،  بندی ، فعالیت به منظور آگاهی از خواص آن مانند دانه

معموال . خاک هستندچرخه مواد مغذی، شوری، اسیدیته و مواد آلی 

ها و  ز خواص خاک الزم است که از روشگیری بسیاری ا برای اندازه

 . بر باشند توانند هزینه معیارهای مختلفی استفاده شود که می

مدیریت خاک برای تولید محصوالت زراعی مؤثر است و روشی ارزان و قابل  های گیری داشتن اطالعات کافی درباره این خواص در تصمیم

ویژه در مورد تبدیل نیتروژن آلی به نیتروژن معدنی در طول فصل زراعی فراهم  های مفیدی را در رابطه با سالمت خاک به اعتماد که داده

 .و کاهش تخریب محیط زیست کمک کندتواند در کاهش مصرف کود ازته و حفظ عملکرد محصول  کند به کشاورزان می

هایی است که محققان بر روی آن تمرکز و  اکسیدکربن پس از خیس شدن مجدد خاک خشک از شاخص گیری آزاد شدن گاز دی اندازه

اکسید  گاز دی . اند در این روش آب به نمونه خاک خشک اضافه و سپس به مدت یک روز در انکوباتور قرار داده. اند روشی جدید ارائه کرده

https://phys.org/news/2021-09-climate-crisis-frequency-extreme-regional.html
https://phys.org/news/2021-09-climate-crisis-frequency-extreme-regional.html
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اکسید کربن آزاد شده  هرچه میزان دی. زاد شده در ظرف حاوی نمونه در این مدت نشان دهنده میزان فعالیت میکربی خاک استکربن آ

 .بیشتر باشد نشان دهنده سالمت بیشتر خاک است

 . تمنتشر شده اس   Soil Science Society of Americaجزئیات بیشتر درباره این روش در مجله 

 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      عالیت میکربی خاک ف سالمت خاک : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 زایی های بایر در اثر بیابان افزایش زمین

ای کیتابستان سال جاری در اروپا و امرهای ویرانگر  سوزی سابقه و آتش موج گرمای بی

همراه با گرم شدن زمین، . های اقلیمی است بحرانتر شدن  های شدید غربی نشانه

ها  از مدتزایی که   بیابان. شده نیز در حال وقوع است   تر و کمتر شناخته بحرانی آرام

شد، در اروپا و امریکای  شورهای در حال توسعه تلقی میعنوان خطری برای ک قبل به

عملیات زراعی نامناسب  در نتیجههایی که قبال  شمالی نیز در حال پیشروی است خاک

 . اند ها نیز قرار گرفته شده بودند، تحت تاثیر خشکسالیرویه تخریب  و چرای بی

های کشاورزی ایتالیا، یونان  بخش بزرگی از زمین. زایی قرار دارند در معرض خطر بیابان ها  برای مثال، در اسپانیا، تقریبا یک پنجم از زمین

 . و غرب امریکای شمالی نیز همین وضعیت را دارند

خیز را  های زراعی حاصل های انسانی و رویدادهای حدی آب و هوایی زمین زایی فرایندی است که از طریق اثرات متقابل فعالیت بیابان

کاهش ظرفیت خاک برای تولید محصوالت زراعی و دامی در نتیجه فرسایش خاک سطحی  ،تخریب خاک. کند های بایر می زمینتبدیل به 

علفزارهای مناطق نیمه خشک مانند ساحل افریقا و . خیز یا از دست دادن ظرفیت نگهداری آب، مواد مغذی و مواد آلی است حاصل

های گیاهی بومی مقاوم در برابر خشکی تخریب  پذیری را دارند، زیرا از بین رفتن پوشش یبهای غربی امریکای شمالی بیشترین آس جلگه

 . شود وری کشاورزی می کند و منجر به از بین رفتن بهره خاک را تسریع می

 

 لینک خبر

  گاردین  :منبع خبر 

      زایی بیابان  خشکسالی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-09-simple-economic-method-soil-health.html
https://phys.org/news/2021-09-simple-economic-method-soil-health.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/02/desertification-barren-solution-famine-agriculture
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/02/desertification-barren-solution-famine-agriculture
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 ها در سطح جهانی ضرورت مقابله با تخریب علفزار

 Natureبر اساس گزارش تحقیقاتی جدید منتشر شده در مجله 

Reviews Earth & Environment  علفزارها منبع تنوع

و در تولید غذا، تامین آب و ذخیره کربن نقش  زیستی هستند

اگر اقدامی برای بازسازی و جلوگیری از تخریب . دارند  توجهی بلاق

 . ها در معرض خطر جدی است آینده آن علفزارها انجام نشود

المللی به سرپرستی دانشگاه منچستر  تیمی از کارشناسان بین

ها در سطح  ای از رویکردها برای توقف تخریب علفزار مجموعه

ها در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار  جهانی و ارتقاء کیفیت آن

 . اند ارائه کرده

های کشاورزی را تشکیل  درصد از سطح زمین 41درصد از سطح خشکی زمین و  01بر اساس نتایج این مطالعه، علفزارها که حدود 

در این گزارش به . شوند های توسعه پایدار تا حد زیادی نادیده گرفته می با این وجود در برنامه. دهند، در معرض خطر تخریب قرار دارند می

فزارها برای تولید غذا، سوخت، الیاف، عل صدها میلیون نفر از مردم جهان از تفصیل در مورد این تهدید جهانی توضیح داده شده است زیرا

 . ها ارزش فرهنگی نیز دارند محصوالت دارویی استفاده کرده و برای آن

افزایش به رسمیت شناخته شدن رویکردهای ارائه شده توسط این تیم تحقیقاتی برای مبارزه با تخریب علفزارها و ارتقاء کیفیت آنها شامل 

های علمی برای بازسازی مؤثر در مقیاس  های استاندارد برای تخریب، استفاده از نوآوری سعه شاخصهای جهانی، تو علفزارها در سیاست

محققان بر این باورند که ضرورت اجرای این . شود ای و منظر و تقویت انتقال و به اشتراک گذاری دانش در مورد تجارت بازسازی می منطقه

 . ب ناپذیر استرویکردها به دلیل تداوم تغییرات اقلیمی اجتنا

 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      تغییرات اقلیمی   تخریب علفزار: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های شیرین  های آب بر روی اکوسیستم اثرات استفاده از گلیفوسیت

که معموال   دهند که علف کش گلیفوسیت گیل نشان می ای از مقاالت تحقیقی به سرپرستی تیم تحقیقاتی از دانشگاه مک مجموعهنتایج 

ی شیرین تغییر ایجاد ها های آب ها و زئوپالنکتون تواند در ساختار جوامع طبیعی باکتری شود، می فروخته می( roundup)نام رانداپ  به

  . ها کافی است گرم گلیفوسیت برای از بین بردن تنوع زیستی پالنکتون میلی 0/1محققان دریافتند که آبی با غلظت . کند

https://phys.org/news/2021-09-urgent-approach-combat-global-grassland.html
https://phys.org/news/2021-09-urgent-approach-combat-global-grassland.html
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 Jesse Shapiroنام  گیل به محقق بخش میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشگاه مک

های  اکوسیستم آبها اساس زنجیره غذایی در  گوید، از آنجائیکه پالنکتون می

های پرکاربرد  کش ها در برابر آفت های آن شیرین هستند، شناخت بیشتر از واکنش

های جاری در مورد  دهند که دستورالعمل تحقیقات نشان می. بسیار مهم است

 . ین جوامع کافی نیستندهای شیرین برای حفظ ساختار ا ت آبکیفی

شود و  ر روی یک گونه واحد انجام میها اغلب ب ها مطالعات مسمومیت در آزمایشگاه

ها نادیده گرفته  و تعامالت بین گونه  اثرات متقابل بسیاری از عوامل محیطی

لیتری که با آب  0111های بزرگ  در تحقیق جدید، محققان از حوض. شوند می

ها در مورد  آن. اند پالنکتون استفاده کردهدریاچه پر شده بودند، برای انجام آزمایشات و شناخت بیشتر اثرات مواد شیمیایی بر روی 

ها در برابر یک ماده شیمیایی و یا ترکیبی از چند ماده شیمیایی مورد استفاده  و زئوپالنکتونها  ها، قارچ باکتریجوامع های  واکنش

ام تجاری راندآپ برای کنترل با ن)گلیفوسیت : این مواد شیمیایی عبارت بودند از. اند کشاورزان در سطح جهانی تحقیق و بررسی کرده

و ( برای کنترل حشرات مکنده) کش نئونیکوتینامید ایمیداکلروپرید  ، حشره(شود های هرز بیشتر در مزارع سویا و ذرت استفاده می علف

 .کودهای مواد مغذی

 خبر لینک

  phys.org: منبع خبر 

      گلیفوسیت  های شیرین  اکوسیستم آب: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ای گیری تنش خشکی در گیاهان با سیستم ماهواره اندازه

گیری  روشی برای اندازه ConstellRدو محقق آلمانی و بنیانگذاران شرکت 

بخش . اند ای ارائه کرده استفاده از سیستم ماهوارهتنش خشکی در گیاهان با 

های زیر کشت را بهینه  ها می توانند آبیاری زمین کشاورزی به کمک فناوری آن

اولین سیستم حسگر در اوایل سال . کرده و عملکرد محصول را افزایش دهد

نصب خواهد ( ISS)المللی  به فضا پرتاب و بر روی ایستگاه فضایی بین 3133

 . شد

با توجه . جمعیت جهان و همراه آن تقاضا برای مواد غذایی در حال افزایش است

بنابراین سیستم کشت باید . های زراعی کشاورزان در آینده به برداشت بیشتر به ازاء سطح زمین نیاز خواهند داشت به محدود بودن زمین

شوند،  زمانی که گیاهان دچار تنش خشکی می. آل است اندازه ایده یک عامل مهم برای رسیدن به این هدف، تامین آب به. بهبود پیدا کند

گیری وضعیت  یک مشکل اصلی در این خصوص اندازه. یابد کنند در نتیجه میزان عملکرد کاهش می انرژی کمتری صرف تولید محصول می

شود، اما همچنان از دقت کافی  استفاده میای  های ماهواره تا کنون از داده 0171 های دهه اگرچه از سال. گیاهان در سطح وسیع است

https://phys.org/news/2021-09-freshwater-ecosystems-due-glyphosate.html
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شوند، محققان از حسگرهای بصری و  آبی شکسته می های کلروفیل که در اثر کم دانه در حال حاضر، برای تشخیص رنگ. برخوردار نیستند

محققان، فناوری  بنا بر نظر یکی از. اما این زمان برای تشخیص تنش خشکی خیلی دیر است. کنند مادون قرمز نزدیک استفاده می

 .  موردنیاز، باید قادر به اعالم ناکافی بودن آب گیاه در عرض چند ساعت باشد

 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      فناوری   تنش خشکی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 معرفی واریته جدید گندم با کارآیی نیتروژن و عملکرد بیشتر

المللی موفق به کشف و انتقال یک قسمت از  گروهی از محققان طی یک مشارکت بین

های گندم را قادر به ترشح  کروموزوم گونه وحشی علف به ارقام برتر گندم شدند که ریشه

تواند راهی باشد برای  این یافته می. کند های نیتریفیکاسیون طبیعی می کنندهبیشتر مهار

ها و انتشار آن به  کاهش مصرف کود ازته در مزارع گندم و کاهش نشت نیتروژن به آبراهه

 . شود ها نیز حفظ می وری و کیفیت دانه ضمن اینکه بهره باشد اتمسفر

م گندمی که دارای ویژگی اقرگوید، کشت ا می G.V. Subbaraoنام  محقق ژاپنی این تیم به

های  تواند منجر به افزایش عملکرد در خاک هستند می( BNI)مهار نیتریفیکاسیون زیستی 

 . کم نیتروژن شودهای  خاکخیز و همچنین در  لحاص

گندم بیشترین سطح زیر کشت را در میان محصوالت کشاورزی غذایی در جهان دارد که 

ساالنه تقریبا یک پنجم کودهای مبتنی بر نیتروژن در سطح جهانی صرف . شود کشور مصرف می 31میلیارد نفر در  1/3توسط بیش از 

 . رسد ها کمتر از نصف کود ازته استفاده شده به مصرف گیاه می اما همانند سایر غالت اصلی، سبزیجات و میوه. شود گندم می

 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States ofجزئیات این تحقیق در مجله 

America است منتشر شده .  

 .کلیک نمایید اینجا برای دسترسی به متن کامل مقاله

 لینک خبر

  phys.org: منبع خبر 

      کود ازته   گندم : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-09-satellites-drought-stress-aim-crop.html
https://phys.org/news/2021-09-satellites-drought-stress-aim-crop.html
https://www.pnas.org/content/118/35/e2106595118
https://phys.org/news/2021-09-nitrogen-efficient-wheats-food-greenhouse-gas.html
https://phys.org/news/2021-09-nitrogen-efficient-wheats-food-greenhouse-gas.html
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