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 0011 مرداد تا 99 بهمنتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از 

 اوتتا ماه ( 11 بهمن) 0313 فوریهاز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :شرح زیر بود هب(  0011 مرداد )  3130

 

 

 

 

 

 بهمن) 3130 فوریهاز  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی تغییرات قیمت 

 : شرح زیر بود هب  ( 0011 مرداد )  3130 اوتتا ماه ( 11

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تتغییرا

- 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 

12.83 % 274.88 Aug 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-2.66 %  403.00 Aug 2021 
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 اوتتا ماه ( 11 بهمن) 3130 فوریه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود شرح هب (  0011 مرداد )  3130

 

 

 فوریهماه از  )Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :زیر بود  شرح هب (  0011 مرداد )  3130 اوتتا ماه ( 11 بهمن) 3130

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ماه قیمت تغییرات

- 245.24 Feb 2021 

-0.03 % 245.17 Mar 2021 

9.41 % 268.23 Apr 2021 

13.82 % 305.31 May 2021 

-4.18 % 292.56 Jun 2021 

-4.83 % 278.43 Jul 2021 

-7.84 % 256.61 Aug 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

10.26 % .43 Aug 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 فائو خواستار تمرکز بر پیشگیری قبل از شروع بحران غذایی شد

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک فائو در یک رویداد بشردوستانه 

دست  های به  پیشرفت. بر روی پیشگیری قبل از شروع بحران غذایی شدخواستار تمرکز 

بینی بسیاری از بالیا را قبل از وقوع و وارد آمدن  اکنون پیشها  فناوری و دادهآمده در زمینه 

اما استفاده از این ابزارها در برابر تهدیدهای . است پذیر کرده ها امکان خسارت به انسان

 . کنند، باید افزایش یابد ایی که معیشت و امنیت غذایی روستائیان را تهدید می فزاینده

گفت، در مواجهه با آوری فائو  مدیر امور اضطراری و تاب( Rein Paulsen)راین پاولسن 

تر  های هوشمندانه گذاری نوآوری و سرمایه. وان بر روی همان رویکردهای گذشته تکیه کردت ها نمی افزایش فراوانی، شدت و پیچیدگی بحران

 . در این زمینه الزم است

میلیون  011به  3131در سال . های غذایی شدند همچنان روند افزایشی داشته است سال گذشته تعداد افرادی که درگیر بحران 1در طی 

اضطراری روبرو بوده و در معرض خطر در سطح نیت غذایی ممیلیون نفر با عدم ا 00حاضر، بیش از در حال . کشور رسیده است 11نفر در 

 . های فوری بشردوستانه دریافت کنند کمکقحطی قرار دارند، مگر اینکه در شرایط اکنون   همقحطی و یا 

میلیارد دالر به  3/4از  3101تا  3104های  های بشردوستانه به بخش غذا بین سال وی همچنین یادآوری کرد با وجود اینکه بودجه کمک

شواهد کافی وجود دارند مبنی بر . میزان قابل توجهی همچنان ادامه داردبه میلیارد دالر افزایش یافته است، اما کمبود مواد غذایی  3حدود 

قرون ها بسیار م پذیر قبل از وقوع بالیا در جهت افزایش مقاومت آن های پیشگیرانه برای کمک به جوامع روستایی آسیب اینکه اقدام

 . های بعد از واقعه تر است تا کمک صرفه به

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      های غذایی بحران  امنیت غذایی: کلمات کلیدی

 

 ازگشت به فهرستب

 

 های فوری بشردوستانه به کشاورزان افغانستان شد فائو خواستار کمک

در نشستی با حضور وزیران درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان که توسط دبیرکل 

سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش در ژنو برگزار شد، کو دانگ یو، مدیرکل فائو خواستار 

زنده نگهداشتن حیوانات مزارع ، ول گندم افغانستانت برداشت محصجاهای فوری برای ن کمک

 . های موجود این کشور در فصل آینده شد و جلوگیری از وخامت بحران

های خود از کشاورزان افغانستان و کسب اطمینان از کاشت گندم  حمایتفائو جهت تسریع در 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1438342/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438342/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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میلیون دالر کمک  84ال خواستار پذیر تا پایان س میلیون کشاورز آسیب 1/8به های مبتنی بر کشاورزی  در فصل آینده و کمک به معیشت

 . شد

بیش از نیمی . ها نفر وابسته به کشاورزی است کنند و امرار معاش میلیون درصد از مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می 71حدود 

 . ی از آن تولید داخل کشور استشود که بخش بزرگ از کالری مصرفی روزانه مردم از گندم تامین می

، در حال حاضر از هر سه نفر یک نفر 01-در نتیجه آشفتگی سیاسی عالوه بر خشکسالی شدید و اثرات طوالنی مدت اقتصادی کووید

   .   برند میلیون نفر در ناامنی شدید غذایی بسر می 00معادل 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

     عدم امنیت غذایی  خشکسالی   افغانستان: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ترویج ترسیب کربن آلی خاک توسط فائوارائه ابزار کاربردی جدید برای 

کربن آلی ترسیب زار جدید کاربردی برای تشویق به حفظ و فائو دو اب

 . ابزارهایی که در اقدامات اقلیمی نقش کلیدی دارند. اندازی کرد خاک راه

اکسیدکربن از اتمسفر به شکل  ترسیب کربن عبارت است از حذف دی

 شهدر خاک راه حلی مؤثر در کا CO2جذب (. SOC)کربن آلی خاک 

از طرف دیگر افزایش کربن در . شود ر گرفته میای درنظ گازهای گلخانه

خیزتر شدن آن و همچنین به افزایش درآمد  تر و حاصل خاک به سالم

در دستیابی به اهداف توافق پاریس در مورد . کند میکشاورزان کمک 

 . تواند نقش داشته باشد تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه پایدار هم می

دهد  است که نشان می GCOCseqشامل یک نقشه جهانی تحت عنوان که هستند  RECSOILبتکاری ابزار جدید بخشی از برنامه ادو 

و یک کتاب راهنمای فنی در زمینه اقدامات مفید برای  وجود دارد که در کجا و به چه مقدار دی اکسید کربن قابل ترسیب در خاک

 . ترسیب و حفظ کربن آلی در خاک است

های  گفت، برای تبدیل سیستم( GSP)نهمین مجمع عمومی برنامه مشارکت جهانی خاک  مدیرکل فائو، کو دانگ یو در جلسه افتتاحیه

 . های نوآورانه بود پذیر و پایدار باید به دنبال یافتن روش طافیی با کارآیی بیشتر، فراگیر، انعها کشاورزی به سیستم-غذا

http://www.fao.org/news/story/en/item/1438899/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438899/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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. استراتژیک برای تقویت برنامه جهانی خاک است محل تصمیمات ،عمومی مشارکت جهانی خاک به عنوان نهاد تصمیم گیرندهمجمع 

برگزار ( COP26)قبل از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد  3130سپتامبر  01تا  3نشست مجازی این مجمع در روزهای 

   . گردید

   RECSOIL   GCOCseq   لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       ترسیب کربن  خاک : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 پذیر نیست پایان دادن به گرسنگی بدون کاهش تلفات و ضایعات غذایی امکان

ها و  با حضور وزرا، دیپلماتالمللی  کو دانگ یو، مدیرکل فائو در یک کنفرانس بین 

وزارت کشاورزی و امور  دهی با سازمان و صورت مجازی که بهراسر جهان کارشناسان از س

میزان تلفات و ضایعات مواد غذایی در سطح جهانی چین برگزار گردید گفت، روستایی 

کاهش آن بسیار مهم است و . کشاورزی است-های غذا دلیلی بر عملکرد ضعیف سیستم

، نایب رئیس کمیته Ji Bingxuan، در این رویداد سه روزه. تواند تغییر ایجاد کند می

وزیران کشاورزی بسیاری از کشورها از جمله چین، فرانسه، مکزیک، افریقای جنوبی، . دائمی کنگره ملی مردم چین نیز سخنرانی کرد

 . داشتندنماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در اجالس سیستم های غذایی حضور  Agnes Kalbataانگلستان، امریکا و 

گفت، اتالف  3101ما یو سیانگ، معاون وزیر کشاورزی و امور روستایی چین با اشاره به گزارش فائو درباره وضعیت جهانی غذا و کشاورزی 

درصد از کل مواد غذایی  00حدود . افتد ورزی تا سفره اتفاق می در طول زنجیره غذایی از مرحله خاک( FLW)و ضایعات مواد غذایی 

های خدمات غذایی و  ها، سرویس فروشی درصد دیگر در سطح خرده 07. رود فروشی از بین می له پس از برداشت تا خردهتولید شده در فاص

 . رود مصرف کنندگان از بین می

میلیون نفر را  34/0تواند غذای موردنیاز  میلیارد دالر است که می 011تلفات و ضایعات غذایی ساالنه ارزش مدیرکل فائو همچنین گفت، 

میلیون نفر دچار کمبود غذایی هستند و  300بر اساس آخرین برآوردها در حال حاضر در سطح جهانی حدود . ل تامین کنددر سا

ای منتشر شده در جهان ناشی از تلفات و ضایعات مواد  درصد از گازهای گلخانه 3. میلیاردها نفر دسترسی به رژیم غذایی سالم ندارند

 . شود می FLWهای شیرین مورد استفاده در کشاورزی صرف  آب است و یک چهارم از( FLW)غذایی 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      ای گازهای گلخانه  ایعات غذاییض: کلمات کلیدی

 

 فهرستبازگشت به 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1438175/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438175/icode/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/recarbonization-of-global-soils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/en/c/1319064/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438616/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1438616/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 ای های هسته زراعی با استفاده از تکنیک موفقیت جهانی در به

های مطرح کنونی در سطح جهانی، تضمین امنیت غذایی با  یکی از بزرگترین چالش

در بسیاری از کشورها کارشناسان به دنبال . توجه به اثرات تغییرات اقلیمی است

های  ور تولید واریتهای برای ایجاد تنوع ژنتیکی به منظ های هسته تکنیکاستفاده از 

 . جدید و بهبود یافته محصوالت کشاورزی از نظر سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند

، به مناسبت شصت و ششمین کنفرانس عمومی آژانس 3130سپتامبر  30روز 

محقق و  33المللی انرژی اتمی از  ، فائو و آژانس بین(IAEA)المللی انرژی اتمی  بین

طی . قدردانی کردندزراعی  های گیاهی در به ها در ایجاد جهش کشور جهان بخاطر مشارکت و دستاوردهای آن 31تیم تحقیقاتی از 

: عبارت بودند ازتقدیرها . مراسمی مجازی در وین جوایز توسط ماریانو رافائل گروسی مدیرکل آژانس و کو دانگ یو، مدیرکل فائو اهدا شد

جایزه به محققان جوان  7زراعی و  های گیاهی در به زن در زمینه استفاده از جهش انمحققبه جایزه  01دستاورد برجسته، جایزه به  00

 .روش پرتودهی داشتندهای گیاهی با استفاه از  هایی که در دهه گذشته در توسعه انواع جهش بخاطر تالش

در  FAO/IAEAای در غذا و کشاورزی  هسته های المللی انرژی اتمی از طریق مرکز مشترک تکنیک مدیرکل فائو و مدیرکل آژانس بین

 . های گیاهی صحبت کردند حمایت از محققان سراسر جهان در زمینه جهش

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      های هسته ای تکنیک  های گیاهی هشج: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 دهد ای ناشی از تولید مواد غذایی را تشکیل می درصد از گازهای گلخانه 01گوشت حدود 

دهد، یک سوم گازهای گرم کننده زمین ناشی  نتایج یک مطالعه جدید نشان می

تولید گوشت دو برابر  استفاده از حیوانات برای. از تولید جهانی مواد غذایی است

 . کند تولید مواد غذایی گیاهی ایجاد آلودگی می

استفاده از امل شبر اساس تحقیقات انجام شده، کل سیستم تولید مواد غذایی 

میلیارد  8/07ماشین آالت کشاورزی، کودپاشی و حمل و نقل محصوالت ساالنه 

این میزان انتشار گازهایی  بنا به گفته محققان،. کند ای منتشر می تن گاز گلخانه

ای  شوند بیش از دو برابر انتشار گازهای گلخانه که منجر به تغییرات اقلیمی می

 . ای است درصد از کل گازهای گلخانه 81در امریکا و معادل 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1440278/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1440278/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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ده است توضیح منتشر کر Nature Foodای که در مجله  ، محقق اقلیم شناسی در دانشگاه ایلینوی در مقاله(Atul jain)آتول جین 

را نشان کل چرخه سیستم تولید مواد غذایی  عه انجام شدهمطال. ای در باالترین حد انتظار است دهد، میزان انتشار گازهای گلخانه می

 . ای استفاده کنند توانند از نتایج بدست آمده آن در مورد نحوه کنترل انتشار گازهای گلخانه گزاران می دهد و سیاست می

. هستند میوه و سبزیجات برای اقلیم مضر اند که پرورش و کشتار حیوانات برای تولید غذا خیلی بیشتر از تولید و فرآوری افتهمحققان دری

 . کنند ویژه گوشت گاو بر محیط زیست را تایید می های قبلی در مورد تاثیر بسیار زیاد تولید گوشت به گیری یافته این نتیجه

استفاده از گاو، خوک و سایر حیوانات برای تولید  بهای ناشی از مواد غذایی مربوط  درصد از کل گازهای گلخانه 17اند  تحقیقات نشان داده

های زمین مانند کاشت پنبه و  ناشی از کاشت محصوالت غذایی و مابقی مربوط به سایر کاربریدرصد از آن  31 ،غذا و همچنین خوراک دام

 . دهد تنهایی یک چهارم انتشارات ناشی از تولید مواد غذایی را تشکیل می گوشت گاو بهتولید . شود استفاده از الستیک می

 لینک خبر

 گاردین :منبع خبر 

 گوشت گاو ای  گازهای گلخانه  تغییرات اقلیمی: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 سوراخ الیه ازن امسال بزرگتر از قطب جنوب است 

گویند، سوراخ الیه ازنی که هر  محققان مسئول سرویس نظارت بر اتمسفر کوپرنیک می

. است بزرگتر شده شود در سال جاری از حد معمول و حتی از قطب جنوب سال ایجاد می

درصد سوراخ های الیه  71سرعت در حال رشد است بطوریکه بزرگتر از  حفره امسال به

 . است تا کنون شده 0171ازن در این فصل سال از سال 

سطح زمین در استراتوسفر وجود  (کیلومتری 01تا  00)مایلی  31تا  7الیه ازن در فاصله 

 . کند کند و از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت می زمین عمل می دارد و مانند یک کرم ضدآفتاب برای کره

این . شود ایی در این الیه ایجاد می های مخرب الیه ازن توسط خورشید، حفره هر سال در اواخر زمستان نیمکره جنوبی در اثر واکنش

ایی اعالم کرده است که حفره سال  کوپرنیک در بیانه. نی هستندهای انسا های شیمیایی فعال کلر و برم ناشی از فعالیت ها شامل فرم واکنش

 . جاری بزرگتر از حد معمول شده است

 لینک خبر

 گاردین :منبع خبر 

        یه ازنال: کلمات کلیدی 

 

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-food-production-study
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/13/meat-greenhouses-gases-food-production-study
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/16/larger-than-usual-ozone-layer-hole-bigger-than-antarctica
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/16/larger-than-usual-ozone-layer-hole-bigger-than-antarctica
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 سابقه خطر گرسنگی در کنیا در اثر خشکسالی بی

شود که حدود  در نتیجه تاثیر خشکسالی بر برداشت محصول در کنیا تخمین زده می

 . برو خواهند شدمیلیون نفر در این کشور با گرسنگی رو 0/3

 38کنیا اعالم کرده است جمعیتی که در ( NNMA)اداره ملی مدیریت خشکسالی 

شهرستان واقع در مناطق خشک شمال، شمال شرق و نواحی ساحلی زندگی 

ماه آینده به  4های مارس و مه، طی  های بسیار کم بین ماه پس از بارندگیکنند،  می

 . تهای فوری غذایی نیاز خواهند داش کمک

بینی می شود که تا آخر سال وضعیت بدتر شود،  و بارندگی های اندک قبلی تشدید شده است، پیش 01-گیری کووید این بحران با همه

ترین مناطق کنیا  علت فقر شدید، ناامن مناطق آسیب دیده به. بر کمتر از حد نرمال باشدمازیرا انتظار می رود میزان بارندگی در اکتبر تا دس

 . مواد غذایی هستنداز نظر 

خشکسالی را یک فاجعه ملی اعالم کرد و وعده انجام اقدامات جامع برای کاهش  Uhuru lenyattaهفته گذشته، رئیس جمهور کنیا، 

 . خشکسالی را داد

شکسالی در کنیا اعالم کرد که این کشور برای کاهش اثرات خ( FAO)در ماه جوالی، نمایندگی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

 . کمک مالی نیازمند است( میلیون پوند 43)میلیارد شیلینگ کنیا  0/1های جوالی تا نوامبر به  ماه

 لینک خبر

 گاردین :منبع خبر 

 کنیا گرسنگی   خشکسالی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ها نفر در نتیجه تغییرات اقلیمی احتمال مهاجرت میلیون

آبی،  بانک جهانی هشدار داده است کاهش تولید محصوالت کشاورزی، کم

تواند منجر  ثرات منفی تغییرات اقلیمی میب دریا و سایر اآباال آمدن سطح 

 . دیلیون نفر از خانه و کشور خود شوم 304به مهاجرت 

بانک جهانی مستقر در واشنگتن به روزرسانی و منتشر شده  3103گزارش 

روز شده از اروپای شرقی و آسیای مرکزی،  نسخه جدید شامل ارقام به. است

انوسیه است که در آن مروری جامع شمال افریقا و آسیای شرقی و منطقه اقی

https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/15/drought-puts-21-million-kenyans-at-risk-of-starvation
https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/15/drought-puts-21-million-kenyans-at-risk-of-starvation
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 . افزایش دمای جهانی ارائه شده است از خسارات احتمالی ناشی رب

ب دریا آکمبود مواد غذایی و آب همراه با باال آمدن سطح . اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی همچنان از عوامل افزایش مهاجرت استبر 

 . اند ا افزودهه بر ضرورت اقدام برای تامین معیشت و رفاه انسان

مهاجرت اقلیمی به « نقاط بحرانی»گوید، بدون اقدام قاطع  می  Juergen Voegeleمعاون رئیس بانک جهانی در امور توسعه پایدار،

مناطقی را دیگر قابل زندگی نیستند ترک کرده و به  ،شد، زیرا مردم تشدید خواهد 3111وجود آمده و تا سال  سرعت طی دهه آینده به

 . ند کرد که ادامه زندگی ممکن باشدهواخاطقی مهاجرت من

میلیون  008، حدود 3111است تا سال  بینی شده بانک جهانی درباره مهاجرت در اثر تغییرات اقلیمی، پیش 3103بر اساس گزارش سال 

 . نفر در آسیای جنوبی، امریکای التین و افریقای جنوبی مجبور به مهاجرت خواهند شد

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

      هاجرت م تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 داردمقابله با تغییرات اقلیمی نیاز به دیپلماسی آب 

و  Marko Keskinenهای مختلف دیپلماسی آب توسط پروفسور  ای درباره جنبه مقاله

Juho haapala  از دانشگاه آلتو(Aalto ) فنالند در مجلهHydrology ر شده استمنتش. 

نقش فعالی داشته و از این نظر شناخته شده  های مرزی آبدر زمینه   همکاریفنالند در ارتقاء 

توسط فنالند آغاز شده و این کشور وانسیون سازمان ملل متحد درباره این موضوع دو کن. است

همکاری فنالند با روسیه در . عنوان مثال در مورد رود نیل، آسیای مرکزی و رود مکونگ های فرامرزی حمایت کرده است، به از همکاری

در جنوب ( Saimaa)کیلومتر از دریاچه سایما  041طول  به Vuosksiرود . نمونه عملی در این زمینه است Vuoksiمورد رودخانه 

 . در روسیه کنونی امتداد دارد( ladoga)شرقی فنالند تا دریاچه الدوگا 

از تشکل ماند با کاربرد فرایند گام به گام  یک نمونه عالی در این مورد است که چگونه کشورهایی که در نزاع شدید بوده Vuoksiرود 

بعد از اینکه فنالند در جنگ دوم جهانی منطقه وسیعی را به اتحاد . توانند همکاری کنند اسی در زمینه آب میهای فنی و سی تخصص

اما با .  دهای زیادی در مورد آن پیش آم تبدیل به رودخانه مرزی شده و از آن زمان به بعد تنش Vuoksi، رود اگذار کردوجماهیر شوروی 

اصول کلیدی آن پس از . داردی و معاهدات مترقی در حال حاضر بهترین کارکرد را در جهان همکاری عمل ،اتخاذ تعهد سیاسی قوی

 .فروپاشی شوروی نیز باقی ماند

آبی در افریقا است که با ساخت سد عظیم برق آبی توسط اتیوپی موجب افزایش  نیل ، دیپلماسی آبنیاز به نمونه خوب دیگر در مورد 

 . ین دست شدتنش با سودان و مصر در پای

https://phys.org/news/2021-09-climate-million-homes-world-bank.html
https://phys.org/news/2021-09-climate-million-homes-world-bank.html
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. های فرامرزی مبتنی بر اطالعات تکنیکی به تنهایی کافی نیستند دهد که همکاری ، وضعیت در رود نیل نشان میKeskinenبنا به نظر 

امل شه آب است، بلکه راتر از فقط مسئلکشورها در مورد سد و اثرات آن در پایین دست شناخت تقریبا یکسانی دارند، اما اختالف موجود ف

 . افزاید های مذاکرات می های مرتبط با تغییرات اقلیمی نیز بر چالش عدم قطعیت. اورزی، انرژی و روابط ژئوپلیتیک پویا در منطقه استکش

 . کلیک نمایید اینجا برای دسترسی به متن کامل این مقاله

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

        دیپلماسی آب : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تغذیه برای مقابله با تغییرات اقلیمی و سوء« (Blue Revolution) انقالب غذایی آبی»

دهد که ماهیگیری و  سابقه در زمینه غذاهای دریایی نشان می یک مطالعه بی نتایج

های غذایی  های غذایی سالم و سیستم د نقش بزرگتری در ارائه رژیمنانتو پروری می آبزی

  . دنپذیر در جهان داشته باش انعطافتر و  هنپایدارتر، عادال

بر روی استفاده از تنوع بسیار زیاد  Natureدر پنج مقاله معتبر منتشر شده در مجله 

پای  تغذیه، کاهش رد های آینده برای مقابله با سوء در دهه« آبی»غذاهای دریایی یا 

 . است محیطی سیستم غذایی و تامین معاش تاکید شده زیست

بر روی و همکارانش  Ben Halpenنام  شناس دریایی در دانشکده علوم محیط زیست و مدیریت دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا به بوم

های اقلیمی مرتبط با سیستم غذای دریایی  چک و ریسکمحیطی مواد غذایی دریایی، پتانسیل رشد تولیدکنندگان کو پایداری زیست

این . تری داشته باشند های آگاهانه ابخکنند انت کنند درباره مواد غذایی که مصرف می گوید، مردم سعی می این محقق می. اند کرده همطالع

لعه روی طیف وسیعی از انواع غذاهای دریایی را های مربوط به صدها مطا گیری در این زمینه، داده هجحقیقاتی برای اولین بار برای نتیتیم ت

دهند تقاضای  های تحقیقاتی نشان می پروژه. مواد غذایی آبی در کل گزینه بسیار عالی برای تولید غذای پایدار هستند. اند آوری کرده جمع

پروری و نه از طریق صید  آبزیو در درجه اول از طریق افزایش افزایش خواهد یافت دو برابر  3111جهانی برای مواد غذایی آبی تا سال 

 . ماهی تولید خواهند شد

 لینک خبر

 sciencedaily. :منبع خبر 

      یی غذاهای دریا   انقالب آبی : کلمات کلیدی

 

 شت به فهرستبازگ

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0022169421007873?token=4C45F5A3C126B86720FCCF934FD3C5B0FC885E2D369C4330B55B84476E44373A13904EB0C6BEC9CCE1372045B3288B77&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210922050431
https://phys.org/news/2021-09-climate-diplomacy.html
https://phys.org/news/2021-09-climate-diplomacy.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210916173440.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/09/210916173440.htm
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 های زیستی در خاک تجزیه پالستیک

تدا بسیار خوب بنظر ذیر زیستی در ابپ های تجزیه ایده پالستیک

ها در خاک و  اطالعات کمی درباره چگونگی تجزیه آن اما. رسید می

اکولوژی خاک محققان . ها وجود ندارد تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی آن

اخیرا دو مطالعه ( UFZ)هلمولتز در مرکز تحقیقات زیست محیطی 

اند که تجزیه این نوع  جدید درباره این موضوع انجام و نشان داده

شود و آب و هوا چه  ها توسط کدام جوامع میکربی انجام می پالستیک

ذیر زیستی هم پ های تجزیه د دارد و چرا پالستیکنقشی در این فراین

 . ساز باشند توانند مشکل می

ها زندگی  ای که در این محیط توانند به موجودات زنده های داخلی است و می ها در طبیعت، خاک، اقیانوس و یا آب ستیکانتهای مسیر پال 

های  به همین دلیل، تولید و افزایش کاربرد پالستیک. درازمدت وارد کنندجدی و های  کنند آسیب برسانند و به اکوسیستم صدمه می

 . صاد اکولوژیکی استپذیر زیستی مورد توجه اقت تجزیه

ها در  پذیر زیستی، اما هنوز اطالعات اندکی در مورد نحوه عمل آن های تجزیه گوید، با وجود تصویر مثبت از پالستیک محقق این پروژه می

در مجله ای که نتایج آن  در مطالعه Buscotبرای بیشتر روشن شدن این موضوع، تیم تحقیقات . ها وجود دارد خاک و چگونگی تجزیه آن

Environmental Science and Technology های مطرح در این زمینه را مورد بررسی قرار داده  است برخی پرسش منتشر شده

ها چگونه  تعامالت بین آنها در آن نقش دارند؟  پذیر زیستی چقدر است؟ کدام میکروارگانیسم های تچزیه سرعت تجزیه پالستیک:  است

های  یر تغییرات دما و بارندگیشود؟ آگاهی از چگونگی تاث ها می ی روند تجزیه چیست؟ چه شرایطی مانع تجزیه آناست؟ شرایط مؤثر بر رو

 . است بوده ها ی از تغییرات اقلیمی نیز از اهداف دیگر این مطالعهشنا

 3لینک و   0لینک : ها مراجعه نمایید ها به این لینک برای دسترسی به متن کامل مقاله

 

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

      فائو غالت : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c02695
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-021-00528-5
https://phys.org/news/2021-09-degradation-biobased-plastics-soil-microbial.html
https://phys.org/news/2021-09-degradation-biobased-plastics-soil-microbial.html
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 ارزیابی اثرات پیمان سبز اروپا 

مطالعه جدیدی با هدف ارزیابی اثرات اجرای کامل استراتژی از مزرعه تا سفره 

کاهش . سپتامبر منتشر شده است 08آن روز  پیمان سبز اروپا انجام و نتایج

گیر تولید محصوالت کشاورزی در اتحادیه اروپا از نتایج بدست آمده در این  چشم

 . مطالعه است

از دانشکده علوم کشاورزی و تغذیه دانشگاه کیل ( Henning)پروفسور هنینگ 

(Kiel) ها  طرف تواند برای همه گوید، این رویکرد می می، سرپرست این مطالعه

تواند  برای مثال، اجرای کامل استراتژی از مزرعه تا سفره می. ایجاد فرصت کند

در عین حال حتی درآمد حاصل از . خدمات اکوسیستمی مانند حفاظت از اقلیم و آب را در تمام کشورهای اتحادیه اروپا تقویت کند

 . دهد میلیارد دالر در سال افزایش 81کشاورزی را در اتحادیه اروپا تا 

که مزایای حاصل از حفاظت از اقلیم و آب و  بخش باشد تواند نتیجه گوید، از نظر مصرف کنندگان، پیمان سبز زمانی می این محقق می

 . درصد درآمد سرانه در اتحادیه اروپا است 8/1این رقم معادل . یورو بیشتر شود 017افزایش تنوع زیستی آن  از هزینه تعدیل سرانه ساالنه 

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

      از مزرعه تا سفره   ان سیز اروپا پیم: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 سطح جهانیاولین ارزیابی کمّی پایداری کشاورزی در 

برای اولین بار، محققان یک ارزیابی کمّی در مورد پایداری کشاورزی در تمام کشورهای 

جهان نه تنها بر اساس اثرات زیست محیطی بلکه با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و 

های مستقل و  گیری ، اندازهSAMماتریس کشاورزی پایدار یا . اند انجام داده اجتماعی

ها  تواند به دولت کند که می ایداری کشاورزی در سطح ملی را ارائه میشفاف در زمینه پ

های موردنیاز توسعه  گویی، تعیین اولویت ها در ارزیابی پیشرفت، تشویق پاسخ و سازمان

 . ها و اقدامات در جهت کشاورزی پایدار در سطح جهانی کمک کند و اطالع از سیاست

ارتقاء گوید ماتریس کشاورزی پایدار تالشی است برای  می Xin Zhangنام  گاه مریلند بهسرپرست پروژه از مرکز علوم زیستی دانش

عنوان ابزاری در گرد هم آوردن ذینفعان  همچنین امیدوار است این ماتریس به. ها در قبال تعهدات کشاورزی پایدار پذیری ملت مسئولیت

 . ورزان نیست بلکه به همه مربوط می شودتولید محصوالت کشاورزی موضوعی فقط مربوط به کشا. عمل کند

https://phys.org/news/2021-09-impact-european-union-green.html
https://phys.org/news/2021-09-impact-european-union-green.html
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پروژه ایجاد . گیری آن دشوار است و اندازه« کشاورزی پایدار»رکان اساسی است اما تعریف اکشاورزی یکی از  ،برای برقراری پایداری

، مؤسسه (Oxfam)ذینفع و متخصص از سراسر جهان از جمله اکسفام  81با گرد هم آوردن حدود  3107ماتریس کشاورزی پایدار سال 

های غذایی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد آغاز  المللی تحقیقات سیاست های کاربردی، مؤسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستم بین

زیستی لی و مرکز علوم محیط کنیا برکوئینزلند، دانشگاه کالیفردانشگاه کالج لندن،  دانشگاه های مختلف از جمله  محققانی از دانشگاه. شد

های مختلف مثل زیست محیطی، اقتصادی و ابعاد اجتماعی  دانشگاه مریلند در ارزیابی اثرات تولیدات کشاورزی در مقیاس ملی از جنبه

 . اند پایداری همکاری کرده

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      فائو غالت : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ایجاد تعادل بین امنیت غذایی و مصرف نیتروژن

محیطی در رابطه با محدود کردن استفاده از نیتروژن، راهبردهای  به اهداف زیست برای دستیابی

تروژن در مقیاس بزرگ الزم است تا از افزایش شدید خطر ناامنی غذایی بتوان مختص کاهش نی

بدون این اقدامات، میزان انرژی غذایی در دسترس مردم بسیار کاهش خواهد . جلوگیری کرد

یافت و در نتیجه آن قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بر تعداد افرادی که با کمبود تغذیه مواجه 

 . هد شدهستند افزوده خوا

شود  به صورت کود صرف محصوالت کشاورزی میمیلیون تن نیتروژن  011ساالنه بیش از . نیتروژن برای بخش کشاورزی بسیار مهم است

رسد، وجود نیتروژن  با توجه به اینکه تمام نیتروژن استفاده شده به مصرف گیاه نمی. تا غذای موردنیاز جمعیت روزافزون جهان تامین شود

 .  دشو ها می تناب ناپذیر است که وارد آب های سطحی شده و به تنوع زیستی لطمه وارد کرده و سبب شکوفایی جلبکمازاد اج

ها مطرح و یا  لودگی ناشی از نیتروژن و بهبود سالمت مردم و اکوسیستمآرها اقداماتی در جهت محدود کردن در بسیاری از مناطق و کشو

و اهداف زیست محیطی ( که نیاز به استفاده از نیتروژن دارد)فی در مورد تبادالت بین امنیت غذایی اما هنوز شناخت کا. اجرا شده است

 . وجود ندارد( که نیاز به کاهش استفاده از نیتروژن دارد)

 Zhejiang، دانشگاه واگنینگن هلند، دانشگاه (IIASA)های کاربردی  المللی تجزیه و تحلیل سیستم گروهی از محققان از مؤسسه بین

های آن را در  یافته وهای موجود برای کاهش نیتروژن انجام  گزینهدر مورد اثرات مطالعه جدیدی ژاپن  Ritsumeikanچین و دانشگاه 

اند  منطقه جهانی را گردآوری و نشان داده 87های مربوط به حدهای نیتروژن مازاد برای  ها داده آن. اند منتشر کرده Nature Foodمجله 

ها همچنین مبادالت بین  آن. مله چین، هند و اروپای غربی از این حدها فراتر می رودجمنطقه از  00ای فعلی نیتروژن در ه ن نهادهکه میزا

https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(21)00473-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590332221004735%3Fshowall%3Dtrue
https://phys.org/news/2021-09-first-of-its-kind-quantitative-sustainable-agriculture.html
https://phys.org/news/2021-09-first-of-its-kind-quantitative-sustainable-agriculture.html
http://www.fao.org/home/en/
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های کاهشی برای  عالوه بر این اثرات گزینه. اند با مدیریت فعلی را ارزیابی کردهای و رسیدن به حدهای نیتروژن  امنیت غذایی منطقه

 . اند ای و اهداف زیست محیطی را شناسایی کرده ین تولید مواد غذایی منطقهبرقراری تعادل ب

 . کلیک نمایید  اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

      ها آلودگی آب  نیتروژن : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های غذایی و اقتصاد زیستی سیستم

یکپارچگی های مربوط به  بنا به دالیل مختلف از جمله نگرانی 01-گیر کووید بیماری همه

مین، ثبات جوامع روستایی و یا توجه بیشتر به آشپزی در مدت قرنطینه، تمرکز بر زنجیره تا

 . غذا را افزایش داد روی

های تولید  باید پیچیدگی غذاییهای مدرن  در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری، سیستم

ظر در نرا با توجه به لزوم کاهش استفاده از منابع کمیاب و شکننده  مواد مغذی پایدار

 . ها و اقتصاد تامین گردد کنندگان، جوامع، اکوسیستم بگیرند، تا نیازهای مصرف

ایی دائمی است،  هایی هم در بخش کشاورزی شده است مثل عرضه نیروی کار که اگر چه مسئله موجب بروز نگرانی 01-گیری کووید همه

 . گیری شدیدتر شده است اما اکنون به دلیل همه

های کشاورزی و توانایی تولید محصوالت و عرضه به بازار  رفیت زنجیره تامین هم به دلیل در دسترس بودن نهادههمچنین یکپارچگی و ظ

 . مورد توجه قرار گرفته است

مسائل از نظر ه مناطق ک زبرخی ا های حاکمیتی در ظرفیت حفظضرورت گیری یادآور این موضوع نیز بود که در یک اقتصاد جهانی،  همه

 . تر از سایر مسائل هستند غذا بسیار مهماهمیت باالیی دارد و کشاورزی و هستند،  ملی در شرایط بحرانی

های گیاهی و یا  فات و بیماریآهای جدید  های گسترده، اپیدمی های محتمل در آینده مثل خشکسالی ت از مردم در برابر شوکحفاظبرای 

 . ر ضروری استایبسهای ملی  از ظرفیتحمایت  لید غذا در جهان،در مناطق اصلی تو اجتماعی–مشکالت سیاسی بروز 

 . نیز افزایش یافتای و طرز تهیه مواد غذایی  مبدا و مشخصات تغذیهآگاهی درباره گیری توجه و عالقه مردم به  طول همهدر 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : ع خبر منب

      فائو غالت : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00366-x
https://phys.org/news/2021-09-food-nitrogen.html
https://phys.org/news/2021-09-food-nitrogen.html
https://phys.org/news/2021-09-food-bioeconomy.html
https://phys.org/news/2021-09-food-bioeconomy.html
http://www.fao.org/home/en/
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