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 0202ر سال انتشار جدیدترین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت د

عرضه و تقاضای جهانی غالت،  دربینی فائو در مو اس جدیدترین پیشبر اس

میلیون تن خواهد رسید،  3311به رکورد  3130تولید جهانی غالت در سال 

 . است  3130-33که با این وجود کمتر از میزان موردنیاز مصرف در فصل بازار  

ایش برداشت در اروپای شرقی و کند با توجه به انتظار افز بینی می فائو پیش

. میلیون تن برسد 7/774به  3130استرالیا، میزان برداشت گندم در سال 

کاهش تولید ناشی شرایط آب و هوایی و کاشت در کانادا و  ،های فوق افزایش

رود تولید جهانی غالت دانه  انتظار می. فدراسیون روسیه را جبران خواهند کرد

رعت رشد بیشتر برای برداشت جهانی سورگوم و بینی س پیش به دلیلدرشت 

شود تولید جهانی  بینی می پیش. میلیون تن برسد 1100جو نسبت به ذرت، به 

د که در درجه اول منعکس کننده میلیون تن برس 11برنج به رکورد جدید 

 . از انتظار این محصول در هند است  انتظار افزایش بیش

خواهد میلیون تن  3300درصد افزایش نسبت به فصل قبل به  3/0با  33/3130انی غالت در سال بر اساس برآوردها، میزان مصرف جه

 .تولید خوراک دام با توجه به قیمت باالی غالت دانه درشت است برایبینی افزایش مصرف گندم  علت اصلی این افزایش ، پیش .رسید

ای با وجود درصد بود،  3/31این نسبت برای سال قبل . کاهش یابد درصد 0/33رود نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت به  انتظار می

 . در سطح قابل قبولی استهنوز نسبت پیش بینی شده  ،کاهش

با  33/3130بینی شده است که تجارت جهانی غالت در سال  در آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی عالت فائو همچنین پیش

بینی شده نتیجه انتظار کاهش حجم تجارت جو و ذرت در سال  کاهش پیش. میلیون تن برسد 3/078درصدی به  8/1کاهش سال به سال 

 . است 3130

 

 لینک خبر

 (FAO)ائو ف: منبع خبر 

      غالت    اقتصاد: کلمات کلیدی
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http://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en/
http://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en/
http://www.fao.org/home/en/
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 0202تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر 

بطور  3130در ماه سپتامبر ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 3/0)واحد  1/0واحد خواهد بود که نسبت به ماه قبل  1/081متوسط 

( درصد 3/83)واحد  0/83و نسبت به ماه مشابه در سال قبل ( درصد

افزایش این ماه تا حد زیادی ناشی از افزایش . دهد افزایش نشان می

قیمت محصوالت لبنی و شکر . های گیاهی است قیمت غالت و روغن

 . نیز در این ماه افزایش پیدا کردند، اما قیمت گوشت ثابت ماند

واحد در  1/083ط فائو در ماه سپتامبر با متوسشاخص قیمت غالت 

و از ماه مشابه سال قبل ( درصد 1/3)واحد  4/3بل مقایسه با ماه ق

در میان غالت اصلی، گندم . بیشتر بود( درصد 8/37)واحد  1/33

 0بیشترین افزایش قیمت را داشت بطوریکه در مقایسه ماه به ماه 

. دهد افزایش نشان میدرصد  00درصد و در مقایسه سال به سال 

های صادراتی و افزایش تقاضای جهانی موجب  محدودیت تشدید

جهانی برنج که در ماه قبل قیمت . المللی گندم شد افزایش قیمت بین

رسیده بود در ماه سپتامبر  ند سال اخیرچترین سطح خود در  نبه پایی

ت عل. درصد افزایش پیدا کرد 4/3های تجاری  بهبود فعالیت به علت

انداز کاهش تولید در  اصلی این افزایش افزایش تقاضا و چشم

در مقابل، قیمت جهانی ذرت با افزایش جزئی . فدراسیون روسیه بود

. درصدی نسبت به ماه قبل در ماه سپتامبر تقریبا ثابت ماند 8/1

انداز بهبود تولید  پیامدهای ناشی از وقوع توفان در بنادر امریکا و چشم

. اوکراین از علل اصلی تغییرات در قیمت جهانی ذرت یوددر امریکا و 

درصد از ماه  83با این وجود قیمت جهانی ذرت در ماه سپتامبر تقریبا 

 . مشابه سال قبل بیشتر بود

بطور  3130های گیاهی فائو در ماه سپتامبر  شاخص قیمت روغن

 7/0یا )واحد  1/3به ماه قبل  تکه نسب بودواحد  4/043متوسط 

علت اصلی . درصد افزایش داشت 41و در مقایسه با آغاز سال ( ددرص

روغن پالم و کلزا بود در حالی که  قمیتاین افزایش ناشی از باال رفتن 

قیمت جهانی . های سویا و آفتابگردان کاهش داشتند قیمت روغن

روغن پالم برای سومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به باالترین 

این افزایش منعکس کننده . ال اخیر رسیدس 01سطح خود در 
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قیمت . دلیل مشکالت نیروی کار است د درباره تولید بالقوه  این محصول در مالزی بهوافزایش تقاضای جهانی همزمان با نگرانی های موج

گردان و سویا در ماه های آفتاب  در مقابل، قیمت جهانی روغن. جهانی روغن کلزا نیز در اثر افزایش محدودیت عرضه جهانی افزایش پیدا کرد

 . سپتامبر کاهش یافت

به ماه  و نسبت( درصد 1/0)واحد  7/0ه قبل واحد در مقایسه با ما 1/007شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه سپتامبر با متوسط 

عیین کننده این شاخص افزایش در این ماه قیمت همه انواع محصوالت لبنی ت. افزایش داشت( درصد 3/01)واحد  4/01مشابه سال قبل 

و کره بود که منعکس کننده افزایش تقاضا برای واردات و عرضه ( SMP)بیشترین افزایش مربوط به پودر شیر خامه گرفته شده . داشتند

 . ویژه از اروپا است ها به محدود صادرات آن

نسبت به ماه قبل تقریبا بدون تغییر ماند اما در مقایسه  واحد بود که 1/001بطور متوسط  3130شاخص قیمت گوشت فائو در ماه سپتامبر 

در این ماه به دنبال افزایش تقاضای جهانی و محدودیت عرضه گاو در . دهد افزایش نشان می( درصد 8/34)واحد  0/30سال به سال 

 . های اقیانوسیه و امریکای جنوبی، قیمت جهانی گوشت گاو و گوسفند افزایش پیدا کرد کشتارگاه

و نسبت به ماه مشابه سال ( درصد 1/1)واحد  4/1واحد در مقایسه با ماه قبل  3/030شاخص قیمت شکر فائو در ماه سپتامبر با متوسط 

های موجود درباره وضعیت برداشت در برزیل ناشی از تداوم شرایط خشک آب و هوایی  نگرانی. افزایش داشت( واحد 1/18)واحد  3/03قبل 

عالوه بر این باال رفتن قیمت اتانول موجب افزایش مصرف نیشکر برای تولید اتانول در . مت جهانی این محصول شدمنجر به افزایش قی

انداز مساعد برداشت در هند و تایلند مانع افزایش بیشتر قیمت شکر  از طرف دیگر کاهش تقاضای جهانی برای واردات و چشم. برزیل شد

 .  شد

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 0202اعالم برندگان جایزه نوآوری سال 

و دولت فدرال سوئیس برندگان جایزه ( FAO) سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

این جایزه . را اعالم کردند 3130المللی نوآوری برای سیستم های غذایی پایدار سال  بین

های  یک برنامه ابتکاری مشترک برای تشویق و قدردانی از کارآفرینانی است که پروژه

 . باشند ای را در بخش کشاورزی با موفقیت به مرحله اجرا رسانده برجسته

مدیرکل فائو و کریستین هوفر  راسم مجازی با مشارکت کو دانگ یوجوایز امسال طی م

این مراسم در اولین روز و طی رویداد . مدیرکل دفتر فدرال کشاورزی سوئیس اعالم شد

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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برای ایجاد تحول در  ای تحت رهبری جوانان  این رویداد جنبش و شبکه. برگزار شد( 3130اکتبر  1تا  0)شاخص مجمع جهانی غذا 

 . های کشاورزی و غذایی است سیستم

یابد که بر روی بیش از یک سطح از زنجیره  هایی اختصاص می های غذایی پایدار به نوآوری سازی و نوآوری در سیستم  جایزه اصلی دیجیتالی

گیرد که موجب  هایی تعلق می وم به نوآوریجایزه د. کنندگان را تقویت کنند غذایی تاثیرگذار باشند و پیوند بین کشاورزان و مصرف

دالر است که به برندگان برای ارتقاء سطح  810111ارزش هر جایزه مبلغ . شوند های غذایی می توانمندی جوانان در کشاورزی و سیستم

 . شود کسب و کارشان داده می

در کنیا تعلق گرفت که به  Ifarm360رکت نوپا به نام های غذایی پایدار به یک ش جایزه اول در دیجیتالی سازی و نوآوری برای سیستم

 .کند گذاران در گرد هم آوردن کشاورزان خرده مالک کمک می سرمایه

برای استفاده از فناوری دیجیتال و نوآوری در اجرای  Enveritas، بنیاد غیرانتفاعی ( special mention)برنده جایزه اشاره ویژه 

 .پای شناخته نشده جهانی قهوه اعالم شد اعتبارسنجی پایداری کشاورزان خرده

 .  دکلیک نمایی اینجاتوانید  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این جوایز و سایر برندگان می

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       سازی دیجیتال   فناوری  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

  0202های غذایی بومی  نشریه سیستم: بهترین گزارش پایداری سال  

های غذایی مردم بومی منتشر شده بود،  ای که اخیرا توسط فائو در زمینه سیستم نشریه

این جایزه ساالنه توسط . جایزه بهترین گزارش پایداری در جهان را از آن خود کرد

پایدار به با هدف ترویج ایجاد و توزیع ( Hallbars)سازمان تحقیقات پایداری هالبارز 

  . شود بهترین گزارش در زمینه پایداری داده می

دیدگاهی درباره پایداری و : های غذایی بومی مردم سیستم»این نشریه تحت عنوان 

المللی  بطور مشترک توسط فائو و اتحاد بین« پذیری از خط مقدم تغییرات اقلیمی انعطاف

با همکاری چندین ( CIAT)المللی کشاورزی گرمسیری  تنوع زیستی و مرکز بین

این نشریه با استفاده از . شود تهیه میهای مردم بومی  دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سازمان

هشت سیستم غذایی مردم بومی در آمازون، ساحل افریقا، هیمالیا، جزایر اقیانوس آرام و 

فاظت ها به شیوه پایدار و انعطاف پذیر ضمن ح ی آنقطب شمال ظرفیت تولید مواد غذای

https://ifarm360.com/
https://www.enveritas.org/
http://www.fao.org/innovation/awards/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1441932/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1441932/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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ن آیی در تولید مواد غذایی و ضرورت در این نشریه عالوه بر اهمیت بسیار زیاد خودکفا. کند ها را مستند می از تنوع زیستی در اکوسیستم

 . شود ، هشدار داده میدها روبرو هستن های غذایی با آن برای امینت غذایی در زمینه افزایش تهدیدها و فشارهایی که سیستم

 . توانید بارگذاری نمایید می اینجا متن کامل را از

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      ذاییهای غ سیستم  امنیت غذایی: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 آید دست می امنیت غذایی با امنیت آب به

مان جهانی هواشناسی تحت زم رونمایی گزارش جدید ساسمدیرکل فائو در مرا

گفت، امنیت غذایی را تنها با امنیت آب « آب: وضعیت خدمات اقلیمی»عنوان 

او همچنین خواستار اقدامات پیشگیرانه در زمینه بهبود  .دست آورد توان به می

این گزارش . مدیریت یکپارچه آب برای افزایش کیفیت زندگی و معیشت مردم شد

 .  با همکاری کارشناسان فائو تهیه شده است

های آب با استفاده از  دست آمده در مقابله با چالش های به در این گزارش پیشرفت

همچنین بر روی کمبودهای . رها نشان داده شده استخدمات اقلیمی در کشو

 . آوری داده تاکید شده است ها و جمع ها، مشاهده شبکه بینی موجود در مشارکت کاربران، پیش

ویژه در جوامع روستایی بیشتر آشکار شوند،  ها به پذیری که موجب شد آسیب 01-گیری کووید کو دانگ یو، مدیرکل فائو با اشاره به همه

 . ، تولید مواد غذایی اصلی در بسیاری از کشورها از طریق کشاورزی دیم است که در برابر نوسانات اقلیمی بسیار شکننده استگفت

دم روستایی جهان که یک ششم کل جمعیت جهان را تشکیل رمیلیارد نفر ار م 3/8حاضر حدود  بر اساس برآوردهای فائو، در حال

درصد  41بیش از )میلیون هکتار  071عالوه بر این، بیش از . کنند های آبی شدید زندگی می دودیتدهند در مناطقی کشاورزی با مح می

 . تحت استرس آبی شدید قرار دارند( های زراعی آبی زمین

 . کلیک نمایید اینجاتوانید  برای دسترسی به متن کامل این گزارش می

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      امنیت آب  امنیت غذایی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/cb5131en/cb5131en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1441873/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1441873/icode/
http://www.fao.org/home/en/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/state-of-climate-services-report
http://www.fao.org/news/story/en/item/1442595/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1442595/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 های مؤثر و پایدار مبتنی بر علم و نوآوری حل راه: حفظ تنوع زیستی

جلسه کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و  در مراسم افتتاحیه هجدهمین

، مدیرکل فائو طی سخنرانی خود بر اهمیت نقش بخش (CGFRA)کشاورزی 

 .کشاورزی در مدیریت تنوع زیستی و حفاظت از آن تاکید کرد

از همه « تولید بیشتر با منابع کمتر»وی همچنین عالوه بر تاکید بر روی 

واستار ارتقاء علم و فناوری و نوآوری و های غذا و کشاورزی خ ذینفعان در سیستم

 . های مؤثر و طوالنی مدت برای حمایت از تنوع زیستی شد حل یافتن راه

تنها نهاد دائمی ( CGFRA)کمیسیون منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی 

المللی در مورد  یدن به توافق بینکند و هدف آن رس دولتی است که بطور اختصاصی بر روی تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی کار می بین

های کاربری پایدار و حفاظت از منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و همچنین به اشتراک گذاری عادالنه مزایای حاصل از  سیاست

 . ها است کاربری

ای  برگزار شد، مجموعه 3130 (0011مهر  1)ول اکتبر 0تا ( 0011مهر  1) 3130سپتامبر  37ای این کمیسیون که از  در جلسه یک هفته

های  تمرکز جلسات بر روی تدوین و اجرای برنامه. از مسائل مربوط به منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

این . ها است افشان ها و گرده تر به دنیای میکروارگانیسم ها و گیاهان و نگاهی عمیق اقدام جهانی برای منابع ژنتیک حیوانات، آبزیان، جنگل

« وضعیت جهانی تنوع زیستی برای غذا و کشاورزی»میسیون همچنین در نظر دارد با توجه به انتشار گزارش ارزیابی جهانی از ک

 . ائه نمایدرهای سیاستی الزم را ا واکنش

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      منابع ژنتیکی  تنوع زیستی : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های جوان برای آب  برنامه آموزشی برای دیپلمات

های  مند به سیاست ای عالقه های جوان حرفه دلفت از دیپلمات IHEمؤسسه آموشی آب 

های جوان آب که  زیست برای مشارکت در برنامه شش ماهه دیپلمات حیطالمللی آب و م بین

 . نام کرد شود دعوت به ثبت آغاز می 3133از ژانویه 

ای با زمینه فعالیت در امور  ها و افراد حرفه های جوان آب به دیپلمات برنامه دیپلمات 

های  های علمی به روز در مورد آب، چالش برنامه ،الملل الملل یا حقوق بین خارجی، روابط بین

http://www.fao.org/news/story/en/item/1441206/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1441206/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 . کند میارائه مختلف منابع آب با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی و همچنین در زمینه مدیریت فنی آموزش 

 . کلیک نمایید اینجاتوانید  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این برنامه آموزشی می

 لینک خبر

 UNWATER: منبع خبر 

      برنامه آب سازمان ملل متحد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 مشکل خواهند داشت ، پنج میلیارد نفر در دسترسی به آب0202تا سال 

 1است که بیش از  سازمان ملل متحد در جدیدترین هشدار خود اعالم کرده

در دسترسی به آب مشکل خواهند داشت و از  3111میلیارد نفر در سال 

ر دابتکار عمل ارائه خواستار  COP26در اجالس  رکت کنندهشرهبران جهان 

 . این زمینه شد

میلیارد نفر  4/8، 3103سی، در سال بنا به گزارش جدید سازمان جهانی هواشنا

 . حداقل یک ماه در سال به آب کافی دسترسی نداشتند

: وضعیت خدمات آب و هوایی»گزارش سازمان جهانی هواشناسی تحت عنوان 

تا  (آبان 1)اکتبر  80از ( COP26)کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد .  منتشر گردید COP26چند هفته قبل از اجالس « آب

 . در گالسکو امریکا برگزار خواهد شد( آبان 30)نوامبر  03

های  سال گذشته، سطح آب ذخیره شده در خشکی شامل آب 31سازمان جهانی هواشناسی در این گزارش تاکید کرده است که طی 

به قطب جنوب و گرینلند است، بیشترین کاهش مربوط . متر در سال کاهش یافته است سطحی، زیرزمینی، برف و یخ، به میزان یک سانتی

تر در مناطقی که بطور سنتی تامین کننده آب هستند اکنون با کمبود آب  اما بسیاری از مناطق پرجمعیت واقع در عرض جغرافیای پایین

ستفاده و های روی کره زمین قابل ا درصد از آب 1/1پیامدهای بزرگی برای امنیت آب وجود دارد زیرا فقط . هستند وتوجهی روبر قابل

 . شیرین هستند

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       COP26   کنفرانس تغییرات اقلیمی بحران آب  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.un-ihe.org/young-water-diplomats-program
https://www.unwater.org/young-water-diplomats-program/
https://www.unwater.org/young-water-diplomats-program/
https://phys.org/news/2021-10-billion-struggle-access.html
https://phys.org/news/2021-10-billion-struggle-access.html
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 اناثر نیم درجه بر روی گرم شدن جه

گویند،  نظر نرسد، اما کارشناسان اقلیم می نیم درجه سانتیگراد شاید زیاد به

درجه گرمتر از قرن نوزدهم شود،  3درجه سانتیگراد زمین  1/0اگر به جای 

 . تواند بین مرگ و زندگی باشد تفاوت می

درجه سانتیگراد افزایش در گرمای زمین منجر به دو برابر شدن افرادی  3

یک چهارم میلیارد . شوند مواجه میهای گرمای شدید  که با موجخواهد شد 

 .  نفر با کمبود آب روبرو خواهند شد

 . سال یکبار عاری از یخ خواهد شد 01جای یک بار در طول یک قرن، هر  اقیانوس منجمد شمالی به

درجه سانتیگراد باالتر از گرمای  0/0که پیش از این  نامه پاریس را امضا کردند متعهد شدند که افزایش دمای جهانی را کشورهایی که توافق

 . درجه سانتیگراد کنترل نمایند 1/0درجه سانتیگراد و ترجیحا تا  3تر از  دوران قبل از صنعتی شدن بود، پایین

فعلی برای کاهش  حتی در صورت تحقق آن، تعهدات: بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ما در حال حاضر بسیار دور از این معیار هستیم

 . سانتیگراد خواهد شد 7/3بار  ای منجر به افزایش گرمای زمین در حد فاجعه انتشار گازهای گلخانه

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       تغییرات اقلیمی  گرمایش زمین   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 حلی برای مشکالت آب  های زیرزمینی راه بازار آب

با توجه به خشکسالی  تاریخی و تغییر الگوهای بارندگی در صحرای کالیفرنیا، 

تواند الگویی برای آینده مدیریت آب در این منطقه  های زیرزمینی می بازار آب

 . باشد

های آب زیرزمینی موهاوی  های تحت پوشش سیستم مالکان زمیناز زمانی که 

(Mojave ) مدیریت دسترسی آزاد درآمده و تحت سیستم کنترل و سیستم از

قرار گرفتند، بر روی تثبیت منابع ( cap-and-trade system)تجارت 

 Brenمحققان دانشکده علوم و مدیریت محیط زیست . زیرزمینی مؤثر بود

https://phys.org/news/2021-10-degree-big-difference-world.html
https://phys.org/news/2021-10-degree-big-difference-world.html
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دست آمده  نتایج به. اند سیاست عمومی کالیفرنیا بر روی تاثیرات بازار مطالعه جدیدی انجام دادها کالیفرنیا و مؤسسه دانشگاه سانتا باربار

توانند پمپاژ کنند محدود کرده است، این تغییر سیستم  سیستم مقدار آب زیرزمینی را که مالکان میاین دهند با وجود اینکه  نشان می

 . برابر هزینه اولیه ایجاد بازار بوده است 01میزان این افزایش تا . های زیرزمینی باال برده است ازار آبدر بمدیریت ارزش امالک را 

این تغییر مثبت باعث شده است . منتشر شده است Political Economyهای امیدوار کننده در مجله  جزئیات بیشتر درباره این یافته

 .  های زیرزمینی کالیفرنیا بکنند دیریتی خود تحت قانون جدید مدیریت پایدار آبکه سایر جوامع شروع به تدوین راهبردهای م

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      های غذایی بحران های زیرزمینی   بازار آب: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های زراعی ها از زمین حذف میکروپالستیک

در بسیاری از کشورها، کشاورزان و باغداران از نوارهای مالچ برای افزایش 

این نوارهای پوششی اغلب از . کنند عملکرد محصوالت خود استفاده می

دمای خاک و  های هرز، ها  برای کنترل علف شوند و از آن اتیلن ساخته می پلی

پذیر زیستی  اما مواد فسیلی تجزیه. شود جویی در مصرف آب استفاده می صرف

ها در پایان فصل باید با صرف نیروی کار  در نتیجه، بقایای آن. نیستند

. آوری شوند، در غیر این صورت مزارع را آلوده می کنند توجهی جمع قابل

تحقیقات بر روی محققان مؤسسه  NewHyPeعنوان بخشی از پروژه  به

 Fraunhofer Institute for Silicate Research)سیلیکات فرانهوفر 

ISC )کنند پذیر با پوشش حفاظتی هیبریدی کار می تجزیه با همکاران اروپایی خود بر روی ساخت کاغذهای مالچ پایدار و زیست . 

 Bayreuthتحقیق انجام شده در دانشگاه  سبر اسا. کنند ه میهای زراعی را نیز آلود ها بلکه زمین نه تنها اقیانوس ضایعات پالستیکی

های کشاورزی استفاده  نوارهای مالچ که برای پوشش هاک بستر یا زمین. توان در مزارع یافت آلمان، ذرات ریز و درشت پالستیک را می

های هرز، در کاهش تبخیر و  شد و کاهش علفها عالوه بر افزایش طول دوره ر هدف از کاربرد آن. کنند شوند، به این آلودگی کمک می می

 . بهبود تراز رطوبتی خاک هم مؤثر هستند

ها نیز در  آوری شوند که معموال بقایایی از آن مبتنی بر نفت باید پس از برداشت جمع( PE)اتیلن  نوارهای پوششی ساخته شده از پلی

توانند بر روی خواص فیزیکی خاک اثر گذاشته و  این ذرات می. ها نیستند ه آنها نیز قادر به تجزی ماند که میکروارگانیسم ها بر جا می زمین

تیم . الکتیک با قیمت زیاد وجود دارند پذیر ساخته شده از اسید پلی تجزیه در حال حاضر، نوارهای پوششی زیست. وارد زنجیره غذا شوند

بر روی ساخت  NewHyPeخود از آلمان، فنالند و نروژ در پروژه تحقیقاتی از محققان مؤسسه فرانهوفر با همکاران تحقیقاتی و صنعتی 

https://phys.org/news/2021-09-groundwater-solutions-west-woes.html
https://phys.org/news/2021-09-groundwater-solutions-west-woes.html
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نوارهای پوششی جدید باید دوستدار محیط زیست، ارزان قیمت و قابلیت تولید انبوه . کنند کار میپذیر  تجزیه جایگزینی پایدار و زیست

 . داشته باشند

 لینک خبر

  phys.org : منبع خبر 

      ذرات میکروپالستیک  آلودگی خاک  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های مهاجم گیاهی اثرات عوامل اجتماعی اقتصادی بر روی گسترش گونه

جم را دارند، های مها بینی گسترش گیاهان غیربومی که امکان تبدیل شدن به گونه پیش

اما تحقیقات جدید ارائه شده در . ممکن است یک هدف غیرقابل دستیابی بنظر برسد

دهد که  نشان می Invasive Plant Science and Managementمجله 

بینی را  تواند این پیش های مهمی در سبک زندگی و کار افراد وجود دارد که می سرنخ

 . ممکن سازند

ه هاوایی اطالعات مربوط به گیاهان غیربومی موجود در شش گروهی از محققان دانشگا

ها مکانی که برای اولین بار هر گیاه مشاهده است و نحوه ورود احتمالی آن را نیز  آن. آوری کردند الجزایر هاوایی را جمع جزیره اصلی مجمع

انواع . شده و گسترش یافته بودند« اهلی» ،ر از کشتگونه غیربومی را شناسایی کردند که از طریقی غی 0111محققان تفریبا . ثبت کردند

 . های تاکسونومی بسیار متفاوت بودند ود و متعلق به شرایط آب و هوایی، قاره و گروهباین گیاهان بسیار متنوع 

با سرعت . بردند ها به روند مهمی پی های گیاهان در کنار تغییرات اجتماعی اقتصادی در زنجیره جزیره محققان با تجزیه و تحلیل داده

بدین ترتیب . وجود آمده بود های غیربومی به توجهی نیز در چگونگی تثبیت گونه گرفتن تغییر اقتصاد از کشاورزی به گردشگری، تغییر قابل

اعدی طور تص های زینتی غیربومی به زمان ورود گونه شدند کاهش یافته و هم که تعداد گیاهانی که از طریق مسیرهای کشاورزی وارد می

 . افزایش یافته بود

تواند مسیرهای  گوید، مشخص است که تغییرات اجتماعی اقتصادی می از دانشگاه هاوایی می Kelsey Brockنام  یکی از محققان گروه به

 .اد کند که امکان تهاجمی شدن باالیی دارندجیهای غیربومی ا جدیدی برای ورود گونه

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      های غیربومی  گونه  های مهاجم گیاهی   گونه: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-10-microplastics-farmland.html
https://phys.org/news/2021-10-microplastics-farmland.html
https://phys.org/news/2021-10-socioeconomic-factors-invasive.html
https://phys.org/news/2021-10-socioeconomic-factors-invasive.html
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 ها ابزار جدید سازمان ملل متحد در مورد نقشه سیالب

اند که  بزار جدیدی ارائه کردهشگاه سازمان ملل متحد انکارشناسان دا

های فوری با وضوحی در مقیاس  توان نقشه با استفاده از آن می

نقشه . تهیه کرد 0131از سال جهان های سراسر  خیابانی از سیل

ویژه کشورهای  های جهان به همه کشورها به آنالین رایگان سیالب

 . ندکتواند  میهای کمک  نیمکره جنوبی در آگاهی از خطر سیالب

اه ملل گتوسط مؤسسه آب، محیط زیست و سالمت دانشاین ابزار 

گوگل و   MapBoxمتحد در همیلتون کانادا با پشتیبانی برنامه 

یابی در مورد کمبودهای نقشه برای دفاع و واکنش در برابر  توانند با تنظیم متغیرها به مکان کاربران می. دیگر شرکاء ایجاد شده است

 . ها یا توسعه کشاورزی نیاز دارند روزرسانی زیرساخت برای مثال چه مناطقی به ساخت یا به. کمک کنند های آینده ریزی ها و برنامه سیالب

متر یعنی در مقیاس  81هایی با وضوح  توان نقشه کاربری این ابزار بسیار ساده است و فقط دسترسی به اینترنت نیاز دارد و با آن می 

های بیمه خواهد توانست با وضوح باالتر حتی با دقتی در حد  رای مصرف تجاری مثل شرکتنسخه آینده ب. خیابان به خیابان تهیه کرد

 . ها را ارائه کند شناسایی ساختمان

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       یننقشه آنال  ها  سیالب: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ها تاثیر تنش شوری بر روی واکنش حبوبات در برابر ریزوباکتری

ناپذیر کشاورزی پایدار هستند، زیرا بسیاری از انواع  حبوبات بخش جدایی

ل یموردنیاز انسان و حیوانات را تشکآن منبع مهمی برای تامین پروتئین 

نام ریزوبیا، تعامل  های خاک به با گروهی از باکتری حبوبات. دهند می

حبوبات منجر به تشکیل -زیستی ریزوبیوم هم. فرد و مفید دارند منحصر به

ها  گره. شود می( nodules)نام گره  اندام جدیدی روی ریشه گیاه به

نام تثبیت  ها طی فرایندی به در این گره  ریزوبیا. میزبان ریزوبیا هستند

نیتروژن اتمسفر را که قابل استفاده توسط گیاه نیست به نیتروژن، 

این یک فرایند بسیار . کنند آمونیوم قابل استفاده توسط گیاه تبدیل می

های کشاورزی بسیار  ارزشمند است زیرا نیتروژن قابل استفاده در سیستم

https://phys.org/news/2021-10-tool-street-aid-disaster-global.html
https://phys.org/news/2021-10-tool-street-aid-disaster-global.html
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  . محدود است

بردای از این فرایند را در تولید مواد  ها بهره این تنش. حساس استهای محیطی بسیار  فرایند تثبیت نیتروژن در حبوبات در برابر تنش

و مانع فرایند  دگذار است که شوری خاک بر روی تشکیل گره اثر منفی می برای مثال، قبال مشخص شده. کنند غذایی محدود می

رانش طی تحقیقات خود به اثرات شوری بر و همکا  Jeanne Harrisنام  محققی از دانشگاه ورمونت به. شود بیوشیمیایی مرتبط با آن می

 .   منتشر شده است MPMIها در مجله  های آن جزئیات یافته. اند برده روی رفتار متقابل بین شبدر و ریزوبیا پی

تلف وجود های مخ  گوید، با توجه به عالقمندی خود و تیمش به مکانیسم مربوط به این اثر متقابل، بر روی بیان ژنی در حالت این محقق می

ها، انتظار مشاهده تاثیر  با توجه به نقش بازدارندگی شوری در گره.  اند یا عدم وجود شرایط شوری با ریزوبیا و یا بدون ریزوبیا مطالعه کرده

کننده روی بیان ژنی را داشتند، اما دریافتند که چندین ژن با عملکرد خوب در تشکیل گره تحت شرایط شوری به شدت القا  سرکوب

های زیستی از طرف  های محیطی بر حساسیت گیاه در برابر سیگنال این کشف به محققان در شناخت هر چه بیشتر اثرات تنش. شوند می

 . ای که در علوم گیاهی هنوز بسیار ناشناخته است زمینه. کند ها کمک می باکتری

 . کلیک نمایید اینجا برای مشاهده متن کامل

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      ها ریزوباکتری  تثبیت نیتروژن   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 خاک سالم، مزارع سالم

اخیرا به . توانند سالم یا ناسالم باشند ها می ها نیز مانند انسان خاک

به . اند های درون بدن انسان برای سالمتی پی برده اهمیت میکروب

. ی داردگها بست ای از میکرب مجموعههمین دلیل، سالمت خاک نیز به 

طی ت کرده و خاک را به محیها مواد مغذی را بازیاف ها و قارچ باکتری

 . کنند اهان تبدیل میبهتر برای پرورش گی

تر کردن خاک بطور کامل شناخته  اما شناخت ما از چگونگی سالم

های  حتی تعریف دقیق خاک سالم و روش. نشده و یک چالش است

. است از نظر علمی بطور کامل حل نشده گیری سالمت خاک اندازه

خت هر چه بیشتر خاک سالم و جزئیات تحقیقات جدیدی بر روی شنا

 . خواهد بودکنندگان مفید  کشاورزان و مصرف ایرهای این تحقیقات ب یافته. بیشتر درباره آن در حال انجام است

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/MPMI-01-21-0019-R
https://phys.org/news/2021-09-salt-stress-legume-responses-symbiotic.html
https://phys.org/news/2021-09-salt-stress-legume-responses-symbiotic.html
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تر شدن خاک  های مدیریتی که منجر به سالم گوید، شناخت بیشتر درباره شیوه کانادایی می یلوری فیلیپس محقق کشاورزی و غذا

ها،  کش کودها، آفت)بر  کند که محصوالتی مشابه اما با مصرف کمتر مواد شیمیایی هزینه اورزان این امکان را فراهم میشوند برای کش می

 . حفاظت از محیط زیست نیز کمک کنند تولید کرده و به( ها کش علف

اند که کاشت چه  و دریافته  ک انجام دادههای مختلف کشاورزی در رابطه با سالمت خا مدتی را بر روی شیوه ینش مطالعه طوالنو همکارااو 

اند  گیری سالمت خاک سیستم جدیدی را مورد آزمایش قرار داده همچنین برای اندازه. کنند تر شدن خاک کمک می نوع گیاهانی به سالم

 . تواند در آینده کمک کند که به محققان برای مطالعه بیشتر در این زمینه می

های مختلف  هدف از آزمایشات بررسی اثرات طوالنی مدت سیستم. در انتاریو شروع شده است 3110ز سال ها ا های میدانی  آن آزمایش

، سویا سال کشت مداوم ذرت 03اند که  های کاشت ذرت و سویا مقایسه کرده و نشان داده ها سیستم مرتع را با سیستم آن. کشاورزی است

 . ارندگذ تاثیر میچگونه و یا گیاهان چند ساله بر سالمت خاک 

 . منتشر شده است Agrosystems, Geosciences & Environmentها در مجله  های آن جزئیات بیشتر درباره یافته

 توانید مشاهده نمایید  می اینجامتن کامل مقاله از 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       ها میکروارگانیسم   سالمت خاک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agg2.20164
https://phys.org/news/2021-10-healthy-soil-farms.html
https://phys.org/news/2021-10-healthy-soil-farms.html
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