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 0011 شهریور تا 99 اسفندتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از 

تا ماه ( 11 اسفند) 0313 مارساز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :شرح زیر بود هب( 0011 شهریور )  3130 سپتامبر

 

 

 

 

 

 

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

 : شرح زیر بود هب (0011 شهریور )  3130 سپتامبرتا ماه ( 11 اسفند)

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-1.87 % 269.73 Sep 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.74 % 400.00 Sep 2021 
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 سپتامبرتا ماه ( 11 اسفند) 3130 مارساز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود شرح هب (0011 شهریور )  3130

 

 

 

 

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

  :زیر بود  شرح هب ( 0011 شهریور )  3130 سپتامبرتا ماه ( 11 اسفند) 3130

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

-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 

-10.06 % 230.80 Sep 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .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 

0.00 % .43 Aug 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 اقدامات ما، آینده ما: 0100 جهانی غذاروز 

 -اقدامات ما، آینده ما است»با شعار  3130مراسم روز جهانی غذا در سال 

در بروکسل « تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط زیست بهتر و زندگی بهتر

 . دشبلژیک برگزار 

کنیم و نحوه مصرف آن نه تنها بر سالمتی ما بر  غذایی که انتخاب می

اولین اجالس سیستم های غذایی در . گذارد سالمتی کره زمین نیز تاثیر می

در . کار خواهد کرد ماه سپتامبر توسط دبیرکل سازمان ملل متحد شروع به

ایدار، این اجالس در جهت قرار گرفتن در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پ

اقدامات جدیدی برای تغییر شیوه تولید و مصرف غذا در جهان ارائه خواهد 

  . همه مردم باید بخشی از این تغییر باشند. شد

در این روز صدها رویداد و . کشور، روز جهانی غذا را به یکی از بزرگترین روزها در تقویم سازمان تبدیل کرده است 011اقدامات جمعی در 

برای کمک به هدف آگاهی و اقدام جهانی . اورد ها و عموم مردم را گرد هم می های غیر دولتی، رسانه مشاغل، سازمان  ای فعالیت توسعه

 . های غذایی سالم برای همه است برند و ضرورت ترویج برای تامین رژیم افرادی است که از گرسنگی رنج می

 . مشاهده نمایید اینجاتوانید از  وب سایت اختصاصی روز جهانی غذا را می

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت    اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های کشاورزی و غذا  مردم در مرکز نوآوری سیستم: بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد

، بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد (Karl Schwab)کارل شواب 

(WEF ) در طی سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی غذا در مقر سازمان غذا و

های غذا و کشاورزی به مردم  کشاورزی ملل متحد در رم گفت، باید در سیستم

 . بیشتر اعتماد کنیم

وی ضمن اشاره به اینکه چگونه در سال گذشته غذا دوباره در مرکز دستور جهانی 

کشاورزی و غذا حمایت کرد و تاکید  های ستمقرار گرفت، از تغییر همه جانبه سی

کرد که در اصل باید همبستگی اجتماعی و رشد اقتصاد روستایی بر بهبود کارآیی 

https://www.fao.org/world-food-day/en
https://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1416785/
https://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1416785/
http://www.fao.org/home/en/


 

 

 0011دوم  مهر  نیمه –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                            مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
 

 

 071، شماره (فرصت)تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی : آدرس

 130 – 31783310: تلفن    0138403011: کد پستی

 info@awnrc.com: ایمیل    www.awnrc.com: وب سایت

1 

 . زنجیره غذایی اولویت بیشتری داشته باشد

های تفکر، نوآوری و  مدالنه از طریق سیستعاجاد مواد غذایی پایدار، سالم و ای: های غذایی تغییر سیستم»سخنرانی کارل شواب تحت عنوان 

 . در دسترس است لینکاز طریق این « های ذینفعان تعاونی

هدف آن . تاسیس شد 0170های دولتی و خصوصی در سال  المللی است که با تمرکز بر همکاری مجمع جهانی اقتصاد، یک سازمان بین

ای و  های جهانی، منطقه دستورالعملبه  ود وضعیت جهان با مشارکت رهبران تجاری، سیاسی، دانشگاهی و دیگر جوامع برای شکل دادنبهب

   . مجمع ساالنه این سازمان هر سال در داووس سوئیس برگزار می شود. صنعتی است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       مجمع جهانی اقتصاد   روز جهانی غذا : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 فرهنگی و اقتصادی چای و قهوه  ،اهمیت اجتماعی

متخصصان چای و قهوه گرد هم در رویداد جانبی مراسم روز جهانی غذا، 

و اقتصادی دو نوشیدنی پرطرفدار جهان  آمدند تا اهمیت فرهنگی، اجتماعی

، فراگیر و های کشاورزی کارآمد ایجاد سیستم ها در از جمله نقش آن

 . پذیر را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند انعطاف

چای و قهوه از منابع . به میزبانی فائو در روز جهانی غذا برگزار شد داین رویدا

طبق . ستندهها نفر در سراسر جهان  حیاتی اشتغال و درآمد برای میلیون

درصد تولید جهانی چای و قهوه  31تا  41برآوردهای انجام شده، حدود 

این دو بخش را  ها جمعیت های آن ها کارگر از جمله زنان و خانواده میلیون. گیرد انجام می پا و خانوارهای کشاورز توسط کشاورزان خرده

 . توانند داشته باشند می( SDGs)دهند و نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار  تشکیل می

کو دانگ یو، مدیرکل فائو در سخنرانی خود در این مراسم گفت، گفتگوی امروز تجدید تعهد نسبت به بزرگداشت صلح، وحدت و تبادل بین 

 . های کشاورزان تولید کننده چای و قهوه تاکید کرد ن بر موفقیتاو همچنی. ها است ها و فرهنگ تمدن

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

 چای     قهوه    روز جهانی غذا  :مات کلیدیکل

 

 بازگشت به فهرست

https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5676/icode/
https://www.fao.org/newsroom/detail/Schwab-lecture-WFD2021/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/Schwab-lecture-WFD2021/en
http://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/tea-coffee-celebrating-cultural-social-economic-importance-15102021/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/tea-coffee-celebrating-cultural-social-economic-importance-15102021/en
http://www.fao.org/home/en/
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 به سه محقق تغییرات اقلیمی  0100جایزه نوبل فیزیک 

جایزه نوبل فیزیک در سال ( مهر 08)اکتبر  1آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز 

را به سه فیزیکدان از امریکا، ایتالیا و آلمان به دلیل مشارکت پیشگام در  3130

کار این محققان به بهبود شناخت . های پیچیده فیزیکی اهدا کرد شناخت سیستم

 . بیشتر تغییرات اقلیمی زمین کمک کرده است

محقق هواشناسی از دانشگاه پرینستون ( Syukuro Manabe)یکورو مانابه ش

، 0141های دهه  در سال. نشان داد که چگونه باال رفتن سطح دی اکسید کربن در اتمسفر منجر به افزایش دمای سطح زمین می شود

 . های اقلیمی کنونی شد دلیو اساس توسعه م  های فیزیکی از تغییرات اقلیمی زمین ارائه کرد که پایه مانابه مدل

این مدل پاسخگوی . کند مدلی توسعه داد که آب و هوا را به اقلیم مرتبط می( Klaus Hasselmann)ده سال بعد کالوس هاسلمن 

هایی ارائه کرد برای  او همچنین روش. سامانی آب و هوا قابل اعتماد هستند های اقلیمی علیرغم تغییرپذیری و نا به سوالی بود که چرا مدل

 . اند بر اقلیم تاثیر گذاشته که های انسانی فعالیتهای طبیعی و  ، و عالئم ناشی از پدیده های ویژه تشخیص سیگنال

های پیچیده در مقیاس  ها و نوسانات در سیستم از ایتالیا برای تحقیقاتش در زمینه نابهنجاری( Giorgio Parisi)جورجیو پاریزی به  

 . ای این جایزه تعلق گرفت اتمی تا سیاره

 لینک خبر

  www.isaaa.org :منبع خبر 

       تغییرات اقلیمی     جایزه نوبل فیزیک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های شور نقشه جهانی خاک

عنوان یک ابزار کلیدی برای جلوگیری از شور شدن  های شور به نقشه جهانی خاک

 . اندازی شد وری توسط فائو راه خاک و افزایش بهره

میلیون  388شود که در سراسر جهان بیش از  بر اساس این نقشه، برآورد می

 ها اکثر این خاک. تحت تاثیر شوری هستند( درصد از کره زمین 7/3)هکتار خاک 

های طبیعی خشک یا نیمه خشک در افریقا و امریکای التین یافت  در محیط

ها بسیار باال است، به  های تحت آبیاری در همه قاره درصد از خاک 11تا  31دهد که میزان شوری  همچنین این نقشه نشان می. شوند می

 . های زیادی در زمینه تولید غذا روبرو هستند چالش دلیل تخریب خاک با میلیارد نفر در سراسر جهان به 1/0این معنی که بیش از 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19052
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19052
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کشور و صدها فرایند پردازش و تجزیه و تحلیل داده است و به متخصصان در  003این نقشه حاصل یک پروژه مشترک با همکاری 

یب دیده از های آس کزدایی و مدیریت پایدار خا شناسایی مناطقی که باید اقدامات مدیریتی برای جلوگیری از شور شدن خاک و نمک

 . واند کمک کندت شوری انجام گیرد، می

 33تا  31صورت مجازی از  این سمپوزیوم سه روزه به. های شور انجام گرفت اندازی این نقشه در مراسم افتتاحیه سمپوزیوم جهانی خاک راه

 . کلیک نمایید اینجاالعات بیشتر برای مشاهده این نقشه و کسب اط. کارشناس برگزار گردید 1111اکتبر با حضور بیش از 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

         خاک شور  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 حل برای پایان دادن به گرسنگی بخشی از راه: های توسعه عمومی بانک

های  های توسعه عمومی گفت، بانک کو دانگ یو، مدیرکل فائو در دومین اجالس جهانی بانک

کشاورزی -های غذا حل برای پایان دادن به گرسنگی و تغییر سیستم توسعه عمومی بخشی از راه

کمک تحکیم ارتباط بین ذینفعان  هبهای مالی  توانند با کم کردن فاصله ها می زیرا آن. هستند

 . کنند

فرد خود از ترکیب دستورالعمل  های توسعه عمومی در سراسر جهان با ترکیب منحصر به انکب

توانند منابع  های دولتی و خصوصی می انداز درازمدت و قابلیت تامین مالی از بخش توسعه، چشم

 . را فراهم کنندکشاورزی تزریق کرده و منابع مالی بهتری برای ترویج کشاورزی پایدار -مالی بیشتری را در بخش غذا

بانک توسعه عمومی و سایر ذینفعان در  111نمایندگان بیش از . برگزار شد CDPدومین اجالس امور مالی مشترک در رم و به میزبانی 

 گذاری و اجالس تقویت هماهنگی و انسجام بین این مؤسسات در جهت تغییر الگوهای سرمایه هدف این. این رویداد دو روزه شرکت کردند

 . نامه پاریس بود و توافق( SDGs)ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار  های آن فعالیت

های کشاورزی و غذا از عوامل اصلی دستیابی به توسعه پایدار و مقابله با تغییرات  مدیرکل فائو همچنین گفت، ایجاد تحول در سیستم

زایی، تقویت  پذیر، اشتغال مهمی را برای بهبود معیشت افراد فقیر و آسیب های توانند فرصت های توسعه عمومی می بانک. اقلیمی است

های غذا کشاورزی  نیاز اصلی سیستم 1همچنین نقش مهمی در تامین . های جنسیتی و حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کنند توانمندی

 غذا، خوراک دام، الیاف، سوخت و محیط زیست : داشته باشند

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      های توسعه عمومی   بانک  اقتصاد : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.fao.org/global-soil-partnership/gsasmap/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/salt-affected-soils-map-symposium/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/salt-affected-soils-map-symposium/en
http://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/public-development-banks-summit/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/public-development-banks-summit/en
http://www.fao.org/home/en/
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 پنج برابر خواهد شد 0101تا سال  در اروپا های گرما های اقتصادی موج هزینه

محققان خسارت حاصل . گذارند وری انسان تاثیر می های گرما بر روی بهره موج

برآوردهای جدید نشان . اند از این تاثیر را بر روی اقتصاد اروپا محاسبه کرده

 . های آینده افزوده خواهد شد دهند که بر شدت این تاثیر در دهه می

، تعداد روزهای بسیار گرم در اروپا دو برابر شده 3107تا  0141های  بین سال

ا های گرم دهند که موج ط به تغییرات اقلیمی نشان میوبهای مر بینی پیش. است

 . تر شوند النیتوانند بیشتر و طو در آینده می

کنند و به  ها، حیوانات و گیاهان را تهدید می های گرما سالمت انسان موج

شوند، ساعات کار  های بسیار گرم باعث فشار فیزیولوژیکی می محیط. شوند وری کارگران می ا آسیب رسانده و موجب کاهش بهرهه زیرساخت

 . کنند ها اخالل ایجاد می گیری بر یادگیری تاثیر منفی گذاشته و در تصمیمدهند،  مفید را کاهش می

( GDP)اروپا و سایر مؤسسات تحقیقاتی کاهش تولید ناخالص داخلی  در یک مطالعه جدید، محققان مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون

 . اند وری انسان برآورد کرده های گرما بر روی بهره ناشی از تاثیر منفی موج

منجر به کاهش  3103و  3101، 3101، 3118العاده گرم مانند  های فوق ویژه سال های گرمای اخیر، به ها، موج بر اساس محاسبات آن

درصدی  3/1برابر بیشتر از متوسط کاهش  1/3تا  1/0میزان این کاهش . اند درصد در تولید ناخالص داخلی اروپا شده 1/1تا  8/1ساالنه 

 .  است 3101تا  0130های  تولید ناخالص داخلی در نتیجه گرمای بین سال

 لینک خبر

  ec.europa.eu :منبع خبر 

       GDP    های هوای گرم موج : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ها در تولید بذر در گیاهان افشان اولین برآورد جهانی از نقش گرده

گونه گیاهی یعنی  071.111های یک تحقیق جدید، حدود  بر اساس یافته

طور کامل برای تولید بذر و تکثیر به  نیمی از همه گیاهان گلدار عمدتا یا به

ها  افشان بنابراین کاهش جمعیت گرده. افشان وابسته هستند حشرات گرده

بین  های طبیعی از جمله از تواند موجب اختالل جدی در اکوسیستم می

 . رفتن تنوع زیستی شود

پذیری گسترده تولید بذر  آسیب»این یافته مربوط به تحقیقی تحت عنوان 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/economic-costs-heatwaves-increase-five-fold-2060
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/economic-costs-heatwaves-increase-five-fold-2060
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_287245227-heatwaves.jpeg?itok=ZT-FiRE_
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 . منتشر شده است Science Advancesمجله  3130اکتبر  08در شماره « ها افشان در نتیجه کاهش جمعیت گرده

در افریقای جنوبی و نویسنده اصلی مقاله  Stellenbosch Universityمحقق گروه علوم ریاضی دانشگاه  James Rodgerدکتر 

های طبیعی را ارائه  ها برای گیاهان در اکوسیستم افشان گوید، این اولین مطالعه در نوع خود است که برآورد جهانی از اهمیت گرده می

 . قاره جهان انجام شده است 1مؤسسه از  38محقق از  30این مطالعه با مشارکت . کند می

های گیاهی گلدار قادر به تولید بذر نخواهند بود و حدود نیمی  ها، یک سوم از گونه افشان دهگرآمده نشان می دهند که بدون  دست نتایج به

بارور ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین اگر چه تولید بذر و تکثیر گیاهان خود. درصد کاهش در باروری روبرو خواهند شد 31ها با بیش از  از آن

 . های گیاهی جبران نخواهد شد افشانی در بیشتر گونه وجه خدمات گرده اما به هیچ

 لینک خبر

 sciencedaily : منبع خبر 

          ها گرده افشان : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های صحرایی، تهدیدی جدی برای کشاورزی پاکستان  ملخ

هایی از افریقا و  های صحرایی بخش ، ملخ3131و  3101های  در سال

جزیره عربستان تا پاکستان و هند را مورد هجوم  منطقه وسیعی از شبه

ملخ . است این هجوم بدترین نوع در دهه اخیر توصیف شده. قرار دادند

از آفات جدی کشاورزی   Schistocerca gregariaصحرایی یا 

است که از اغلب انواع محصوالت کشاورزی از جمله غالت، سبزیجات و 

توجهی به تولیدات  های قابل تواند تغذیه کرده و آسیب ها می میوه

خطر  کشاورزی وارد کرده و امنیت غذایی را در بسیاری از کشورها به

 . اندازد

علیه این آفت بر اساس نظارت بر مناطق شیوع و شرایط اکولوژیکی و در صورت لزوم از طریق مداخله  ، رویکردی پیشگیرانه0141از دهه 

سال گذشته می توان گفت که تهاجم ملخ صحرایی در حال حاضر  41با نگاه به . اجرا شده است کش زودهنگام و استفاده محدود از آفت

 . توان به درستی مدیریت کرد ان زودهنگام از شیوع آن جلوگیری کرد، اما میکمتر شده و شیوع آن در مقیاس کوچکتری است و اگر نتو

اند که تهدید این آفت همچنان ادامه پیدا کند و همه  های مالی و سیاسی در بسیاری از مناطق باعث شده عدم قطعیت ،با این وجود

به دالیل مختلف از جمله بارش باران . جزیره عربستان اتفاق افتاد در شبه 3103یکی از این موارد در سال . ها به موقع کنترل نشوند تهاجم

به تدریج بخش . و همچنین به دلیل شرایط ناامن در یمن کنترل نشدند دندین ماه قابل تشخیص نبودنچها تا  عربستان ملخجزیره  در شبه

 . بزرگی از شرق افریقا را آلوده کرده و تا ایران، پاکستان و هند گسترش پیدا کردند

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211013152109.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211013152109.htm
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به پاکستان در این دو سال و اقدامات  هت واردفرانسه خسارا CIRADپاکستان و  Cholostanو  Sindhتیم تحقیقاتی از دانشگاه 

 . اند منتشر کرده Orthoptera Researchمورد مطالعه قرار داده و در یک مقاله تحقیقاتی در مجله را نظارتی و کنترلی انجام شده 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       پاکستان   های صحرایی ملخ : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 هزینه برای تشخیص تقلب در مواد غذایی روشی کارآمد و کم

ویژه در رابطه با منشاء  های تقلب در تولید مواد غذایی به شیوه

اقتصادی ها دالر خسارت  ها، ساالنه موجب میلیون جغرافیایی آن

سوئیس مدل جدیدی را  Baselشناسان دانشگاه  گیاه. شود می

اند که منشاء تولید مواد غذایی را به روشی کارآمد و  توسعه داده

 . کند هزینه مشخص می کم

های زیتون ایتالیا  های سوئیس و روغن فرنگی قیمت فروش توت

. نسبت به محصوالت مشابه از سایر کشورها بسیار باالتر است

. کنند گونه محصوالت می مقامات دولتی و صنایع غذایی زمان زیادی را صرف مقابله با ادعاهای نادرست در رابطه با مبدا جغرافیایی این

 . میلیارد دالر است 01تا  81ها ساالنه  میزان خسارت ناشی از این تقلب طبق برآوردهای انجام شده

δیا  03های پایدار اکسیژن  های تشخیص تقلب در مواد غذایی تعیین ایزوتوپ یکی از روش
18

O (delta-O-18) این روش بسیار . است

ای از مناطق  های مقایسه دا ادعا شده و همچنین دادههای مرجع از کشور مب برای بررسی یک مورد مشکوک، داده. بر است پرهزینه و زمان

 . آوری گردند دیگر باید جمع

که شرکت متخصص در تجزیه و تحلیل ایزوتوپ است، مدل جدیدی را ارائه  Agroisolab GmbHمحققان دانشگاه بازل با همکاری  

بنابراین نیازی به . مناطق جداگانه در نظر گرفته شده است سازی نسبت ایزوتوپ اکسیژن در گیاهان برای در این مدل برای شبیه. اند کرده

. های دما، بارش و رطوبت و اطالعات فصل رشد هر گیاه ساخته شده است این مدل بر اساس داده. های مرجع نیست آوری داده جمع

 .  های عمومی در دسترس هستند هایی که در پایگاه داده

 لینک خبر

 sciencedaily: منبع خبر 

    مواد غذایی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-10-locusts-threat-pakistan.html
https://phys.org/news/2021-10-locusts-threat-pakistan.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211011091321.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211011091321.htm
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 احتمال از بین رفتن آخرین منطقه یخی اقیانوس منجمد شمالی تا پایان قرن حاضر

سرعت در  های دریایی تابستانی در قطب شمال به با گرم شدن آب و هوا، یخ

ها نسبت به  طوریکه در حال حاضر مساحت آن حال کوچک شدن هستند، به

سوالی که مطرح می شود این است . کمتر از نصف شده است 0131اوایل دهه 

اتی که های دائمی و موجود که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در آینده یخ

 ها احتیاج دارند، وجود خواهند داشت؟  برای زنده ماندن به آن

در این . نتایج یک تحقیق جدی در این مورد بسیار مایوس کننده است 

و  میلیون کیلومترمربع در شمال گرینلند 0ای به مساحت  مطالعه، منطقه

بطور سنتی  جایی که. مورد بررسی قرار گرفته است داالجزایر کانا سواحل مجمع

بر اساس این مطالعه، در هر دو . ترین هستند های دریایی در طول سال بیشترین ضخامت را داشته و بنابراین به احتمال زیاد مقاوم یخ

در سناریو  .های تابستانی در این منطقه به میزان چشمگیری کاهش پیدا خواهند کرد یخ 3111بینانه و بدبینانه، تا سال  وضعیت خوش

تحت سناریوی . ها تا مدت زمان نامحدودی باقی خواهند ماند ر تا آن زمان میزان انتشار کربن کاهش پیدا کند، بخشی از یخگینانه اب خوش

همراه با موجوداتی مثل  3011های تابستانی تا سال  ای با روند فعلی ادامه پیدا کند، یخ بدبینانه، یعنی در صورتیکه انتشار گازهای گلخانه

 . های قطبی از بین خواهند رفت خرسها و  فک

  .منتشر شده است Earth's Futureجزئیات این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       قطب شمال    تغییرات اقلیمی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ضرورت حفظ تنوع محصوالت زراعی برای امنیت غذایی و تغذیه در آینده

بیش از صد سال است که محققان در مورد کاهش تنوع محصوالت کشاورزی هشدار 

ها و اهمیت این موضوع  های زیادی در مورد گستردگی، علت اما هنوز پرسش. دهند می

 . پاسخ مانده است بی

محقق از طیف وسیعی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از  01تیم تحقیقاتی متشکل از  

های فوق، بزرگترین بررسی انجام شده تا کنون در مورد  ه پرسشبرای یافتن پاسخ ب

آوری شواهد مربوط به تغییر در تنوع محصوالت کشاورزی در سراسر جهان را انجام  جمع

https://phys.org/news/2021-10-arctic-ocean-ice-area-survive.html
https://phys.org/news/2021-10-arctic-ocean-ice-area-survive.html
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سال گذشته را بررسی کرده و به نتایجی در مورد از بین رفتن تنوع بالقوه  31منتشر شده در این تیم صدها سابقه مطالعاتی . اند داده

دهند که در  نتایج به دست آمده از این تالش جهانی نشان می. اند شود، مطالعه کرده نامیده می« فرسایش ژنتیکی»محصوالت کشاورزی که 

ها شواهدی مبنی بر این تغییر ارائه شده  آن 31درصد از مطالعات انجام شده، تغییر در تنوع محصوالت گزارش شده است و در حدود  11

 . است

سال گذشته منجر به کاهش و یا از بین رفتن تنوع در محصوالت  011اقتصادی، کشاورزی، فناوری، اقلیمی و سیاسی در تغییرات 

ش یا انقراض بسیاری از تنوع محصوالت باقیمانده نیز در معرض تهدید فرسای. اند های طبیعی شده کشاورزی هم در مزارع و هم در زیستگاه

 . ح مزارع و مناظر طبیعی محلی در حال یکنواخت شدن هستنددر سط محصوالت. قرار دارند

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

          تنوع محصوالت زراعی : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تاثیر کاشت گیاهان چندساله میان درختان بادام دیم بر روی کاهش تغییرات اقلیمی

های  ای ناشی از فعالیت های گلخانه درصد از کل انتشار گاز 38

عالوه بر این، گسترش و  .ستاکشاورزی و تغییر کاربری خاک 

تشدید کشاورزی از عوامل اصلی از بین رفتن و تخریب خاک و 

تسریع روند فرسایش و در نتیجه از دست رفتن مواد آلی و 

 های کشاورزی پایدار  ترین روش متداول. مغذی خاک هستند

ورزی،  کم خاک: برای حفظ و احیای کربن آلی خاک عبارتند از

های گیاهی و مصرف کمپوست یا کودهای  استفاده از پوشش

 گذارد؟  اما تنوع محصول چگونه بر روی چرخه کربن تاثیر می. حیوانی

. اند مطالعه و تجزیه و تحلیل کرده( درختان بادام و نارنگی)اروپا بر روی تنوع محصوالت درختی  Diverfarmingتیم تحقیقاتی از پروژه 

در میان درختان بادام دیم به دلیلی تاثیر مثبت ( کاپاریس یا هندوانه کوهی)دریافتند که کاشت گیاهان چندساله مانند آویشن و کَبَر ها  آن

 . کنند ها بر روی افزایش ترسیب کربن، به کاهش اثرات تغییرات اقلیمی کمک می آن

، گیاهان چند ساله مانند آویشن و 3103در سال . ارگانیک و نارنگی بودند ادامبالعه و ارزیابی درختان طدر این تحقیق، محصوالت مورد م

میزان انتشار گاز . صورت تناوبی کاشته شدند محصوالتی چون جو، ماشک و لوبیا بهکَبَر در میان درختان بادام  و در میان درختان نارنگی 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.17733
https://phys.org/news/2021-10-crop-diversity-today-tomorrow-food.html
https://phys.org/news/2021-10-crop-diversity-today-tomorrow-food.html
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گیری و مورد  کربن از خاک به اتمسفر، میزان کاهش کربن خاک در اثر فرسایش و افزایش کربن خاک برای مدت دو سال اندازهاکسید دی

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 . ک نماییدکلی اینجا برای اطالعات بیشتر درباره این تحقیق

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       ترسیب کربن   خاک:کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 اثرات تغییرات اقلیمی هوشمند در برابر اقلیم کاشت برنج برای کاهش  سیستم

شرایط آب و هوایی حدی و تغییرات اقلیمی از عوامل تهدید کننده کاشت 

آبی و افزایش هزینه نیروی  بینی کم پیش .برنج در سراسر جهان هستند

 . کار از عوامل دیگر این تهدید هستند

منتقل  به مزارع غرقابیهای برنج  بوتهها  در آنشالیزارهای سنتی که 

به تنهایی در آسیا، این . شوند از منابع اصلی انتشار گاز متان هستند می

ای به  نوع سیستم کاشت برنج، دومین منبع بزرگ انتشار گازهای گلخانه

های کاشت نیاز به نیروی کار،  عالوه بر این، این سیستم. آیند شمار می

تاثیر منفی انرژی و آب زیاد احتیاج دارند و بر روی ساختار خاک هم 

 . گذارند می

های  در حال حاضر نیاز مبرمی برای ارائه سیستم: گوید از مؤسسه تحقیقات اقتصاد زیستی نروژ می Udaya Sekhar Nagothuدکتر  

های کشاورزی  گذار به سیستم. های پایدار و خنثی از نظر تاثیر بر روی اقلیم وجود دارد حلی برای ترویج سیستم عنوان راه جدید به

سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی و  توانند به درستی اجرا شوند، می پذیر و خنثی مانند کاشت مستقیم برنج در خاک در صورتیکه به انعطاف

 . هم کاهش آن کمک کنند

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       تغییرات اقلیمی    برنج  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-021-05101-w
https://phys.org/news/2021-10-introduction-perennial-rainfed-almond-trees.html
https://phys.org/news/2021-10-introduction-perennial-rainfed-almond-trees.html
https://phys.org/news/2021-10-climate-smart-rice-cultivation-results.html
https://phys.org/news/2021-10-climate-smart-rice-cultivation-results.html
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