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 انتشار آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت

بینی منتشر شده در خالصه وضعیت عرضه و تقاضای  بر اساس آخرین پیش

، 3130بینی رکورد تولید جهانی غالت در سال  ت، با وجود پیشجهانی غال

 . رو به کاهش است 33/3130ذخیره جهانی غالت در سال 

میلیون تن کاهش  7/4با  3130شود تولید جهانی غالت در سال  بینی می پیش

دلیل  این کاهش عمدتا به. میلیون تن برسد 3718نسبت به گزارش ماه قبل به 

لید گندم در جمهوری اسالمی ایران، ترکیه و ایاالت متحده کاهش برآورد تو

 . امریکا است

این  دلیل. نه درشت افزایش یابدرود تولید جهانی غالت دا در مقابل، انتظار می

انداز  افزایش، عملکرد بیشتر از انتظار قبلی ذرت در برزیل و هند و بهبود چشم

بینی  با سال گذشته، پیشدر مقایسه . تولید در کشورهای غرب افریقا است

 . شود تولید جهانی غالت افزایش یافته و به رکورد جدیدی برسد می

 3303به رود  انتظار میدرصد افزایش نسبت به تخمین قبلی  7/0با  33/3130بینی مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس آخرین پیش

. ف غذایی گندم همزمان با افزایش جمعیت در سطح جهانی استبینی افزایش مصر این افزایش منعکس کننده پیش. میلیون تن برسد

 . انتظار باال رفتن مصارف صنعتی ذرت نیز به این افزایش ساالنه کمک کرده است

در . میلیون تن برسد 301درصد کاهش پیدا کرده و به  3/1نسبت به آغاز سال  3133رود ذخایر جهانی غالت تا پایان سال  انتظار می

درصد در سال  1/33به  30/3131درصد در سال  0/31شود نسبت ذخیره به مصرف کاهش جزئی پیدا کند و از  بینی می پیشنتیجه، 

 . با این وجود هنوز در سطح قابل قبولی است. برسد 33/3130

شود  بینی می ، پیشبر اساس بازنگری انجام شده در این ماه مبنی بر افزایش بیش از انتظار قبلی تجارت گندم و برنج در سطح جهانی

 . میلیون تن برسد 073درصد افزایش نسبت به سال قبل به  8/1افزایش یافته و با  33/3130تجارت جهانی غالت در سال 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت    اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/home/en/
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 0202تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 

 3/088طور متوسط  به 3130شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 

کتبر و نسبت به ا( درصد 1/8)واحد  1/8واحد بود که نسبت به ماه گذشته 

پس از سه ماه افزایش . افزایش داشت( درصد 8/80)واحد  3/80 3131

متوالی، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر به باالترین سطح خود از 

آخرین افزایش این شاخص عمدتا به دلیل . تا کنون رسید 3100ماه جوالی 

 . و غالت بود های گیاهی روغنتداوم افزایش قیمت جهانی 

واحد در مقایسه با  0/087ص قیمت غالت فائو در ماه اکتبر با متوسط شاخ

 0/33)واحد  0/31و در مقایسه سال به سال ( درصد 3/8) واحد  8/0ماه قبل 

قیمت جهانی همه غالت اصلی افزایش ماه به ماه . افزایش پیدا کرد( درصد

یافت و در  افزایش قیمت جهانی گندم برای پنجمین ماه متوالی ادامه. داشتند

درصد افزایش یافت و  8/83درصد افزایش نسبت به سال قبل  1ماه اکتبر با 

کاهش عرضه در . تا کنون رسید 3103به باالترین سطح خود از نوامبر 

بازارهای جهانی به دلیل کاهش برداشت در کشورهای عمده صادرکننده، 

کاهش . یشی قیمت شدویژه کانادا، روسیه و امریکا منجر به ادامه روند افزا به

 .سبب افزایش قیمت انواع ممتاز گندم شد ،های با کیفیت عرضه جهانی گندم

انداز تولید و  در میان غالت دانه درشت به دلیل افزایش تقاضا و کاهش چشم

. افزایش قیمت در بقیه بازارها، قیمت جهانی جو بیشترین افزایش را داشت

یل تقویت بازارهای انرژی افزایش قیمت جهانی ذرت نیز در این ماه به دل

از طرف دیگر، افزایش عرضه فصلی ذرت و تسهیل امور بندری در . داشت

در ماه اکتبر، قیمت جهانی برنج . افزایش بیشتر قیمت آن شداز امریکا مانع 

شورهای مختلف کنیز افزایش پیدا کرد، اگرچه شروع برداشت محصول در 

  . ا محدود کردندتولید کننده آسیایی این افزایش ر

 3/030طور متوسط  به 3130های گیاهی در ماه اکتبر  شاخص قیمت روغن

افزایش ماه به ماه ( درصد 4/1)واحد  8/04واحد بود که نسبت به ماه قبل 

علت اصلی افزایش . داشت و به باالترین سطح ثبت شده خود تا کنون رسید

قیمت  .بود بگردان و کلزا، سویا، آفتااین ماه، باال رفتن قیمت روغن پالم

ارمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد که عمدتا ناشی برای چه جهانی روغن پالم 

ها در مورد کاهش تولید در مالزی به دلیل کمبود نیروی کار  یاز تداوم نگران

 . مهاجر بود
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و در مقایسه با ماه مشابه سال ( درصد 3/3)واحد  4/3واحد در مقایسه با ماه قبل  7/031شاخص قیمت لبنیات فائو در ماه اکتبر با متوسط 

در این ماه، قیمت جهانی کره، شیر خشک خامه گرفته شده و شیرخشک کامل برای . افزایش پیدا کرد( درصد 1/01)واحد  3/04قبل 

ش خریداران برای تامین منابع دلیل اصلی این افزایش باال رفتن تقاضای جهانی برای واردات در میان تال. دومین ماه متوالی افزایش یافت

 . برای ایجاد ذخایر بود

کاهش پیدا ( درصد 7/1)واحد  3/1واحد بود که نسبت به ماه گذشته  0/003بطور متوسط  3130شاخص قیمت گوشت فائو در ماه اکتبر 

واحد  8/31اه مشابه سال قبل نسبت به ماگرچه هنوز . بدین ترتیب برای سومین ماه متوالی روند کاهشی این شاخص ادامه یافت. کرد

شاخص گوشت گاو نیز . در ماه اکتبر شاخص گوشت خوک به دلیل کاهش خرید از طرف چین کاهش پیدا کرد. بیشتر بود( درصد 0/33)

در  .به دلیل کاهش شدید عرضه از طرف برزیل و ابهامات بازار در مورد تعلیق واردات به دلیل نگرانی از شیوع طاعون گاوی کاهش یافت

تولید این گوشت به دلیل هزینه باالی خوراک و شیوع . مقابل شاخص گوشت طیور به دلیل تقاضای باالی جهانی افزایش پیدا کرد

 . آتفوالنزای مرغی کاهش پیدا کرد

ی اولین بار پس از براکمتر بود و ( درصد 3/0)واحد  0/3واحد در مقایسه با ماه قبل  0/001شاخص قیمت شکر فائو در ماه اکتبر با متوسط 

کاهش این . درصد بیشتر بود 01با این وجود، قیمت جهانی شکر نسبت به ماه مشابه سال قبل . شش ماه افزایش متوالی ،کاهش پیدا کرد

در  (رئال)تضعیف ارزش پول برزیل . انداز عرضه فراوان صادراتی از هند و تایلند بود ماه ناشی کاهش تقاضای جهانی برای واردات و چشم

 . برابر دالر امریکا نیز به این کاهش کمک کرد

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت   اقتصاد : کلمات کلیدی

 ه فهرستبازگشت ب

 

 تامین غذا و نجات کره زمین باید همزمان انجام شود: G20مدیرکل فائو در اجالس 

: در رم گفت G20کو دانگ یو مدیرکل فائو طی سخنرانی خود در نشست سران 

پیدا « طور همزمان تغذیه جهان و نجات زمین به»گذاران باید راهی برای  سیاست

 . کنند

در گالسکو مدیرکل فائو هشدار داد که تغییرات  COPدر آستانه کنفرانس اقلیمی 

به خطر انداخته و سبب افزایش را اقلیمی قابلیت تولید مواد غذایی به اندازه کافی 

 . است ها شده تر شدن نابرابری فقر و عمیق

وی در مورد تغییرات اقلیمی و محیط زیست و در مورد توسعه پایدار طی دو جلسه  

به میزبانی نخست وزیر ایتالیا ماریو دراگی و با حضور ( 0011آبان  1و  3) 3130اکتبر  80و  81در  G20ان نشست سر. سخنرانی کرد

 . برگزار شد روسای جمهور و سران دولتی به نمایندگی از دو سوم جمعیت جهان و تعداد بسسیار زیادی از فعالین اقتصادی

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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و از قرار دادن امنیت غذایی جهانی با اولویت باال در دستورکار نشست گروه « ئتالف غذاییا»مدیرکل فائو از حمایت ایتالیا از برنامه ابتکاری 

درمورد بهداشت  31نشست وزیران و دو نشست دیگر سران گروه  31رویداد،  071اجالس ساالنه رهبران با . تشکر کرد 3130در سال  31

در مورد امنیت « بیانیه ماترا»دست آمده از این جلسات  از جمله نتایج به. ها به پایان رسید ها جلسه کارگروه و همچنین دهو افغانستان 

 . های غذا بود غذایی، تغذیه و سیستم

های داخلی تا از  ای از عوامل از جمله درگیری کشاورزی در سرتاسر جهان در معرض تهدید مجموعه-های غذا کو دانگ یو گفت، سیستم

طوریکه در حال حاضر  نیز بر وخامت اوضاع افزوده است، به 01-گیری بیماری کووید است و همهبین رفتن تنوع زیستی در معرض تهدید 

وی همچنین اضافه کرد در . میلیارد نفر به رژیم غذایی سالم دسترسی ندارد 8میلیون نفر را در آستانه گرسنگی قرار داده و  311بیش از 

 . درجه سانتیگراد قرار ندارد 1/0نی به حال حاضر جهان در مسیر محدود کردن افزایش دمای جها

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل بیانیه ماترا 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

         31گروه : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 کاشت برای آینده در روم باستان : G20باغ سبز 

در  3130اکتبر  31ز کو دانگ یو، مدیرکل فائو و وزیر فرهنگ ایتالیا، داریو فرانچچینی در رو

 .  در رم شرکت کردند G20باغ سبز کاری در  مراسم روز درخت

رم به عنوان یک برنامه ابتکاری در  Appia Anticaدر پارک معروف « G20باغ سبز »

در این موزه که . راه اندازی شد  G20یتالیا در گروه به مناسبت ریاست فعلی ا 3130ژوئن 

در فضای باز قرار دارد مراسمی برای تنوع زیستی، طبیعت و میراث باستانی برگزار شد و 

مردم، »ای پایدار برای  شرکت کنندگان طی آن خواستار همبستگی جهانی برای ایجاد آینده

 . شدند« کره زمین و سعادت همگان

مدیرکل فائو در این مراسم گفت، ما در . پارک برگزار شد Sacred Woodدر قسمت  31قبل از نشست سران گروه  کاری مراسم درخت

یادآوری  های آینده را به نسل ای بهتر  به ایجاد آینده تعهدات انجام شده برای کمکهستیم، این درختان « بذرهایی برای آینده»حال کاشت 

 . خواهند کرد

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

         31گروه : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/Matera-Declaration.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/g20-leaders-summit-31-10-2021/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/g20-leaders-summit-31-10-2021/en
http://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/world-food-day/events/g20-green-garden/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/g20-green-garden-planting-29-10-2021/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/g20-green-garden-planting-29-10-2021/en
http://www.fao.org/home/en/
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 ای ار گازهای گلخانهتاثیر اقدامات اقلیمی در تجارت کشاورزی بر انتش

ذا و غگذاری سازمان  مشترک مرکز سرمایهبر اساس گزارش 

و بانک اروپایی بازسازی و توسعه ( FAO)کشاورزی ملل متحد 

(EBRD)تواند تاثیر زیادی بر  ، اقدام هدفمند در کشاورزی می

این گزارش در کنفرانس اقلیمی . تغییرات اقلیمی داشته باشد

COP26 ئه گردیددر گالسکو ارا . 

های زراعی و دامی از جمله  ، پتانسیل فعالیت3181تا سال 

کاهش انتشار  ردترسیب کربن خاک و مدیریت بهتر زمین 

بنا به نظر این دو . های انسانی برآورد شده است فعالیت اشی ازنای  گلخانه هایکل انتشار گازاز درصد  7تا  8ای حدود  گازهای گلخانه

 . میلیارد دالر برسد 841میلیارد تا  41تواند به  ه این مقدار کاهش میسازمان، ارزش اقتصادی بالقو

گذاری فائو گفت، کشاورزی باید در مرکز توجه ائتالف جهانی برای کربن خنثی باشد و باید از کاهش  محمد منصوری، مدیر مرکز سرمایه

مند  محیطی بهره ر شده و از مزایای اقتصادی خدمات زیستپا باید با شرایط جدید سازگا کشاورزان خرده. انتشار و سازگاری حمایت شود

ای و افزایش ترسیب کربن و در عین حال بازسازی تنوع  انتشار گازهای گلخانهکاهش استفاده از این فرصت حیاتی برای اکنون زمان . شوند

 . های غذایی و کاربری زمین است های جدید اقتصادی از طریق سیستم زیستی، حمایت از سالمت و تغذیه و ایجاد فرصت

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل این گزارش 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      غالت   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 جمعیت فزاینده جهان ذای توسعه سبز صنایع بذری برای تامین غ

شود تا سال  بینی می درصد غذای بیشتر برای تامین نیاز غذایی جمعیت جهان که پیش 11بنا به نظر فائو، اگر کشاورزان جهان بخواهند 

می دسترسی داشته تر در برابر تغییرات اقلی تر و مقاوم تر، مغذی میلیارد نفر برسد، را تولید کنند، باید به بذرهای پرمحصول 01به  3111

 . باشند

کو دانگ یو، مدیرکل فائو در مراسن افتتاحیه کنفرانس جهانی توسعه سبز صنایع بذری به میزبانی فائو گفت، هیچ محصول خوبی بدون بذر 

به بذرها کشاورزی هستند و ما برای تولید غذا، خوراک دام، الیاف، سوخت وابسته -های غذا بذرها اساس سیستم. آید عمل نمی خوب به

 . هستیم

https://www.unwater.org/app/uploads/2021/10/UN-Water-analytical-brief-Water-use-efficiency_October2021.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/climate-action-in-agribusiness-could-reduce-emissions-by-up-to-7-per-cent/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/climate-action-in-agribusiness-could-reduce-emissions-by-up-to-7-per-cent/en
http://www.fao.org/home/en/
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فاطمه بن رجب، مدیرعامل سازمان کشاورزان پان افریقایی که نماینده کشاورزان خرده 

کشور است، گفت، افزایش کیفیت بذر و تولید بذرهایی که مقاوم در  01مالک از حداقل 

 و  خشیدهبستفاده از منابع طبیعی را بهبود اد توان یمهای آب و هوایی هستند،  برابر تنش

کمک بزرگی به تضمین افزایش عملکرد که د ای شو نیت غذایی و تغذیهسبب تقویت ام

او همچنین بر اهمیت . محصوالت، توسعه اقتصادی و افزایش درآمد کشاورزان است

 . ها را از عوامل موثر در توسعه کشاورزی توصیف کرد کید کرد و آناپا ت کشاورزان خرده

ای از شرکت کنندان از جمله نمایندگانی از جوامع مدنی،  با حضور طیف گسترده 3130نوامبر  1و  0دو روزه در روزهای  ساین کنفران

 .  های دولتی و خصوصی برگزار شد المللی، اعضای فائو و بخش های بین سازمان

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

        صنایع بذر: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 (FAO)سازمان جهانی غذا و کشاورزی  0202انتشار سالنامه 

این سالنامه مروری کلی از غذا و . نتشر کردرا م 3130فائو سالنامه آماری خود برای سال 

های مرتبط با غذا، تغذیه و کشاورزی در سطح  ای از داده انداز کشاورزی و خالصه چشم

 . دهد جهانی را ارائه می

زمینه موضوعی  چهارها مربوط به  داده. صورت آنالین نیز در دسترس است این نسخه به

لداری و ماهیگیری؛ روند تولید، تجارت و قیمت؛ های اقتصادی کشاورزی، جنگ جنبه: هستند

های در  در هر فصل بر اساس آخرین داده. امنیت غذایی و تغذیه؛ و پایداری زیست محیطی

از طریق متن و  3111دسترس روندهای مربوط به غذا، تغذیه و کشاورزی از اوایل دهه 

گذاران، محققان و  تاین سالنامه یک مرجع ضروری برای سیاس. نمودار توصیف شده است

ته، حال و آینده غذا و کشاورزی نین افراد عالقمند به مسیرهای گذشتحلیگران و همچ

 . است

مدیر بخش آمار فائو  در پیشگفتار ( José Rosero Moncayo)خوزه روزرو مونکایو 

بر اهمیت این موضوع با . محکم و استوار هستندموقع، دقیق و با کیفیت سنگ بنای ایجاد یک خط مشی  ها و آمار به گوید، داده سالنامه می

ای و  های توسعه منطقه های مختلف و ملی و همچنین برنامه ای در سطح بخش های توسعه ها در سراسر جهان به برنامه متعهد شدن دولت

https://www.fao.org/newsroom/detail/green-development-of-seed-industries-vital-to-feed-growing-population-41121/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/green-development-of-seed-industries-vital-to-feed-growing-population-41121/en
http://www.fao.org/home/en/
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ها  آوری داده رفیت جمع، با وجود اینکه سبب ایجاد مشکل در ظ01-گیری بیماری کووید عالوه بر این، همه. جهانی افزوده می شود

 . ها و نظارت بر روندها افزوده است موقع واکنش رسانی به ها و آمار برای اطالع است، بر نیاز مبرم به داده شده

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل سالنامه 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    سالنامه آماری: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 و لزوم تداوم اقدامات کنترلی  های صحرایی تهاجم ملخکاهش 

های صحرایی که  بر اساس اعالم فائو، با وجود اینکه موج تهاجم ملخ

شاخ افریقا و یمن را درنوردیده بود، در حال کاهش است، اما ادامه 

اجرای اقدامات کنترلی علیه هر گونه تجمع جدید و نظارت بر تکثیر 

 . ستبعدی در منطقه حداقل تا پایان سال ضروری ا

میلیون دالری بنیاد مستر کارت، نظارت و  3/00با مشارکت جدید 

 . طور کامل پشتیبانی شده است ها تا پایان سال به کنترل ملخ

مدیر دفتر شرایط اضطراری و ( Rein Paulsen)رین پاولسن 

گوید، بسته به شرایط آب و هوایی و امکانپذیر بودن  آوری فائو می تاب

تا آن . تواند به پایان برسد می 3133یا اوایل  3130ها، روند افزایشی این تهاجم تا پایان سال  رسیدن به مناطق زاد و ولد و مهاجرت ملخ

 . م  در کشورهای آسیب دیده متوقف شودزمان نباید عملیات بررسی و کنترلی الز

در مهار بدترین فائو و کشورهای آسیب دیده . شروع شده است 3131های صحرایی در شاخ بزرگ افریقا و یمن از ژانویه  مبارزه علیه ملخ

به   در کنیا سال گذشته 71و شدیدترین تهاجم در  های صحرایی در اتیوپی و سومالی سال گذشته از ملخ 31تهاجم ثبت شده در 

 . اند های قابل توجهی دست یافته موفقیت

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       شاخ افریقا و یمن    های صحرایی  ملخ : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

https://www.fao.org/3/cb4477en/cb4477en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/an-indispensable-resource-for-food-agriculture-031121/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/an-indispensable-resource-for-food-agriculture-031121/en
http://www.fao.org/home/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/desert-locust-upsurge-may-be-declining-but-remaining-swarms-require-vigilance-in-east-africa-and-yemen/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/desert-locust-upsurge-may-be-declining-but-remaining-swarms-require-vigilance-in-east-africa-and-yemen/en
http://www.fao.org/home/en/
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 انتشار گزارش تحلیلی سازمان ملل متحد در مورد کارآیی مصرف آب

بخش آب سازمان ملل متحد  COP26پیش از آغاز کنفرانس تغییرات اقلیمی 

(UN-Water)این . الصه تحلیلی در مورد کارآیی مصرف آب منتشر کرد، خ

گزارش توسط گروه کارشناسان آب سازمان ملل متحد با هماهنگی فائو در مورد 

 . کمبود آب تهیه شده است

اقتصادی و اقلیمی و سطح عدم اطمینان از -با توجه به تغییر شرایط اجتماعی

وری آب نقش  وط به بهرهروند کمبود آب شیرین در آینده، دستاوردهای مرب

 . اساسی در سازگاری با تغییرات اقلیمی خواهند داشت

و تضمین ها  توجه کارآیی مصرف آب در تمام بخش عبارت است از افزایش قابل 3181تا سال ( SDG)از اهداف توسعه پایدار  4-0-0هدف 

 . برند آبی رنج می وجه تعداد افرادی که از کمت برداشت پایدار و تامین آب شیرین برای مقابله با کمبود آب و کاهش قابل

برای ارزیابی کارآیی  یگردهای  مورد بررسی قرار گرفته و با رویکردهای بخش SDGدر این گزارش خالصه، روش پذیرفته شده توسط 

شده در مورد بازدهی آب، دهد که برای اعتبارسنجی هر گونه دستاورد ادعا  این بررسی نشان می. استفاده از آب شیرین مقایسه شده است

 .  حسابداری عملیاتی آب موردنیاز است

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل این گزارش 

 لینک خبر

  UN-Water :منبع خبر 

       Water-UN  کارآیی آب : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تغییرات آب و هوایی و کشاورزی در دهه آینده

ده است، منتشر ش Nature Foodبر اساس یک مطالعه جدید که نتایج آن در مجله 

های عمده اجتماعی، اثرات بالقوه تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد  یکی از نگرانی

 . محصول است

سازی محصوالت  متخصص مدل  Jonas Jägermeyrنویسنده اصلی مقاله 

گوید،  می( GISS)کشاورزی و محقق اقلیم در مؤسسه مطالعات فضایی گودارد ناسا 

والت خارج از محدود نرمال میزان عملکرد محص شرایط اقلیمی جدید منجر به تغییر

های انسانی سبب  ای ناشی از فعالیت گازهای گلخانه. ری از مناطق شده استیادر بس

https://www.unwater.org/publications/un-water-analytical-brief-water-use-efficiency
https://www.unwater.org/water-use-efficiency-un-water-analytical-brief/
https://www.unwater.org/water-use-efficiency-un-water-analytical-brief/
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ی رشد محصوالت تاثیر گذاشته و این تغییرات بر رو. اکسیدکربن در هوا شده است افزایش دما، تغییر الگوی بارندگی و افزایش غلظت دی

در طی دهه آینده در بسیاری از ( ار خواهند شدجهای غیرعادی تبدیل به یک هن سال زمانی که)ل تغییرات اقلیمی حاکی از بروز سیگنا

بدین معنا که کشاورزان باید به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند برای مثال . مناطق تامین کننده مواد غذایی اصلی جهان است

ه از ارقام مختلف محصول برای جلوگیری از خسارات شدید و همچنین شناخت افزایش عملکرد در از طریق تغییر تاریخ کاشت یا استفاد

 . های جغرافیایی باالتر قرار دارند مناطقی که در عرض

های پیشرفته در مورد محصوالت کشاورزی، این تیم تحقیقاتی بزرگترین  مدل های اقلیمی جدید و بینی از پیش ای بر اساس مجموعه

ها، در آینده نزدیک و در بسیاری از مناطق کشاورزی  بینی بر اساس این پیش. اند های عملکرد در آینده ایجاد کرده بینی ه از پیشمجموع

در امریکای شمالی و مرکزی، غرب . شود های جغرافیایی کاشته می ذرت در طیف وسیعی از عرض. توجهی رخ خواهد داد تغییرات قابل

گندم که در آب و هوای معتدل . درصد کاهش خواهد یافت 31رقی میزان عملکرد ذرت بطور بالقوه بیش از افریقا، آسای مرکزی و ش

ممکن است در آینده عملکرد بهتری در شرایط آب و هوایی جدید در برخی از مناطق از جمله مناطق شمالی بهترین عملکرد را دارد، 

 . امریکا، کانادا و چین داشته باشد

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

      گندم       ذرت    تغییرات اقلیمی : کلمات کلیدی 

 

 بازگشت به فهرست

 

 های جهان رودخانه های در حوضه خطرات اکولوژیکی تغییرات اقلیمی

، UCL Geographyاولین بار تیم تحقیقاتی متشکل از محققانی از دانشگاه  برای

ها  ای بزرگ از داده دانشگاه ناتینگهام و مرکز  اکولوژی و هیدرولوژی بریتانیا مجموعه

درجه  8تا  0های آب سطحی ترکیب کردند تا چگونگی تاثیر تغییرات بین  را با جریان

های بزرگ جهان  حوضه از رودخانه 830 سانتیگراد در دمای زمین را بر روی

درصد از سطح زمین را پوشش  11ها حدود  در مجموع این حوضه .بینی کنند پیش

 . دهند می

خطرات تغییرات اکولوژیکی حاصل از گرمایش دهد که  است نشان می منتشر شده Earth's Futureجزئیات این تحقیق که در مجله 

 . های کم آب در حال افزایش است جریان های فصلی ویژه برای دوره زمین به

ای، در  های رودخانه تواند از طریق شناخت بهتر خطرات اکولوژیکی ناشی از تغییرات اقلیمی بر روی جریان های این تیم تحقیقاتی می یافته

 . هدف قرار دادن نقاط حساس برای حفاظت از اکوسیستم کمک کند

https://phys.org/news/2021-11-climate-global-agriculture-decade.html
https://phys.org/news/2021-11-climate-global-agriculture-decade.html
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تغییرات در جریان . ها است بندی آب جاری در آن شدت تحت تاثیر مقدار، تغییرپذیری و زمان های جهان به شرایط اکولوژیکی رودخانه

به  ها گذارد که پیامدهایی برای زندگی آبزیان و خدماتی که رودخانه رودخانه بر روی عمق و سرعت جریان، شیمی آب و زیستگاه تاثیر می

 . کنند، به دنبال خواهد داشت انسان ارائه می

 ها را های رودخانه مدل اقلیمی ایجاد شده بودند، جریان 1مدل هیدرولوژیکی جهانی که از روی  1با استفاده از نتایج حاصل از  محققان

ها توانستند  آن. اند هردکهای مربوط به گذشته مقایسه  و با جریان ردهکسازی  تحت طیف وسیعی از سناریوهای گرمایش زمین شبیه

 . ه دلیل تغییر جریان رودخانه با تغییرات اکولوژیکی قابل توجهی مواجه خواهند شدها ب بینی کنند که کدام حوضه پیش

های لیمپوپو و  آمازون و پارانا در امریکای جنوبی، رودخانه: بینی می شود با بیشترین خطرها روبرو شوند عبارتند از هایی که پیش رودخانه

  .اورنج در جنوب افریقا و رودخانه دارلینگ در استرالیا

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       های رودخانه  حوضه   تغییرات اقلیمی   :کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های فتوسنتزی برنج وحشی و اهلی مقایسه تفاوت

قدمت . عنوان یک منبع غذایی اصلی وابسته هستند ها نفر در آسیا به برنج به میلیون

رنج یک منبع مهم کالری ب. گردد سال قبل از میالد برمی 4111اهلی شدن برنج به 

اجرا  RIPEدر مطالعه جدیدی که به عنوان بخشی از پروژه . در سرتاسر جهان است

محققان رقم اهلی  ،های قابلیت فتوسنتزی شده است، برای شناخت بیشتر از تفاوت

تواند  دست آمده از این مطالعه می نتایج به. را با رقم وحشی آن مقایسه کردندبرنج 

 . وری برنج در آینده کمک کند به بهبود بهره

ها از برنج اهلی  های هرز هستند و ارتفاع آن معموال شبیه علف  Oryza nivaraو  Oryza rufipogonهای  نام ارقام وحشی برنج به

Oryza sativa تر با گیاهان رقیب توانند به ها با اینکه در طبیعت برای گیاه مفید هستند زیرا با سایه انداختن می این ویژگی. بلندتر است

زراعی، ارقام  سازی و به در نتیجه اهلی. توانند منجر به کاهش عملکرد شوند مقابله کنند، اما برای محیط کشاورزی نامطلوب هستند و می

علیرغم این . دهند ش میاند که امکان توزیع نور از طریق کانوپی را افزای های تند انتخاب شده با زاویهو های برافراشته  تر برنج با برگ کوتاه

 . گیرد بهبودها، توزیع نور یکنواخت نبوده و تحت تاثیر باد و ابر قرار می

اما در . کردند گوید، پیش از این، محققان بر روی فتوسنتز در نور ثابت تمرکز می می Liana Acevedo-Siacaمحقق اول این مطالعه، 

ها در سایه قرار  طور متناوب برگ ها در اثر باد به دالیل گوناگون مثل ابرها و حرکت برگمزرعه گیاهان همواره در شرایط پویا هستند و به 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021EF002048
https://phys.org/news/2021-11-revealing-ecological-climate-global-river.html
https://phys.org/news/2021-11-revealing-ecological-climate-global-river.html
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های  ها با گونه اند، اما در این مطالعه آن عالوه بر این، سایر محققان فقط بر روی فتوسنتز در ارقام اهلی برنج  تحقیق کرده.  گیرند می

 . ده در طول زمان پی ببرنداند تا به تغییرات رخ دا اجدادی خود مقایسه شده

 .  کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به آن . منتشر شده است Food Energy and Securityجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org :منبع خبر 

       ارقام اهلی و وحشی    برنج  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 کشف منبع بسیار ارزشمند ژنتیکی در صحرای آتاکاما شیلی

یک تیم . ها برای حیات است ین محیطتر صحرای آتاکاما در شیلی یکی از سخت

نحوه بقای گیاهان در این صحرا  ابهایی را در ارتباط  المللی ژن بین تحقیقاتی

تواند به محققان در پرورش محصوالت  این کشف می. اند شناسایی کرده

 . پذیرتر در آب و هوای خشک کمک کند انعطاف

های آند قرار گرفته و بدون  وهصحرای آتاکاما در شمال شیلی بین اقیانوس آرام و ک

ا این وجود گیاهان اما ب. ترین مکان روی زمین است ها، خشک در نظر گرفتن قطب

، گیاهان یکساله و (grasses)های گندمیان  انواع گونه، از جمله زیادی در آنجا

آب، باید با ارتفاع زیاد، کمبود مواد مغذی  بهعالوه محدود بودن دسترسی گیاهان در صحرای آتاکاما . کنند های چندساله رشد می درختچه

ساله، محققان شیلیایی اطالعات در مورد آب و هوا،  01در طی یک دوره . تابش بسیار شدید نور خورشید خود را تطبیق دهند ودر خاک 

را  Talabre-Lejíaت سایت مختلف در مناطق پوششی گوناگون و در ارتفاعات واقع در امتداد ترانسک 33های گیاهی در  خاک و گونه

 . اند آوری و شناسایی کرده جمع

مایلی صحرا آورده  0111شد به آزمایشگاهی واقع در  آوری شده را که در نیتروژن مایع نگهداری می های گیاهی و خاک جمع محققان نمونه

 DNAی خاک مرتبط با گیاه را از نظر توالی ها ده و میکربیابی کر لب در این صحرا را توالیگونه گیاهی غا 83های ژنی مربوط به  و بیان

های محرک رشد در نزدیکی ریشه این گیاهان وجود  های گیاهی، باکتری ها دریافتند که در برخی از گونه آن. اند مورد ارزیابی قرار داده

های فقیر این  رشد گیاه در خاکترین عناصر الزم برای  نیتروژن از مهم. کنند و در بهینه سازی مصرف نیتروژن به گیاه کمک میداشته 

    . صحرا است

 لینک خبر

 www.isaaa.org :منبع خبر 

       آب و هوای خشک    ژنتیک گیاهی  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fes3.286
https://phys.org/news/2021-11-photosynthetic-differences-wild-domesticated-rice.html
https://phys.org/news/2021-11-photosynthetic-differences-wild-domesticated-rice.html
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19087
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19087
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 های اقلیمی و طبیعت، دو روی یک سکه بحران

ها است که به نوبه خود اثرات تغییرات اقلیمی را که سبب از  تغییرات اقلیمی به معنای تغییر زیستگاه

هایی  حل دنبال راه محققان برای توقف این چرخه به. کند بین رفتن تنوع زیستی می شوند را تشدید می

 . مبتنی بر طبیعت هستند

یا تنوع منحصر به فرد حیات در سیاره زمین، موضوعی فراتر از گیاهان و جانوران است و در زیستی  تنوع

با از بین رفتن این مهره، همه چیز از جمله اقلیم، زنجیره . ها است واقع مهره کلیدی ادامه وجود گونه

 . هند رفتغذایی، آب و هوا، اقتصاد، شیوه زندگی و اسکان ما در دنیای طبیعی رو به نابودی خوا

این عوامل  در نتیجه .زدایی و ماهیگیری تجاری شهرنشینی، آلودگی، جنگل: های انسانی است تخریب تنوع زیستی زمین ناشی از فعالیت

های بیشتری در معرض خطر انقراض  در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر، گونه. افزایشی شده استسرعت از بین رفتن 

 . اند قرار گرفته

از در نتیجه گوید،  می( NIOZ)های ساحلی مؤسسه تحقیقات دریایی رویال هلند  ، سرپرست بخش سیستم(Myron Peck)مایرون پک 

ها،  اقیانوس.: روند رود بلکه بهترین عوامل دفاعی در برابر تغییرات اقلیمی نیز از دست می دست دادن تنوع زیستی نه تنها طبیعت از بین می

 کنند  اتمسفر جذب میاز ها همگی نقش محل ذخیره کربن را داشته و کربن مضر را  و تاالب( ها توربگاه)ها  ها، باتالق جنگل

در این زمینه اتحادیه . پذیر نیست و برعکس بنابراین پرداختن به موضوع از بین رفتن تنوع زیستی بدون مقابله با تغییرات اقلیمی امکان

 . کلیک نمایید اینجابرای اطالعات بیشتر در مورد این استراتژی . رد تایید قرار داده استمو 3130اروپا استراتژی جدیدی را در فوریه 

 لینک خبر

  phys.org :منبع خبر 

       تنوع زیستی   تغییرات اقلیمی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های جنگلی سوزی در مورد آتش (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا گزارش 

ساالنه خود در بیست و یکمین گزارش  ( JRC)مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 

را منتشر  3131ها در اروپا، خاورمیانه و شمال افریقا در سال  جنگل  سوزی مورد آتش

 . کرد

نیز  3131ها بود، در سال  سوزی جنگل که بدترین سال از نظر آتش 3101پس از سال 

با وجود افزایش سطح . های طبیعی دچار آتش سوزی شدند مناطق وسیعی از زمین

در آتش هکتار جنگل در اروپا  801.111حدود  3131یه اروپا، در سال آمادگی در اتحاد

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en
https://phys.org/news/2021-11-nature-climate-crises-sides-coin.html
https://phys.org/news/2021-11-nature-climate-crises-sides-coin.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_200562584_forest_fires.jpeg?itok=9PTofZ9p


 

 

 0011اول آبان  نیمه –المللی کشاورزی و آب  اخبار بین                                                            ورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشا
 

 

 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

00 

 .  درصد بزرگتر از وسعت لوکزامبورگ بود 81سوختند که معادل 

 زمین  میلیون هکتار/. 1تقریبا در  )3130اکتبر )در زمان انتشار این گزارش . ها بدتر نیز شده است سوزی ، وضعیت آتش3130در سال 

 31حدود . طول خواهد کشید ها ها سال بازسازی این جنگل. دهند ها تشکیل می درصد آن را جنگل 40ست که سوزی اتفاق افتاده ا آتش

، شبکه مناطق حفاظت شده طبیعی Natura 2000.  اند واقع شده Natura 2000های  درصد از مناطق سوخته در اروپا در داخل سایت

 ا راه سوزی اتحادیه اروپا ظرفیت خود برای کمک به کشورها در فصل آتش.  دآی شمار می که مخزن تنوع زیستی اروپا بهاست اتحادیه اروپا 

 . ای که تابستان سال جاری در منطقه مدیترانه رخ داد، خواهد شد های گسترده افزایش داده است که بیشتر مربوط به آتش سوزی

سوزی،  در برابر باال رفتن خطرات آتش. مشاهده استکند و روند افزایشی آن کامال قابل  آثار تغییرات اقلیمی هر سال بیشتر نمود پیدا می

 . وسایل اطفاء سنتی حریق قدرت بسیار کمی دارند با سرعت گسترش زیاد، « ها  سوزی مگا آتش»سوزی و شدت  تر شدن فصل آتش طوالنی

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 ec.europa.eu :منبع خبر 

       ل جنگ   سوزی  آتش : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تهدیدی جدی برای گیاهان  اهش جمعیت زنبورهاک

م انسانی دانشگاه برگن وو عل از مرکز مطالعات علوم Jeroen van der Sluijsپروفسور 

(Bergen )ها یک چالش اجتماعی  افشان گوید، کاهش جمعیت حشرات و گرده نروزژ می

چه در خطر است چیزی کمتر از  آن. داردو اقدام فوری  توجه است و نیاز به

 . های جهان و تولید غذا نیست اکوسیستم

گوید، تنوع  می« تسهیالت جهانی اطالعات تنوع زیستی»با توجه به پایگاه داده وی 

درصد کاهش یافته است که  31حدود  0111زیستی در بین زنبورهای وحشی از سال 

ها  افشان یل بذر و تولید مثل گیاهانی است که وابسته به گردهتهدیدی جدی برای تشک

کاهش جمعیت زنبورها همچنان با سرعت ادامه دارد و زمان برای ما در حال . هستند

 . اتمام است

 . است منتشر شده Current Opinion in Insect Scienceمطالعه جدید وی به عنوان سرمقاله در مجله 

های سیستم  های مدرن است که از شکاف کش محققان کاهش جمعیت حشرات در ارتباط با استفاده گسترده از آفتبنا به نظر او و سایر  

 . اند گیرانه اروپا خارج شده نظارتی سخت

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126766/annual_report_2020_final_topdf.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-report-forest-fires-climate-change-more-noticeable-every-year
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-report-forest-fires-climate-change-more-noticeable-every-year
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این اما مطالعات جدید از جمله مطالعات . تر از گذشته هستند های مدرن بسیار ایمن کش بنا به نظر وی، اغلب این تصور وجود دارد که آفت

دهند که کاهش جمعیت زنبورهای وحشی و بسیاری از حشرات دیگر با آلودگی محیطی ناشی از ترکیبات نئونیکوتینوئیدها  محقق نشان می

(neonicotinoids )ارتباط دارند . 

می موردنیاز به های عل پذیری محققان در انتقال یافته های مدرن را عدم مسئولیت کش این محقق یکی از دالیل عدم ممنوع شدن آفت

 . خواهد به مسئولیت اجتماعی خود در برابر این خطر عمل نمایند داند و از محققان می گیرندگان می ها و سایر تصمیم دولت

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 sciencedaily: منبع خبر 

       تنوع زیستی    ها افشان گرده : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214574521000948?via%3Dihub
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211102125503.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211102125503.htm
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