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 آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت

بینی شده است تولید  بر اساس آخرین گزارش خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت، پیش

میلیون تن خواهد رسید که نسبت به سال قبل  3710، به رکورد جدید 3130جهانی غالت در سال 

 0/0رود تولید جهانی غالت دانه درشت  انتظار می 3131در مقایسه با سال . درصد افزایش دارد 7/1

 . درصد کاهش پیدا کند 1/0درصد افزایش و گندم  1/1د و برنج درص

درصد افزایش  7/0با  33/3130بینی فائو، میزان مصرف جهانی غالت در سال  بر اساس آخرین پیش

نسبت به  3133میلیون تن خواهد رسید و میزان ذخایر جهانی غالت در پایان فصل سال  3301به 

 4/33اعالم فائو نسبت ذخیره به مصرف غالت  ربنا ب. اهد کرددرصد کاهش پیدا خو 1/1آغاز فصل 

 .  درصد خواهد بود که هنوز در سطح قابل قبولی است

شود  بینی می پیش. میلیون تن خواهد رسید 031درصد افزایش به  7/1با  3130بر اساس آخرین برآوردها، تجارت جهانی غالت در سال 

 . بد که بیشتر از جبران کاهش احتمالی در تجارت غالت دانه درشت استدرصد افزایش یا 3/3تجارت جهانی گندم 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       مواد غذایی   اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 انداز جهانی محصوالت کشاورزی و وضعیت غذایی  انتشار گزارش چشم

انداز محصوالت کشاورزی و وضعیت غذایی در  درباره چشم 3130آخرین گزارش فائو در سال 

از  ها و خشکسالی در برخی نی غذایی در نتیجه ناآرامیشرایط ناام. طح جهانی منتشر گردیدس

 00های فائو در مجموع  بر اساس ارزیابی. شود می دویژه در شرق و غرب افریقا تشدی مناطق به

کشور در امریکای التین و دریای  3سیا و آکشور در  1کشور در افریقا،  88کشور در جهان شامل 

 . های خارجی دارند تامین مواد غذایی موردنیاز مردم خود نیاز به کمکبرای کارائیب 

 یقایآفر یکامرون، جمهور ،یبوروند نافاسو،یافغانستان، بنگالدش، بورک: عبارتند ازکشور  00 این

 تره،یار ،یبوتیکنگو، ج کیدموکرات یخلق کره، جمهور کیدموکرات یچاد، کنگو، جمهور ،یمرکز

 ،یمال ،یماداگاسکار، ماالو ،یبیل ا،یبریل لسوتو،لبنان،  ا،یعراق، کن ،یتیهائ نه،یگ ،یوپیات ،ینیاسوات

سودان  ،یسومال رالئون،یپاکستان، سنگال، س ه،یجرین جر،ین ا،یبینام انمار،یم ک،یموزامب ،یتانیمور

 . مبابوهیو ز ایزامب من،یونزوئال،  ا،یمتحد تانزان یاوگاندا، جمهور ،هیسور یعرب یسودان، جمهور ،یجنوب

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/home/en/
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در این گزارش . درباره روند برداشت محصول غالت بوده و به صورت فصلی منتشر می شودروز شده  این گزارش شامل اطالعات به

درصد افزایش پیدا خواهد کرد اما در کشورهای در حال  3/3تولید غالت در کشورهای توسعه یافته  3133بینی شده است که در سال  شپی

رود میزان این کاهش  کمبود مواد غذایی مواجه هستند انتظار میدرآمد که با  برای کشورهای کم. درصد کاهش خواهد یافت 0/1توسعه 

 . بینی کاهش قابل توجه در شرق نزدیک و شرق افریقا است باشد و دلیل آن پیشدرصد  0/3

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل گزارش 

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      مواد غذایی   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 0202در ماه نوامبر  تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو

و نسبت ( درصد/ 3)واحد  4/0واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  0/080طور متوسط  به 3130شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر 

روند افزایشی این شاخص برای چهارمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد و . افزایش داشت( درصد 8/37)واحد  3/33به ماه مشابه سال قبل 

های غالت و محصوالت لبنی افزایش قابل توجه داشتند،  در ماه نوامبر، زیرشاخص. تا کنون رسید 3100باالترین سطح خود از ماه ژوئن 

 . قبل اندکی کاهش داشتندهای گیاهی نسبت به ماه  های گوشت و روغن شاخص. شاخص شکر نیز افزایش پیدا کرد

و نسبت به ماه مشابه سال قبل ( درصد 0/8)واحد  8/0واحد نسبت به ماه قبل  1/000شاخص قیمت غالت فائو در ماه نوامبر با متوسط 

ان ویژه عرضه گندم مرغوب از طرف صادرکنندگ افزایش تقاضا همراه با محدودیت عرضه به. افزایش پیدا کرد( درصد 3/38)احد و 4/34

https://www.fao.org/3/cb7877en/cb7877en.pdf
https://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
https://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
http://www.fao.org/home/en/
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کاهش . تا کنون رسید 3100که به باالترین سطح خود از ماه مه  طوری منجر به ادامه روند افزایشی گندم برای پنجمین ماه متوالی شد، به

تغییرات احتمالی در اقدامات صادراتی از با های موجود در رابطه  های نابهنگام و عدم قطعیت دنبال بارندگی کیفیت برداشت در استرالیا به

قیمت جهانی جو به دلیل کاهش عرضه و روند افزایشی در میان غالت دانه درشت، . ف روسیه در افزایش این شاخص مؤثر بودندطر

در مقابل، با توجه به پیشرفت برداشت در . صادراتی ذرت در این ماه اندکی افزایش داشتند های قیمت . یزهای بازار گندم ادامه یافترسر

 .ایی و پراکندگی تقاضا برای واردات، قیمت جهانی برنج ثابت باقی ماندتولیدکنندگان مختلف آسی

ترین رکورد ثبت شده در ماه واحد بود که در مقایسه با باال 4/030بطور متوسط  3130های گیاهی فائو در ماه نوامبر  شاخص قیمت روغن

های سویا  کاهش جزئی در قیمت روغنص نشان دهنده کاهش مختصر این شاخ(. درصد 3/1واحد یا  8/1)دهد  قبل اندکی کاهش نشان می

  . و کلزا است در حالیکه قیمت روغن پالم بدون تغییر باقی ماند

و نسبت به ماه مشابه ( درصد 0/8)واحد  0/0واحد نسبت به ماه قبل  1/031شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه نوامبر با متوسط 

در ماه نوامبر به دلیل محدودیت در صادرات و کاهش ذخایر در سطح جهانی، . ایش داشتندافز( درصد 0/01)واحد  3/31سال قبل 

افزایش تقاضا در سطح جهانی همراه با تالش خریداران . های جهانی کره و شیر خشک برای سومین ماه متوالی روند افزایشی داشتند قیمت

ا وجود عدم اطمینان بازار در مورد تقاضای کوتاه مدت ناشی از افزایش بینی محدود شدن بازارها، ب برای تضمین عرضه با توجه با پیش

 . ، سبب افزایش قیمت این محصوالت شد01-های اجتماعی مرتبط با کووید محدودیت

کاهش ( درصد 1/1)واحد  1/0واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  3/011بطور متوسط  3130شاخص قیمت گوشت فائو در ماه نوامبر 

بیشتر ( درصد 4/07)واحد  1/04با وجود تدوام روند کاهشی این شاخص برای چهارمین ماه متوالی، هنوز از ماه مشابه سال قبل  .داشت

ویژه از  در این ماه شاخص قیمت گوشت خوک برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و دلیل آن کاهش خرید از طرف چین به. بود

. به شدت کاهش پیدا کرد یادتا از طرف استرالمهای صادراتی ع گوشت گوسفند به دلیل افزایش عرضه شاخص قیمت. اتحادیه اروپا بود

قیمت گوشت طیور با توجه به کافی بودن عرضه برای تامین تقاضای موجود، با وجود . قیمت جهانی گوشت گاو ثابت باقی ماند

  د  های آنفوالنزای مرغی در اروپا و آسیا، تا حد زیادی ثابت باقی مان ویژه کمبود کانتینر برای حمل نقل و نگرانی های عرضه به محدودیت

واحد  4/0 اکتبردر مقایسه با ماه  بود که برخالف روند کاهشی ماه گذشته واحد 7/031در ماه نوامبر با متوسط  شاخص قیمت شکر فائو در

علت افزایش شاخص شکر در این ماه . درصد بیشتر از سطح خود در ماه مشابه سال قبل رسید 01افزایش داشت و به حدود ( درصد 0/0)

 . شود که سبب افزایش مصرف نیشکر برای تولید اتانول در برزیل شد به افزایش قیمت اتانول میعمدتا مربوط 

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      مواد غذایی   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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  (آذر 21دسامبر،  5) به مناسبت روز جهانی خاک

از شور شدن خاک برای بر روی خطر ناشی ( FAO)، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (آذر 00دسامبر،  1)به مناسبت روز جهانی خاک 

 . داد که بسیاری از کشورها هنوز دارای ظرفیت کافی برای تجزیه و تحلیل خاک نیستندامنیت غذایی جهان تاکید کرده و هشدار 

 11حدود . مدیرکل فائو، کو دانگ یو طی سخنانی پیش از برگزاری مراسم روز جهانی خاک گفت، خاک پایه و اساس کشاورزی است 

 . درصد که مواد غذایی که توسط کشاورزان تولید می شود وابسته به خاک است

 . تعیین شده است« وری خاک جلوگیری از شوری خاک و افزایش بهره» 3130شعار روز جهانی خاک در سال 

 :مطرح درباره خاک در سطح جهانی عبارتند ازبرخی از مسائل مهم 

شدت تحت فشار قرار  ها به برداری بیش از حد از منابع طبیعی و افزایش جمعیت، خاک های کشاورزی ناپایدار و بهره در نتیجه روش -

 .   است ها در سطح جهانی به مرحله هشدار رسیده گرفته و میزان تخریب خاک

میلیون هکتار خاک در  388بیش از حاضر حال منتشر شده است، در  3130های شور که در ماه اکتبر  بر اساس نقشه جهانی خاک -

 . در شرایط شوری قرار دارندسطح جهانی 

های زراعی تحت تاثیر شوری قرار دارند که تهدیدی بزرگ برای امنیت  درصد از زمین 01بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از  -

 . غذایی در سطح جهانی است

افریقا و در  لاند در آسیای مرکزی، خاورمیانه، امریکای جنوبی، شما ور شدن خاک دیدهها را از ش  برخی از مناطقی که بدترین آسیب -

 .منطقه پاسیفیک قرار دارند

 . کلیک نمایید اینجاهای شور  برای دسترسی به متن کامل گزارش نقشه جهانی خاک

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      مواد غذایی   اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 به فهرست بازگشت

 

https://www.fao.org/3/cb7247en/cb7247en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-soil-day-fao-highlights-threat-of-soil-salinization-to-food-security-031221/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-soil-day-fao-highlights-threat-of-soil-salinization-to-food-security-031221/en
http://www.fao.org/home/en/
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 سال گذشته افزایش شدید گرسنگی در امریکای التین و منطقه کارائیب در یک

درصد  81بر اساس گزارش جدید فائو، میزان گرسنگی در امریکای التین و کارائیب با 

 3111به باالترین حد خود از سال  3131تا  3101افزایش در تعداد افراد گرسنه از سال 

 .  تا کنون رسیده است

ای سال  بررسی اجمالی امنیت غذایی و تغذیه منطقه»بر اساس گزارش فائو تحت عنوان 

، به تعداد افراد 01-گیری بیماری کووید تنها در یک سال و در شرایط همه«  3130

 . نفر رسیده است میلیون 7/11اند و در مجموع تعداد افراد گرسنه به  میلیون نفر شده 3/08و کارائیب  نگرسنه در منطقه امریکای التی

این . سال گذشته است 01درصد رسیده است که باالترین میزان ثبت شده در  0/1در حال حاضر میزان شیوع گرسنگی در این منطقه به 

 . درصد بوده است 3میزان افزایش  3131تا  3101درصد کمتر است، اما فقط از سال  1/1رقم با وجود اینکه از میانگین جهانی یعنی 

توان با صدای بلند و واضح گفت که امریکای التین و کارائیب از نظر امنیت غذایی  میگوید،  می Julio Berdeguéفائو،  ای ده منطقهنماین

 . درصد افزایش داشته است 71حدود  3131تا  3100قه از سال فراد گرسنه در این منطتعداد ا. با وضعیت بحرانی روبرو است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    کارائیب امریکای التین و    امنیت غذایی و تغذیه : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 آب کمتر، محصول بهتر: ای های آبیاری قطره اتوماسیون در سیستم

ذرت و گندم  المللی اصالح ای توسط محققان مرکز بین مطالعه

(CIMMYT )ای بر روی  بر روی تاثیر ترکیب اتوماسیون و آبیاری قطره

های کشاورزی  ویژه در سیستم رف آب بهوری مص افزایش کارایی و بهره

 . جنوب آسیا انجام گرفته استمبتنی بر غالت 

های زیرزمینی مورد مصرف بیش از  در هند حدود یک ششم از ذخایر آب

ها در شرایط بحرانی و یا نیمه  از آن محد قرار گرفته و تقریبا یک پنج

برای کشوری که برای تامین آب شرب و آبیاری به . بحرانی قرار دارند

های زیرزمینی وابسته است، این آمار نشان دهنده وخامت  شدت به آب

 . وضعیت آب در این کشور است

https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-report-hunger-in-latin-america-and-the-caribbean-rose-by-13.8-million-people-in-just-one-year/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-report-hunger-in-latin-america-and-the-caribbean-rose-by-13.8-million-people-in-just-one-year/en
http://www.fao.org/home/en/
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کی از مناطقی است که بزرگترین سطح اراضی کشاورزی جنوب آسیا ی. نیست که در منطقه دچار بحران آبی است هند تنها کشوریالبته 

پذیرترین مناطق در  این منطقه یکی از آسیب ،در نتیجه افزایش جمعیت همراه با افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن. تحت آبیاری را دارد

 ،کامال محسوس شده استدر این کشورها  ای بطور فزاینده که اثرات تغییرات اقلیمیعالوه بر این، در نتیجه . های آبی شده است برابر تنش

 . یداری برسداممکن است به وضعیت ناپ بخش کشاورزی

در . رو به رشد جهان قرار دارددر مقابل این شرایط، نیاز به کسب اطمینان از استفاده کارآمد و پایدار از منابع آب برای تامین تقاضای 

رسانند،  یی بیشتر که به میزان مناسب آب و مواد مغذی به منطقه ریشه گیاه میای با کارا های آبیاری قطره های گذشته، سیستم دهه

های آبیاری  گذاری بر روی سیستم اما با وجود افزایش کمبود نیروی کار در مزرعه، سرمایه. اند های سنتی آبیاری شده جایگزین شیوه

های تولید کشاورزی در سطح  ین پایداری سیستمراه تضمنها تواند منجر به افزایش نرخ تولید و کیفیت محصول شود، ت خودکار که می

  . جهانی است

انجام هند  Thaparی و فناوری سو مؤسسه مهند( CIMMYT)المللی اصالح ذرت و گندم  این مطالعه توسط تیمی از محققان مرکز بین

دست آمده در دانش  های به پیشرفتبا ها  کیب آنای و تر های آبیاری قطره شده است و طی آن اطالعات موجود درباره اتوماسیون سیستم

های ارتباطی که به افزایش ظرفیت تولید و کاهش  و سایر فناوری( IoT)، اینترنت اشیا (WSN)سیم  حسگرهای بی  مربوط به شبکه

 . است شدهتوانند کمک کنند، مطالعه و بررسی  می ها هزینه

 . کلیک نمایید اینجاتوانید  برای دسترسی به مقاله می

 لینک خبر

 CIMMYT: منبع خبر 

       اتوماسیون    ای  آبیاری قطره: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های زیرزمینی روشی جدید برای کاهش غلظت نیترات در آب

کودهای نیتروژن مورد استفاده در کشاورزی اغلب موجب افزایش سطح نیتروژن در 

از آلمان و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل . شوند های زیرزمینی می آب

اتحادیه اروپا درباره نیترات به دادگستری اتحادیه اروپا عدم رعایت دستورالعمل 

هیدرولوژی دانشگاه /شناسی کاربردی یکی از محققان بخش زمین. شکایت شده است

 Felix Ortmeyerبه نام ( Ruhr-Universitaet-Bochum)رور بوخوم آلمان 

ی های زیرزمین گوید، زمان مداخله فوری برای محافظت از آب در این مورد می

های موجود برای بهبود تجزیه نیترات، اضافه کردن مواد  حل یکی از راه.  فرارسیده است

 . های زیرزمینی است دار به آب کربن

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065211321000286
https://www.cimmyt.org/news/less-water-for-better-crops/
https://www.cimmyt.org/news/less-water-for-better-crops/
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های زیرزمینی  برای این منظور، سیستم آب واین محقق در طی تحقیق خود تاثیر مواد افزودنی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده  

های طبیعی عبور  های پر از رسوب حاوی میکروارگانیسم شگاهی بازسازی کرده است بطوریکه آب حاوی نیترات از ستونرا در مقیاس آزمای

درجه سانتیگراد او چهار ماده مختلف را مورد آزمایش قرار داده و نتایج را مشاهده و تجزیه و  01در دمای معمول آلمان یعنی . دننک می

عالوه بر تجزیه نیترات، . اتانول، استات، اسید آسکوربیک و گلوکز: ین کننده کربن عبارت بودند ازچهار ماده تام. تحلیل کرده است

دریافت که دما و افزودن کربن آلی بر  او. ها مورد بررسی قرار گرفت قارچفرایندهای بیولوژیکی نیز با همکاری بخش تکامل گیاهان و 

 . گذارند ترکیب جامعه میکربی تاثیر می

شود، اما این در مورد  گوید، مطالعات قبلی نشان داده بودند که در دماهای باالتر نیترات بهتر تجزیه می مورد نتایج به دست آمده میاو در  

و گلوکز  گیرد های زیرزمینی آلمان معمول است، تجزیه نیتروژن با اتانول بهتر انجام می در دماهای سردتر که در آب. کند اتانول صدق نمی

این یافته از این . بنابراین دمای آب زیرزمینی عامل مهمی در انتخاب نوع ماده آلی است. عملکرد را در دمای معمولی اتاق داشتبهترین 

 . های زیرزمینی نیز افزایش پیدا کند رود با توجه به تغییرات اقلیمی دمای آب نظر قابل توجه است که انتظار می

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       آلودگی نیتراتی    های زیرزمینی  آب : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 کشف یک عامل جدید برای کنترل بیولوژیکی 

( USDA)وابسته به وزارت کشاوری امریکا ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

عنوان یک عامل کنترل  بهرا است   که به تازگی تعریف شده Eriophyidنام  ای از کنه به گونه

 . تایید کردند( درخت عرعر)نام درخت بهشت  بیولوژیکی بالقوه برای درخت مهاجم به

عنوان یک گیاه مهاجم شناخته  این درخت به دلیل سرعت رشد و تکثیر باالیی که دارد که به

نتایج این مطالعه که در مجله . شود شود که مانع رشد گیاهان بومی منطقه می می

Phytoparasitica حلی برای مدیریت  تواند راه دهد این گونه می است، نشان می منتشر شده

 . هجوم درختان عرعر در اروپا و ایاالت متحده باشد

در نزدیکی مونپلیه ( EBCL)جاوید کاشفی محقق ارشد آزمایشگاه کنترل بیولوژیکی اروپا 

رل بیولوژیکی ترین عوامل کنت یکی از امیدوار کنه Eriophyidگوید، در اروپا کنه  فرانسه می

نزدیک  Colombesدر پارکی در ، کاشفی 3131در ماه مه . آید درخت عرعر به حساب می

ها در اثر آلوده شده به کنه  های آن پاریس برای یافتن دشمنان طبیعی این درخت مهاجم در مشاهدات خود درختانی را یافت که برگ

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021WR029793
https://phys.org/news/2021-12-nitrate-groundwater.html
https://phys.org/news/2021-12-nitrate-groundwater.html
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Eriophyid 3131ها در مناطق مختلف جنوب فرانسه در اوت و سپتامبر  پس از آن چهار جمعیت دیگر از این کنه. شده بودند ای لوله 

 . مشاهد شد

دهند که باعث  های جوان تشکیل می سکوپی هستند و جمعیت متراکمی را عمدتا در زیر برگواز نظر اندازه میکر Eriophyidهای  کنه

 . شود رشد گیاه آلوده به کنه کم می. پایین پیچ خورده و متمایل به رنگ زرد شوند مت باال یاهای به س شود برگ می

. کنند میزبان انتخاب می Eriophyidهای  ساز باشند، اما ثابت شده است که کنه های مشکل توانند آفت ها می که برخی از کنه در حالی

 . بر روی عوامل کنترل بیولوژیک در نظر دارندویژگی که محققان هنگام مطالعه 

علیرغم نامی که دارد . ا و اروپا مشاهده شده استکیدر امر 0711در دهه  رکز چین است کهبومی شمال شرقی و م ،درخت بهشت یا عرعر

ها در  ها و پی ساختمان  تواند به سنگفرش ت میرخاین د. شود عنوان گونه مهاجم شناخته می به علت رشد و تکثیر سریعی که دارد به

  . آسیب برساندنیز مناطق شهری 

 . کلیک نمایید اینجابرای مشاهده متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       درخت بهشت یا عرعر   کنترل بیولوژیک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های آشپزی بزرگترین تحقیق انجام شده در مورد اصالت گیاهان و ادویه

کمیسیون اتحادیه اروپا اخیرا نتایج اولین برنامه هماهنگ شده در مورد کنترل اصالت 

این برنامه توسط اداره کل سالمت و ایمنی غذا . جات را منتشر کرد گیاهان و ادویه

 . اجرا شده است

کشور عضو اتحادیه اروپا  30تجزیه و تحلیل توسط  010111در طی این برنامه حدود 

این طرح بزرگترین . مرکز تحقیقات مشترک اروپا انجام شده است و با پشتیبانی

های آنالیز  تحقیقی است که تا کنون از نظر تعداد کشورهای شرکت کننده و نمونه

  . جات آشپزی انجام شده است شده در مورد اصالت گیاهان و ادویه

 . و شهروندان اروپایی در مورد اصالت و صحت این مواد نگران هستند است جات اتحادیه اروپا بزرگترین واردکننده ادویه

عمدتا )مقدار جات آشپزی در اتحادیه اروپا تولید می شود و ساالنه واردکننده بیش از سه برابر این  تن گیاه و ادویه 0110111ساالنه حدود 

، میزان واردات ادویه توسط کشورهای اتحادیه اروپا از کشورهای 3101در سال . ئیب استا، افریقا، امریکای التین و کاراز آسیا( جات ادویه

 . تن برآورد شده است 871111غیر اروپایی حدود 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12600-021-00953-5
https://phys.org/news/2021-12-scientists-biological-agent-tree-of-heaven-france.html
https://phys.org/news/2021-12-scientists-biological-agent-tree-of-heaven-france.html
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/2021_sciencehub_herbsspicesauthenticitytestingw.png
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غذایی ابراز  موادها در مورد کیفیت واقعی  درصد از اروپایی 40حدود  3131در سال ( Eurobarometer)در نظرسنجی ویژه اتحادیه اروپا 

در ( درصد 01)چهار نفر از هر ده نفر . ها پیش بیاید برای سالمتی آن استد نگران خطراتی بودند ممکن درص 11اند، حدود  نگرانی کرده

ها  نسبت به غذاهای تولید شده در اتحادیه اروپا  که برابر با میزان اطمینان آن هستند مورد مواد غذایی وارداتی خواستار کسب اطمینانی

 باشد

   .کلیک نمایید اینجان تحقیق ب اطالعات بیشتر درباره ایجهت کس

 لینک خبر

 ec.europa.eu/: منبع خبر 

       اتحادیه اروپا    جات و گیاهان آشپزی  دویها : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 در سالمت انسان و اثرات مثبت آن بر روی حیوانات و محیط زیست مزایای کاهش مصرف گوشت

اثرات  ،توسعه تحقیقات دانشگاه بن آلماندر یک مطالعه تحقیقاتی در مرکز 

مورد بر روی سالمت انسان و حیوانات و محیط زیست  را های غذایی مختلف  رژیم

آیا طبق توصیه : های مطرح در این رابطه عبارت بودند از سوال. اند قرار دادهبررسی 

انجمن تغذیه آلمان، مصرف گوشت را تا حد متوسط کاهش داده و بیشتر میوه، 

یگان جنوبی باید مصرف کرد؟ با پیروی از همسا دار بزیجات و محصوالت سبوسس

طور کامل باید  آلمان، بیشتر باید ماهی و غذاهایی دریایی مصرف شود؟ یا اینکه به

اینکه توجه شخص به کدام تاثیرات  د؟ پاسخ به این سواالت با توجه بهخوار ش گیاه

های فوق  سوال تر درباره پاسخ بهجزئیات بیش. اشدبمتفاوت تواند  است، می

  .  است منتشر شده Science of The Total Environmentای در مجله  صورت مقاله به

در سطح جهانی یک . کند کیلوگرم مواد غذایی و نوشیدنی، معادل وزن یک ماشین کوچک مصرف می 111هر شهروند اروپایی ساالنه 

حیوانات بخش : ها است های انسانی مربوط به غذا است که بخش بزرگی از آن ناشی از دامداری لیتای ناشی از فعا چهارم از گازهای گلخانه

کنند، نشخوارکنندگان یکی از عوامل اصلی تولید گاز متان هستند که گرمایش زمین  کوچکی از کالری مواد غذایی را تبدیل به گوشت می

 . کند را تسریع می

های غذایی مختلف باید به این  در هنگام مقایسه رژیم. م پیامدهایی برای سالمت ما و حیوانات داردخوری عالوه بر این هر آنچه ما می

به  رویکردی که در آن سالمت بهینه انسان، حیوانات و محیط زیست در نظر گرفته شده باشد را رویکردکارشناسان . ها هم توجه کرد جنبه

بنا به نظر محقق این تحقیق، تا کنون تعداد مطالعاتی که در مورد این دیدگاه . دمی شناسن  One Healthیا  « سالمت واحد»عنوان 

 . برای مسائل تغذیه انجام شده باشد، بسیار کم است

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC126785/kjna30877enn.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/results-largest-investigation-authenticity-culinary-herbs-and-spices-european-market
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/results-largest-investigation-authenticity-culinary-herbs-and-spices-european-market
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 .  لیک نماییدک اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 sciencedaily: منبع خبر 

       محیط زیست    تغذیه  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ها شیوه یکسان مبارزه در گیاهان و باکتری

العمل سیستم  ای روی برگ گیاهان ممکن است نشان دهنده عکس های قهوه بروز لکه

سیستم دفاعی گیاه . دفاعی گیاه در برابر آلودگی ناشی از ویروس، قارچ یا باکتری باشد

. کند در این شرایط سلول آلوده را از بین برده و از گسترش بیماری جلوگیری می

منشاء تکاملی مکانیسم  در مورد  Weizmannتحقیق جدیدی در مؤسسه علوم 

تواند به شناخت بیشتر از چگونگی  ایمنی گیاه انجام شده است که نتایج آن می

های جدید برای افزایش مقاومت  حل های دفاعی گیاهان و یافتن راه عملکرد سیستم

های گیاهی به علت از  در سطح جهانی بیماری. ها کمک کند گیاهان در برابر بیماری

 . کنند بردن محصوالت میلیاردها دالر خسارت وارد می بین

حدود دو سال قبل محققان امریکایی و استرالیایی کشف کردند زمانی که برای جلوگیری از گسترش بیماری، سیستم ایمنی گیاه 

در تحقیق .  کند صی را تولید میهای سیگنالی خا ملکول ،از یک پروتئین TIRنام  برد، در این عمل بخشی به های آلوده را از بین می سلول

طور مشابه در گیاهان و  به TIRبنابراین . کنند به عنوان یک مکانیسم ایمنی استفاده می TIRها نیز از  جدید، محققان دریافتند که باکتری

نیز در گیاهان و  TIRهای سیگنالی تولید شده توسط  محققان همچنین نشان دادند که مولکول. شود ها باعث ایجاد ایمنی می باکتری

 .شود میاز یک گیاه به یک باکتری ، منجر به از بین رفتن باکتری ها دریافتند انتقال این مولکول سیگنالی  آن. ها مشابه هستند باکتری

ها در  ومت آنهای جدید برای تقویت سیستم ایمنی گیاهان و افزایش مقا تواند منجر به یافتن راه بنا به نظر محققان، این نوع تحقیقات می

 .  منتشر شده است Nature جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله . ها شوند برابر آلودگی

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       ها سیستم ایمنی گیاهان و باکتری   بیماری های گیاهی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721065153?via%3Dihub
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211130101449.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211130101449.htm
https://phys.org/news/2021-12-bacteria-alike.html
https://phys.org/news/2021-12-bacteria-alike.html
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 ها های هرز باغ ربات متحرک برای از بین بردن علف

در زمینه مهندسی ساخت و تولید  Fraunhoferمحققان مؤسسه 

(ManufacturingEngineering  )فرمی کامال  بر روی ایجاد پلت و اتوماسیون

نام  سیستم ربات متحرک به. کنند های هرز کار می اتوماتیک برای از بین بردن علف

AMU-Bot های هرز را به  با استفاده از حسگرهای نوری حرکت کرده و علف

این محققان همچنین . برد صورت مکانیکی و بدون نیاز به مواد شیمیایی از بین می

یستم جامع مبتنی بر داده برای اتوماسیون فرایندهای کشاورزی به بر روی یک اکوس

 . کنند ای کارآمد و سازگار با محیط زیست کار می شیوه

خصوص در مراحل اولیه رشد محصول،  به. دهندگان است ها همیشه از معضالت بزرگ پرورش ها و باغ های هرز در نهالستان وجود علف

نیاز به کار فشرده دارد و های دستی  ها با استفاده از روش از بین بردن آن. کنند ور و مواد مغذای رقابت میهای هرز با گیاه برای آب، ن علف

 . ها هم از نظر آالیندگی محیط زیست شیوه مطلوبی نیست کش استفاده از علف

اشتوتگارت با همکاری سایر شرکای در ( IPA)در زمینه مهندسی ساخت و تولید و اتوماسیون  Fraunhoferمحققان محققان مؤسسه 

صرفه و سازگار با محیط زیست از بین  های هرز را به روشی مقرون به تواند علف اند که می خود سیستم مکانیکی متحرکی را طراحی کرده

. برد ی از بین میچرخش( harrow)های  شکن های نهال حرکت کرده و هر گونه علف هرز را با استفاده از کلوخ بین ردیفاین ربات . ببرد

 . شود های می در انتهای هر ردیف ربات دور زده و وارد ردیف دیگر نهال. های چرخان قابل تنظیم هستند ارتفاع تیغه

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       های هرز علف   ربات  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 زی و نقش آن در تغییرات اقلیمی های خاک تهیه نقشه قارچ

های  تیمی از محققان امریکایی و اروپایی برنامه جدید خود برای ایجاد بزرگترین شبکه

ما نادیده گرفته شده اهای مهم  ند و گفتند که این شبکهقارچی زیرزمینی را اعالم کرد

 . از قطعات مهم پازل مقابله با تغییرات اقلیمی هستند

 DNAنمونه  010111گویند با همکاری جوامع محلی از سراسر جهان  محققان می 

ها در خاک در نتیجه  های وسیع قارچ آوری خواهندکرد تا به چگونگی تغییر شبکه جمع

 . از جمله گرمایش زمین پی ببرند ،ای انسانیه فعالیت

https://phys.org/news/2021-12-sustainable-agriculture-mobile-weed-killer.html
https://phys.org/news/2021-12-sustainable-agriculture-mobile-weed-killer.html
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های زیرزمینی به نام  گذاران انجمن غیرانتفاعی برای حفاظت از شبکه شناسی تکاملی از دانشگاه آزاد آمستردام و یکی از بنیان محقق زیست

Toby Kiers تحقیقات . عمومی قرار نگرفته استها مورد توجه  ها مهندسان اکوسیستم نامرئی هستند و از بین رفتن آن گوید، قارچ می

 . کنند ارناپذیری را از ارتباط بقای زمین با زیرزمین ارائه میهای اقلیمی شواهد انک جدید و مدل

ها الزم است  گیرند و محافظت از آن شوند، تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار می نیز نامیده می( mycelia)های قارچی که میسلیوم  شبکه 

در فراهم آوردن مواد مغذیی به گیاه کمک  توانند های می قارچ. های طبیعی حذف گاز دی اکسید کربن از هوا نقش دارند نیسمزیرا در مکا

 . ها مایل اجزای ریشه مانند خود در زیرزمین کربن ذخیره کنند کنند در نتیجه سبب تسریع رشد گیاه شوند و یا در تریلیون

که در این   Karina Engelbrecht Clemmensen شناسی از دانشگاه علوم کشاورزی سوئد به نام قارچاما از طرف دیگر، کارشناس 

های حفاظتی در آینده مفید است اما مشخص نیست  های قارچی برای تالش دهد که اگرچه داشتن نقشه پروژه مشارکت ندارد هشدار می

او همچنین خاطرنشان .  این چالش کم اهمیتی در سطح جهانی نیست. اند ریزی کرده که محققان برای حل این چالش بزرگ چگونه برنامه

کنند، اما با وجود این مشخص نمودن  ای در زیرزمین رشد نمی و یا به صورت شبکهها مزیتی برای گیاهان ندارند  سیاری از قارچکند که ب می

 . دارد رهای بیشت ها در تغییرات آب و هوایی نیاز به بررسی نقش آن

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       تغییرات اقلیمی    های زیرزمینی  قارچ : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 کش زیستی برای از بین بردن آفالتوکسین استفاده از آفت

 به درصد از محصوالت غذایی  31بر اساس برآوردهای فائو، در سطح جهانی، 

 رمواد بسیا، ها آلوده هستند انواع مختلف سموم قارچی مانند آفالتوکسین

. شوند سمی و سرطان زا که توسط گونه خاصی از قارچ آسپرژیلوس تولید می

توان از  نتایج به دست آمده از یک تحقیق جدید نشان می دهد که چگونه می

 . کرد اعضای همین قارچ برای کاهش آفالتوکسین در محصوالت استفاده

منتشر شده   Plant Diseaseجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 . است

های آسپرژیلوس به نام  گوید، برخی از گونه می Lourena Arone Maxwellمحقق آسیب شناسی گیاهی این تیم تحقیقاتی به نام 

های تولید  محصوالت، بر سویهها در طول کلونیزاسیون  این سویه. کنند آفالتوکسین تولید نمی (atoxigenic)های اتوکسیژنیک  سویه

 .  شوند آفالتوکسین غلبه پیدا کرده و در مجموع سبب کاهش میزان آلودگی محصوالت به آفالتوکسین می کننده

https://phys.org/news/2021-11-scientists-fungal-networks-climate-role.html
https://phys.org/news/2021-11-scientists-fungal-networks-climate-role.html
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کنترل آفات کشاورزی های مفید برای  شود مبتنی بر فرایندهای استفاده از ارگانیسم این تکنیک که به عنوان کنترل بیولوژیکی شناخته می

های اتوکسیژنی تولید  های زیستی که با استفاده از سویه کش محصوالت کنترل بیولوژیکی یا آفت. مواد شیمیایی است جای استفاده از به

ایمن بوده  این محصوالت از نظر محیط زیست. شوند صورت تجاری استفاده می شوند در بازارهای امریکای شمالی، افریقا، اروپا و آسیا به می

 . های برای تولید مواد غذایی ایمن و عاری از افالتوکسین است ها یکی از مؤثرترین روش و در حال حاضر استفاده از آن

جلوگیری التوکسین  آلودگی آفتوانند از  عالوه بر این که میهای کنترل زیستی  اند که سویه داده ها نشان های آن گوید، یافته این محقق می

 . اند نیز مؤثر هستند هایی که از قبل در محصول وجود داشته کنند، در تخریب افالتوکسین

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       آفالتوکسین    کنترل بیولوژیکی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های خوشه میزان عملکرد جو با تعداد ردیفبین ارتباط 

غذایی در سطح جهانی لی در تامین امنیت بخش کشاورزی نقش اص

دلیل  والت کشاورزی بهمحص وری هدر حال حاضر، افزایش بهر. دارد

های  های ناشی از تغییرات اقلیمی و کاهش زمین محدودیت

کشاورزی . های مطرح در این بخش است کشاورزی یکی از چالش

ها با توجه به شرایط کنونی و  حل عنوان یکی از بهترین راه پایدار، به

ر از طریق ابرای کمک به کشاورزی پاید. شود نظر گرفته می آینده در

وری محصوالت، اطالعات دقیق در مورد هر محصول  بهبود بهره

وری،  به بهترین بهره کی از عوامل مهم برای رسیدنی. موردنیاز است

دانش موجود درباره اثرات متقابل اجزای مختلف عملکرد هر محصول 

اما تا کنون بر روی عوامل مؤثر بر روی تعداد دانه در هرسنبله و . ها در هر سنبله بسیار مهم هستند اد دانهدر مورد محصول جو، تعد.  است

 . ها در هر خوشه کمتر تحقیق شده است تفاوت بین انواع ارقام جو از نظر تعداد ردیف

ها، باروری  مثل حداکثر تعداد سنبلچه آلمان تحقیق جدیدی را بر روی اجزا عملکرد جو IPK Leibniz Instituteمحققان مؤسسه 

تمرکز تحقیق بر روی این سوال بود . اند ها با استفاده گروهی از انواع جو دو ردیفه و شش ردیفه انجام داده ها و تعداد نهایی سنبلچه سنبلچه

 . ی و میدانی انجام شده استها به صورت آزمایشگاه بررسی. ها دارند چه تاثیری بر روی تعداد سنبلچهاز عوامل باال  هر یککه 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-01-21-0066-RE
https://phys.org/news/2021-11-biopesticides-degrade-aflatoxin-crops.html
https://phys.org/news/2021-11-biopesticides-degrade-aflatoxin-crops.html
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ها بستگی دارد، اما در جو شش  های در جو دو ردیفه تا حد زیادی به حداکثر تعداد سنبلچه اند که تعداد دانه دست آمده نشان داده نتایج به

 Thirulogachandar Venkatasubbuمحقق اصلی این تحقیق به نام . ها است ردیفه مهمترین عامل مؤثر میزان باروری سنبلچه

این موضوع تا کنون بطور کامل مشخص نشده . گوید، برای استفاده از حداکثر بازدهی انواع جوها باید بر روی صفات مختلف تمرکز کرد می

 . نبود

 منتشر شده است  Experimental Botanyجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       جو    افزایش عملکرد  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2021-12-yield-potential-row-type-barley.html
https://phys.org/news/2021-12-yield-potential-row-type-barley.html
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