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 0011آبان تا  اردیبهشتتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از 

تا ماه ( 0011 اردیبهشت) 0313 مهاز ماه  (Soft red winter, export price delivered at the US Gulf port) گندمروند قیمت 

 :شرح زیر بود هب( 0011 آبان )  3130 نوامبر

 

 

 

 

 

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

 : شرح زیر بود هب ( 0011 آبان )  3130 نوامبرتا ماه ( 0011اردیبهشت )

 

 
 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

9.01 % 294.04 Oct 2021 

7.96 % 317.44 Nov 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

0.25 % 401.00 Oct 2021 

-0.25 % 400.00 Nov 2021 
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 نوامبرتا ماه ( 0011اردیبهشت ) 3130 مهماه از  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود شرح هب ( 0011 آبان )  3130

 

 

 

 0313 مهماه از  ) Agreement (ISA) daily priceSugar (world), International Sugar ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :زیر بود  شرح هب(  0011 آبان )  3130 نوامبرتا ماه ( 0011اردیبهشت )

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 305.31 May 2021 

-4.18 % 292.56 Jun 2021 

-4.83 % 278.43 Jul 2021 

-7.84 % 256.61 Aug 2021 

-8.18 % 235.62 Sep 2021 

1.71 % 239.65 Oct 2021 

3.78 % 248.72 Nov 2021 

 ماه قیمت تغییرات

- .38 May 2021 

0.00 % .38 Jun 2021 

2.63 %  .39  Jul 2021 

10.26 % .43 Aug 2021 

0.00 % .43 Sep 2021 

-2.33  % .42 Oct 2021 

2.38  % .43 Oct 2021 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 زمیندرباره وضعیت نگران کننده منابع آب و  انتشار گزارش جدید فائو

گزارش مهمی را در مورد ( FAO)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

آن در منتشر کرد که بدتر شدن وضعیت خاک، زمین و منابع آب 

جمعیت فزاینده جهان که  ی مورد انتظار برای تامین غذایها چالش

میلیارد نفر برسد، مطرح  01به حدود  3111شود تا سال  بینی می پیش

وضعیت جهانی زمین و منابع آب »این گزارش تحت عنوان . شده است

 SLOAW)ها  در آستانه بحران  سیستم –برای غذا و کشاورزی 

 .منتشر شده است«  (2021

در آینده به حفاظت از منابع زمین، خاک و آب بستگی نوشته است، اینکه امنیت غذایی گزارش کو دانگ یو، مدیرکل فائو در پیشگفتار 

توانند نقش  های کشاورزی می الگوهای فعلی تولید محصوالت کشاورزی پایدار نیستند، اما با این وجود، سیستم. دارد امر واضحی است

 . داف توسعه پایدار مؤثر باشنداساسی در کاهش این فشارها داشته باشند و اثرات مثبتی بر روی اقلیم گذاشته و در دستیابی به اه

درصد افزایش  81درصد افزایش در میزان تولید مواد غذایی مورد نیاز، به معنای  11 بر اساس این گزارش در صورت ادامه وضع فعلی،

های  و در گیریها  آفرین باشد و منجر به بروز چالش هعتواند برای محیط زیست فاج این شرایط می. برداشت آب برای کشاورزی خواهد بود

 . اجتماعی جدید شود

 : های مطرح عبارتند از از مهمترین چالش برخی

 . های انسانی قرار خواهد گرفت تحت تاثیر تخریب خاک ناشی از فعالیت( میلیون هکتار 0441)های کشاورزی  درصد از زمین 80 -

 . برای تولید بیشتر محدود است  ن گسترش زمینشود و امکا ای مورد مصرف ما در خشکی تولید میدرصد از مواد غذ 11بیش از  -

ع زمین و آب تاثیر توجهی بر مناب اند، اما رشد سریع شهرها به میزان قابل درصد از خشکی را اشغال کرده 1/1مناطق شهری کمتر از  -

 . های کشاورزی شده است سبب آلودگی و تعرض به زمینگذاشته و 

 . درصد کاهش پیدا کرده است 31سرانه کاربری زمین  3117تا  3111های  بین سال -

میلیارد نفر را که در مناطق  3/8در معرض خطر قرار داده و زندگی حدود آبی، امنیت غذایی و توسعه پایدار را در سطح جهانی  کم -

 . کند کنند، تهدید می کشاورزی زندگی می

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

      امنیت غذایی    نابع آب م   خاک : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/3/cb7654en/cb7654en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-fao-report-on-land-and-water-resources-paints-alarming-picture-091221/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-fao-report-on-land-and-water-resources-paints-alarming-picture-091221/en
http://www.fao.org/home/en/
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 نقش گردشگری پایدار: به مناسبت روز جهانی کوهستان

، فائو با همکاری سازمان (آذر 31دسامبر،  00)به مناسبت روز جهانی کوهستان 

که در  . منتشر کرد گزارش جدیدی را( UNWTO)جهانی گردشگری ملل متحد  

آن بر نقش گردشگری پایدار در تقویت معیشت، کاهش فقر و حفاظت از محیط 

 . زیست در مناطق کوهستانی تاکید شده است

هایی  ، نمونه« تر در مسیر پایداری –گردشگری کوهستان »در این گزارش تحت عنوان 

ای ابتکاری از سراسر جهان و همچنین ه ها و برنامه از نوآوری، بهترین شیوه

های عملی در زمینه ارتقاء گردشگری پایدار کوهستانی ارائه  ها و توصیه دستورالعمل

 . شده است

کو دانگ یو، مدیرکل فائو در مراسم روز جهانی کوهستان گفت، امرار معاش مردم در 

م پایدار، ترویج اکوتوریس. بسیاری از جوامع کوهستانی از طریق گردشگری است

تواند به ایجاد مشاغل جدید، تنوع  گردشگری کشاورزی و گردشگری سالمت می

تولید محصوالت و  از طریقدرآمد، تقویت اقتصاد خرد و احیای مناطق خالی از سکنه 

او همچنین همه را به همکاری در مورد حفاظت از . کمک کندخدمات محلی 

مجدد گردشگری کوهستان در راستای منافع جوامع کوهستانی، رفاه جهانی و سالمت کره  دهی شکلو نگری بازهای شکننده و  اوکوسیستم

 . زمین کوهستانی دعوت کرد

مراسم . عنوان روز جهانی کوهستان و فائو را هماهنگ کننده اصلی آن تعیین کرده است را به( آذر 31)دسامبر  00سازمان ملل متحد روز 

های مرتبط به  ها و محدودیت ها در زندگی، برجسته نمودن فرصت رسانی در مورد اهمیت کوه آگاهی روز جهانی کوهستان هر ساله با هدف

 . شود تواند منجر به تغییرات مثبت در زندگی مردم و مناطق کوهستانی شود، برگزار می توسعه کوهستان و ایجاد اتحادی که می

 3130دهد، موضوع روز جهانی کوهستان در سال  ی جهانی را تشکیل میدرصد گردشگر 31تا  01با توجه به اینکه مقصدهای کوهستانی 

 . تعیین شده است« گردشگری پایدار کوهستان»

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل این گزارش 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       مناطق کوهستانی    گردشگری  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.fao.org/3/cb7884en/cb7884en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-tourism-can-offer-mountain-communities-IMD-10122021/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-tourism-can-offer-mountain-communities-IMD-10122021/en
http://www.fao.org/home/en/
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 01-گیری کووید افزایش تعداد افراد گرسنه در آسیا و اقیانوسیه پس از همه

طور مشترک توسط فائو و صندوق  بر اساس گزارش جدیدی که به

منتشر شده است، ( UNICEF)کودکان سازمان ملل متحد 

وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بدتر 

منطقه با این ، تعداد افرادی که در 3131شده است زیرا در سال 

میلیون نفر بیشتر از  10میلیون یعنی  871 بودندگرسنگی مواجه 

همزمان با افزایش گرسنگی، عدم . سال قبل برآورد شده است

 . ی مغذی کافی نیز افزایش یافته استدسترسی به غذا

منتشر شده است، در « 3130 –بررسی اجمالی وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در آسیا و اقیانوسیه »بر اساس این گزارش که تحت عنوان 

ر افزایش پیدا میلیون نف 011بیش از یک میلیارد نفر به غذای کافی دسترسی نداشتند که نسبت به سال قبل  3131این منطقه در سال 

 . کرده است

های غذایی  میلیارد نفر در این منطقه به رژیم 3/0و باال بودن میزان فقر و نابرابری درآمدها،  رژیم غذایی سالم دلیل هزینه باالی تهیهبه 

 . سالم دسترسی نداشتند

طور که در گزارش سال قبل نیز  توقف شده و همانتغذیه در این منطقه م های اخیر، روند پیشرفت در کاهش تعداد افراد دارای سوء در سال

در حال حاضر، وضعیت نسبت . سال بسیار باال بود 1قدی در کودکان زیر  ای مانند کوتاه های تغذیه آمده است میزان شیوع برخی از شاخص

را  01-گیری بیماری کووید جه همهطور کامل و قطعی میزان آسیب وارده در نتی با وجود اینکه هنوز به. به آن زمان نیز بدتر شده است

محدود  01-حتی در کشورهایی که در ابتدا آمار ابتال به کووید. توان مشخص کرد، اما تاثیر جدی آن در منطقه کامال مشهود است نمی

طقه  و در های عمده اقتصادی در من های مربوط به سالمت مردم منجر به انقباض فعالیت گزارش شده است، اقدامات کنترلی و نگران

 . ه استدر زنجیره تامین غذایی بر مشکالت افزود آن سراسر جهان شد و اختالل ناشی از

 . کلیک نمایید اینجات  دسترسی به متن کامل گزارش جه

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       01-کووید   منیت غذاییا: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/3/cb7494en/cb7494en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/number-of-hungry-in-asia-pacific-swells-by-more-than-50-million-since-the-arrival-of-covid-19/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/number-of-hungry-in-asia-pacific-swells-by-more-than-50-million-since-the-arrival-of-covid-19/en
http://www.fao.org/home/en/
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 اروپا و آسیای مرکزی  تغذیه و ناامنی غذایی در ء وضعیت سو

تغذیه و ناامنی غذایی شدید و متوسط در  طور متوسط میزان سوء به

با این . اروپا و آسیای مرکزی بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است

-گیری بیماری کووید در طول همه 3131تا  3101وجود، از سال 

میلیون نفر دچار ناامنی غذایی شدید و متوسط  00، بیش از 01

ن شیوع اضافه وزن و چاقی بسیار باالتر از عالوه بر این، میزا. شدند

 . سطح جهانی است

ها و روندهای مربوط به این  آخرین داده« بررسی اجمالی امنیت غذایی و تغذیه در اروپا و آسیای مرکزی»در گزارش فائو تحت عنوان 

 . مناطق ارائه شده است

در سطح جهانی، از . تغذیه داشتند گیری در مبارزه با سوء بسیار چشم هه گذشته، کشورهای واقع در اروپا و آسیای مرکزی پیشرفتددر دو 

در حالیکه در . درصد افزایش پیدا کرد 1/1درصد به  0/3، تعداد افرادی که قادر به مصرف غذا به اندازه کافی نبودند از 3131تا  3101سال 

 . یعنی در همان سطحی که نزدیک به دو دهه قرار داشت است درصد باقی مانده 1/3ای کمتر از  اروپا و آسیای مرکزی، میانگین منطقه

رقم مربوط به اتحادیه اروپا، انجمن تجارت آزاد اروپا و کشورهای اروپایی مستقل . کند ای را پنهان می های زیرمنطقه ، تفاوت اما این رقم

 . لکان غربی افزایش اندکی داشته استای مرکزی و بایمشترک المنافع کم است، اما در دو سال گذشته در منطقه قفقاز، آس

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       اروپا و آسیای مرکزی   منیت غذایی ا: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 و شمال افریقا نزدیکانتشار گزارش وضعیت امنیت غذایی و گرسنگی در خاور

بر اساس گزارش جدید فائو میزان گرسنگی در منطقه عربی همچنان روند افزایشی 

 . درصد افزایش پیدا کرده است 0/10تا کنون  3111دارد بطوریکه از سال 

بررسی اجمالی وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در »این گزارش تحت عنوان 

دهد که تعداد افراد  نشان میو شده است  رمنتش« 3130-و شمال افریقا نزدیکخاور

ها و  های اجتماعی و انواع شوک دت، ناآرامیهای طوالنی م بحران. میلیون نفر رسیده است 41به  3131منطقه در سال  گرسنه در این

گیری بیماری  طبیعی و پیامدهای اقتصادی ناشی از همه بری، تغییرات اقلیمی، کمبود منابعها، فقر، نابرا های متعدد مثل درگیری تنش

 . اند در افزایش تعداد گرسنگان در این منطقه مؤثر بوده 01-کووید

https://www.fao.org/newsroom/detail/though-still-low-in-europe-and-central-asia-hunger-rates-worsened-by-pandemic-impacts/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/though-still-low-in-europe-and-central-asia-hunger-rates-worsened-by-pandemic-impacts/en
http://www.fao.org/home/en/
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با ناامنی غذایی متوسط یا شدید مواجه  3131میلیون نفر در سال  000از جمعیت منطقه یعنی بر اساس این گزارش، حدود یک سوم  

 . دهد میلیون نفر افزایش نشان می 01بودند که نسبت به سال گذشته 

های  ن از علتها همچنا گوید، در این منطقه درگیری و شمال افریقا میعبدالحکیم الوائر، دستیار مدیرکل و نماینده فائو در خاورنزدیک 

برابر بیشتر از مناطق  4این رقم . میلیون نفر در مناطق جنگ زده با گرسنگی مواجه هستند 0/18اصلی گرسنگی است، بطوریکه حدود 

 . عاری از درگیری است

 . کلیک نمایید اینجا جهات دسترسی به متن کامل گزارش

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

       خاورنزدیک و شمال افریقا   امنیت غذایی: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 نقش حشرات و کشاورزی هیدروپونیک در امنیت غذایی، تجارت و اقتصاد

اقتصاد : پرورش حشرات و کشاورزی هیدروپونیک در افریقا»بانک جهانی گزارش جدیدی تحت عنوان 

بر اساس این گزارش، پرورش حشرات و کشاورزی هیدروپونیک . منتشر کرد« چرخشی جدید غذایی

ها  عالوه بر این به ایجاد میلیون. تواند میزان دسترسی انسان و دام را به مواد مغذی افزایش دهد می

 . شغل و بهبود محیط زیست و آب و هوا کمک کرده و سبب تقویت اقتصاد ملی شود

با ردپای فعلی گوید،  درباره این گزارش می Juergen Voegeleمعاون توسعه پایدار بانک جهانی، 

. تواند وضعیت پایداری داشته باشد کشاورزی مخصوصا از نظر تولید خوراک دام، منابع طبیعی نمی

پرورش حشرات و . پذیر موردنیاز است نوآورانه و انعطاف به شدتکوس کردن این روند، مدلی برای مع

ها همراه  این فناوری. هایی برای تکمیل کشاورزی متعارف باشند توانند مدل کشاورزی هیدروپونیک می

ده برای ایجاد هایی امیدوارکنن حل ها بر روی کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم راه گذاری با سایر سرمایه

 . ای هستند پایداری بیشتر و کاهش انتشار گازهای گلخانه

موضوع . کنند آوری شده از طبیعت استفاده می میلیارد نفر در جهان از حشرات جمع 3، حدود مصرف حشرات موضوع جدیدی نیست

ول سال، افزایش کیفیت حشرات پروررشی و پرورش حشرات  بخصوص برای مصرف انسان و دام و تامین ماده غذایی موردنیاز در ط ،جدید

مین زترکیب محصوالت هیدروپونیک که مصرف آب کمی داشته و نیاز به . کمک به تامین تقاضای رو به رشد برای پروتئین حیوانی است

پذیر در برابر اقلیم  افزایی در روش تولیدی انعطاف تواند به بهبود تغذیه و هم زراعی ندارند با پرورش حشرات موضوع جدیدی است که می

 .  مؤثر باشد

https://www.fao.org/3/cb7495en/cb7495en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/hunger-in-the-arab-region-continues-to-worsen/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/hunger-in-the-arab-region-continues-to-worsen/en
http://www.fao.org/home/en/
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مواد غذایی و خوراک دام تولید مزرعه پرورش حشرات وجود داد که  311در حال حاضر در افریقا عالوه بر مزارع هیدروپونیک، بیش از 

کودهای زیستی به و رد دالر میلیا 4/3ه پروتئین خام به ارزش تواند ساالن ی میزپرورش حشرات با استفاده از ضایعات کشاور. کنند می

 . رد دالر تولید کندمیلیا 0/01ارزش 

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 بانک جهانی    : منبع خبر 

       پرورش حشرات     کشاورزی هیدروپونیک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 پالستیک در کشاورزی ازاستفاده  آمیز وضعیت فاجعه

بار فعلی استفاده از پالستیک در کشاورزی در  گزارش فائو روش فاجعهبر اساس 

 . کند سطح جهانی ایمنی مواد غذایی و سالمت انسان را تهدید می

ها به ذرات میکروپالستیک بیشتر از  بر اساس این گزارش، میزان آلودگی خاک

ها است و شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد مبنی بر اینکه مدیریت  اقیانوس

های غذایی و کشاورزی باید  ها تن پالستیک مورد استفاده در سیستم میلیون

 . بهبود یابد

های سیلو، وسایل ماهیگیری و  ستیک در تولید و محافظت از مواد غذایی، در آبیاری، کیسهدر این گزارش ضمن مشخص نمودن مزایای پال

های مورداستفاده یکبار  حفاظت از درختان گفته شده است که استفاده از پالستیک فراگیر شده است و در حال حاضر اکثر پالستیک

 . افزایش تقاضا برای پالستیک در کشاورزی نیز هشدار داده شده استنسبت به . شوند میمصرف هستند و پس از استفاده دفن یا سوزانده 

. آیند، وجود دارد وجود می های بزرگتر به هایی که در اثر شکسته شدن پالستیک ای در مورد میکروپالستیک های فزاینده  نگرانی

رخی از این مواد پالستیکی دارای مواد سمی ب. شوند ها وارد چرخه غذایی انسان شده و توسط حیات وحش نیز خورده می میکروپالستیک

رسانند اما اطالعات کمی در مورد اثرات  ها به جانوران آبزی آسیب می پالستیک. زا باشند توانند حامل عوامل بیماری بوده و همچنین می

  .ها بر روی حیوانات و انسان وجود دارد آن

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل گزارش 

 لینک خبر

 گاردین :منبع خبر 

       پالستیک    محیط زیست : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36401/9781464817663.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/08/insect-and-hydroponic-farming-could-boost-food-security-business-and-the-circular-economy
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/12/08/insect-and-hydroponic-farming-could-boost-food-security-business-and-the-circular-economy
http://www.fao.org/3/cb7856en/cb7856en.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/07/disastrous-plastic-use-in-farming-threatens-food-safety-un
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/07/disastrous-plastic-use-in-farming-threatens-food-safety-un
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 های فرا مرزی آب مدیریتمالی برای منابع تامین انتشار گزارشی در مورد 

. های آب شیرین جهان در مرز بین دو یا چند کشور واقع است درصد از جریان 41بیش از 

فرا مرزی برای در دسترس بودن آب و دستیابی به  دیریت پایدار و مشارکتی این منابعم

بسیاری از کشورها برای . ای حیاتی است توسعه پایدار و همچنین ثبات و صلح منطقه

های توسعه  های فرا مرزی و پروژه تعیین و تامین بودجه موردنیاز برای فرایندهای همکاری

 . های مشترک در تالش هستند حوضه

گزارش جدیدی منتشر ( UNECE)ملل متحد برای اروپا کمیسیون اقتصادی سازمان 

یت های مرتبط با مدیر مرزی و فعالیت های فر کرده است که شامل مروری کلی بر بودجه و منابع مالی در دسترس برای حمایت از همکاری

تجزیه و تحلیل و نیازهای مالی مورد  ،های مهم مرتبط با تامین مالی ها و چالش در این گزارش فرصت. های مشترک است و توسعه حوضه

 . ها مورد بررسی قرار گرفته است های مدیریت و توسعه حوضه مختلف برای ایجاد و تشکیل نهادهای مشترک و تدوین پروژه

 . کلیک نمایید اینجاامل گزارش کبرای دسترسی به متن 

 لینک خبر

 UNWATER : منبع خبر 

       مدیریت و توسعه پایدار    های مشترک  آب: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 دستورالعملی برای افزایش تولید جهانی برنج

رود با افزایش جمعیت  برنج غذای اصلی نیمی از جمعیت جهان است و انتظار می

 . تقاضا برای برنج نیز افزایش یابد

محقق دانشگاه . اما افزایش میزان تولید جهانی برنج به آسانی مقدور نیست

گوید، تولید جهانی برنج  می Shen Yuanچین به نام  Huazhongکشاورزی  

به دلیل اثرات منفی کشت آن بر روی محیط زیست، کمبود آب، کمبود نیروی 

 . کار و عدم امکان افزایش سریع عملکرد تحت چالش است

طرح . تولید برنج بدون افزایش سطح زیر کشت فعلی و به حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی استافزایش میزان  چالش مطرح 

های  انجام شده که در آن تجزیه وتحلیل نقشهتحقیقاتی جدیدی با همکاری محققان برجسته برنج از دانشگاه نبراسکا و دانشگاه هواژونگ 

 . ولید پایدار برنج ارائه شده استراه در زمینه افزایش ت

 . منتشر شده است Nature Communicationدسامبر مجله  1جزئیات بیشتر درباره این تحقیق در شماره 

https://unece.org/environment-policy/publications/funding-and-financing-transboundary-water-cooperation-and-basin
https://www.unwater.org/funding-and-financing-of-transboundary-water-cooperation-and-basin-development/
https://www.unwater.org/funding-and-financing-of-transboundary-water-cooperation-and-basin-development/
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وری و  های کشت برنج رایج در سراسر جهان از نظر بهره گوید، مقایسه سیستم می Patricio Grassiniمحقق دانشگاه نبراسکا به نام 

 . ها برای بهبود عملکرد کمک کند تواند به شناسایی فرصت ها می ده از نهادهکارآیی در استفا

تگزاس،   AgriLifeاین ارزیابی جهانی توسط دانشگاه هواژونگ و دانشگاه نبراسکا و با همکاری دانشگاه کالیفرنیا دیویس، مرکز تحقیقات 

 EMBRAPAبرنج اندونزی؛ دانشگاه سانتاماریا و مرکز تحقیقات  المللی تحقیقات برنج، مرکز برنج افریقا، مرکز تحقیقات مؤسسه بین

نوع  83عملکرد و کارایی های کشاورزی هند انجام و طی آن  برزیل، مؤسسه تحقیقات کشاورزی اروگوئه و مؤسسه تحقیقات سیستم

 . ها و نیروی کار مقایسه شده است کش سیستم کاشت برنج از نظر استفاده از آب، کود، آفت

ترین ارزیابی از  گوید، این مطالعه یکی از جامع یگر از محققانی که در این مطالعه از دانشگاه نبراسکا شرکت داشته است مییکی د

های  تواند استانداردی برای مقایسه جهانی سیستم های تولید برای تولید یک محصول است که نا کنون انجام شده است و می سیستم

دهند هنوز فضای کافی برای  ها نشان می خبر خوب در رابطه با این تحقیق این است که نتایج ارزیابیمختلف کشت برنج ارائه کند و 

 .افزایش تولید برنج و کاهش اثرات زیست محیطی آن وجود دارد

  .  کلیک نمایید ااینجبرای دسترسی به متن کامل مقاله این تحقیق 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

       افزایش تولید    برنج: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 در سیبری ای اکسید نیتروژن گلخانه کشف منبع جدیدی از گاز

فنالند شرقی  منبع المللی تحقیقاتی به رهبری محققان دانشگاه  یک گروه بین

  ،(Yedoma) ای قوی اکسید نیتروژن در یدوما ای از گاز گلخانه ناشناخته

 Natureمشاهدات این محققان در مجله . اند شناسایی کردهشرقی سیبری 

Communication منتشر شده است . 

ای مهم بعد از دی اکسید کربن و  سومین گاز گلخانه( N2O)اکسید نیتروژن 

تر  برابر قوی 811خاصیت گرمایشی این گاز از نظر واحد وزنی تقریبا . متان است

های  گاز اکسید نیتروژن در خاک در نتیجه فعالیت. از دی اکسید کربن است

ن دائمی های یخبندا کشف انتشار اکسید نیتروژن از زمین. شود میکربی تولید می

به دلیل وسعت این منطقه و میزان باالی ذخیره کربن و نیتروژن و حجم باالی یخ مهم است زیرا این منطقه را در برابر ذوب ناگهانی یدوما 

 . کند پذیر می ها آسیب یخ

ز کودهای نیتروژنی و های کشاورزی به علت در دسترس بودن نیتروژن معدنی حاصل ا معموال مقدار زیادی گاز اکسید نیتروژن از خاک

های سرد قطب شمال سرعت کمی دارد، این مناطق به  از آنجائیکه چرخه نیتروژن در خاک. کند سایر اقدامات مدیریتی انتشار پیدا می

https://www.nature.com/articles/s41467-021-27424-z
https://phys.org/news/2021-12-recipe-larger-greener-global-rice.html
https://phys.org/news/2021-12-recipe-larger-greener-global-rice.html
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میشه های گذشته نشان دادند که این نظر ه آوری شده در سال اما شواهد جمع. رسیدند بنظر می تاهمی گاز اکسید نیتروژن بی عنوان منابع

ای رایج است و در اثر گرمایش، پراکنش پوشش گیاهی و  های یخبندان پدیده آزاد شدن گاز اکسید نیتروژن از خاک زمین:  درست نیست

 . یابد میزان انتشار آن افزایش میها  ذوب شدن یخ

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    سیبری      اکسید نیتروژن    ای گازهای گلخانه: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های گیاهی کشف مکانیسم کنترل کننده انتقال نیترات در درخت سیب توسط هورمون

اقتصادی است که یکی از انواع درختان میوه ( Malus domestica)درخت سیب 

ترین ماده غذایی برای  نیتروژن مهم. شود ای در سطح جهانی کاشته می طور گسترده به

استفاده مؤثر از نیتروژن نقش اساسی در افزایش عملکرد گیاه . وری محصول است بهره

در . های مهم در کشاورزی است اما جذب کامل نیتروژن از خاک یکی از چالش. دارد

مانند سایر گیاهان جذب و استفاده از مواد مغذی بسیار مهم است و درختان سیب نیز 

بنابراین، . دهی، عملکرد و کیفیت میوه تاثیر بگذارد تواند بر زمان گل کمبود نیتروژن می

 . تواند در بهبود کیفیت سیب بسیار مؤثر باشد ختان سیب میرانجام تحقیقات بیشتر با هدف افزایش بازدهی جذب نیتروژن در د

دهی نیترات در  در سیگنال( ABA)نقش هورمون اسید آبسیزیک . گذارند نی مختلفی بر میزان نیترات گیاه تاثیر میوهای هورم سیگنال

با این وجود، . و نیترات همبستگی وجود دارد ABAدهند که بین  های دیگر نیز نشان می گیاه آرابیدوپسیس ثابت شده است و یافته

 . طور کامل شناخته نشده است شود، هنوز به و انتقال نیترات در سیب می ABAرقرای ارتباط بین مکانیسم اصلی که سبب ب

های سیب  ترات از ریشه به شاخهاز انتقال نی ABAشناس موفق به کشف مکانیسمی شدند که توسط آن  اخیرا گروهی از محققان گیاه

های نشان داده است که فاکتور  طور خالصه، تحقیقات آن گوید، به می Xiaofei Wangنام  یکی از محققان این تیم به. کند وگیری میجل

یک کند که سبب روشن شدن  تنظیم می MdNRT1.5دیل بیان ژنی نیترات از ریشه به ساقه را با تع انتقال MdAB15رونویسی ژنی 

ات بیشتر درباره این یافته در مجله جزئی. کند انتقال نیترات را در سیب کنترل می ABAشود که توسط آن  مکانیسم مولکولی می

Horticulture Research کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله . منتشر شده است . 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      سیب    نیترات  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2021-12-source-strong-greenhouse-gas-nitrous.html
https://phys.org/news/2021-12-source-strong-greenhouse-gas-nitrous.html
https://www.nature.com/articles/s41438-021-00667-z
https://phys.org/news/2021-12-phytohormones-nitrate-apple.html
https://phys.org/news/2021-12-phytohormones-nitrate-apple.html
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 (HLB)یافته جدید درباره بیماری میوه سبز مرکبات 

ترین  از مهم huanglongbing (HLB)بیماری میوه سبز مرکبات یا 

این بیماری در ارتباط با گونه . های شناخته شده مرکبات است بیماری

ترین گونه  ترین و مخرب شایع. است Candidatus Liberibacterباکتری 

نام  Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas)در این گروه 

نام  انتقال اولیه این باکتری توسط آفت پسیل مرکبات آسیایی به. دارد

ACP (Diaphorina citri) گیرد انجام می .  

این باکتری و حشره ناقل آن در بسیاری از باغات جهان از جمله در امریکا، 

خربی روی مرکبات اثرات بسیار م HLBبیماری . چین و برزیل وجود دارد

تا کنون این باکتری . شود درخت می کیفیت میوه و نهایتا منجر به مرگ کاهش سریع و یا از بین رفتن عملکرد و ببدارد بطوریکه س

 . است وارد کردههای قابل توجهی بر صنعت مرکبات  خسارت

آفت پسیل مرکبات  با درخت میزبان و CLasهای تعامالت بین باکتری  علت پیچدگی یافتن درمان مؤثر برای مقابله با این بیماری به

روی تعداد از عوامل مؤثر دیگر در پیشگیری از این بیماری، تمایل صاحبان صنایع مرکبات به تمرکز بر . های روبرو است آسیایی با چالش

 . صفات تجاری مطلوب اما تنوع ژنتیکی کمتر است کمی از ارقام مرکبات با

ای را با ایجاد تنوع  است، محققان نتایج امیدوار کننده منتشر شده Science Horticulturalدر مطالعه جدیدی که نتایج آن در مجله 

محققان به انواع . اند دست آورده های تراریخته به های خویشاوند دور و یا اصالح درختان با روش گونه یکی از طریق اصالح ارقام موجود باژنت

متصل شده و از تکثیر آن  CLasهای باکتری  هایی هستند که به پروتئین اند که قادر به تولید آنتی بادی هایی دست یافته تراریخته

 .کنند جلوگیری می

 .    کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

      (  HLB)بیماری میوه سبز   مرکبات   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://journals.ashs.org/jashs/view/journals/jashs/146/6/article-p377.xml
https://phys.org/news/2021-12-plantibodies-citrus-greening-disease.html
https://phys.org/news/2021-12-plantibodies-citrus-greening-disease.html
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 کربن در خاک  ای جدید درباره تاثیر نیتروژن بر ترسیب مطالعه

کربن آلی ساختار خاک را بهبود . کربن آلی جزء اصلی سالمت خاک است

دهد که  بخشیده و ظرفیت نگهداری آب و مواد مغذی آن را افزایش می

کشاورزان برای . فاکتورهای کلیدی برای هر سیستم تولید کشاورزی هستند

 . نندک افزایش کربن آلی خاک، بقایای گیاهی را به آن اضافه می

های کشاورزی تولید ذرت پس از  اما دلیل کاهش کربن آلی خاک در سیستم

 . شود ها سال اضافه کردن بقایای گیاهی مربوط به نیتروژن می ده

تواند منجر به افزایش  مقدار زیاد کود نیتروژن میگوید،  می Richard Mulvaneyنام  محقق بخش منابع طبیعی دانشگاه ایلینویز به

از بقایای گیاهی به خاک شود اما به معنی افزایش قدرت نگهداری کربن در  در نهایت بازگرداندن مقدار بیشتریه و عملکرد و زیست تود

بنابراین اضافه شدن . ها کربن بیشتری را از طریق تنفس بسوزانند شود میکروب نیتروژن موجود در بقایای گیاهی سبب می. خاک نیست

 . کربن در خاک نشودر به نگهداری بقایای گیاهی ممکن است منج

شود، ایده جدیدی  تبدیل بقایا به مواد آلی می سببمفهوم که کوددهی نیتروژن بر تجزیه شدن بقایای گیاهی تاثیر گذاشته و در نتیجه این 

ی چگونه کیفیت بقایای گیاه نکهمحققان دانشگاه ایلیونیز برای روشن ساختن ای. دهند اما تحقیقات اخیر نتایج متفاوتی را نشان می. نیست

 . اند تحقیق جدیدی را انجام داده Corn Beltlهای معمولی منطقه  و تشکیل نیتروژن بر تجزیه بقایای ذرت در خاک

 . زمایش قرار دادندوژن و بدون کود نیتروژن را مورد آدست آمده با کود نیتر این تیم تحقیقاتی بقایای محصول ذرت به

و بقایای فوق را به خاک معمولی کشت شده با کود نیتروژن و بدون کود  را طراحییک سیستم انکوباسیون هوازی ها در تحقیق خود  آن

ها  های آنزیم ای فعالیت های دوره گیری اکسیدکربن تولید شده و اندازه گیری مداوم دی با اندازهرا سپس فرایند تجزیه . نیتروژن اضافه کردند

 . ردندو زیست توده میکربی بررسی ک

های گیاه ذرت سبب تسریع   نتایج به دست آمده نشان داد که وجود نیتروژن در دو حالت اضافه شده به بقایای ذرت و یا وجود آن در بافت

پتاسیم یا سولفات  های نیترات در این آزمایش ترکیب نیتروژن اضافه شده به شکل. کند بقایا شده و دی اکسید کربن بیشتری تولید می

 . اند جه بدست آمده نداشتهیآمونیم تاثیری بر نت

 کلیک نمایید  اینجاچهات دسترسی به متن کامل مقاله 

 phys.org: منبع خبر 

       کود نیتروژن    مواد آلی خاک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.mdpi.com/2504-3129/2/4/30/htm
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 کشف علت رشد مجدد برگ گندمیان 

شوند،  گاو و گوسفندها چریده میتوسط ها کوتاه شده و یا  زن طور مرتب توسط چمن ها به علف

راز توانایی بازسازی قابل توجه آن تا حدی در شکل . دهند اما همچنان به رشد خود ادامه می

ها قبل موضوع  ها از مدت های آن نهفته است، اما چگونگی به وجود آمدن این شکل از برگ برگ

برنج و ذرت است زیرا  این بحث در ارتباط با محصوالت اصلی یعنی گندم،. بحث بوده است

 . های مشابه هستند ها یا گندمیان و دارای برگ ها نیز از اعضا تیره علف آن

با همکاری ( John Innes)تیم تحقیقاتی متشکل از محققانی از مرکز تحقیقات جان اینز 

ی تفاده از آخرین مدل ساز، برکلی و دانشگاه ادینبورگ با اسدانشگاه کرنل و دانشگاه کالیفرنیا

 . اند برده  ها پی علف  های ژنتیکی به علت رشد مجدد برگ محاسباتی و تکنیک

بندی و  با فرمول. ها یک معما است گوید، رشد مجدد برگ علف یکی از محققان این تیم می

های کنونی احتماال  های مختلف در مورد تکامل و توسعه آن نشان دادیم که نظریه آزمایش مدل

 . تر باشد رسد ایده قدیمی مربوط به قرن نوزدهم درست می نادرست هستند و بنظر

ها  ای ها یا گندمیان از تک لپه گیاهان خانواده علف. شوند تقسیم می( eudicots)های نو  ای ها و دولپه ای گیاهان گلدار به دو دسته تک لپه

ها  ها، پایه برگ در علف. های موازی در سراسر برگ هستند ساقه را در خود احاطه کرده و دارای رگبرگ ،ها در قاعده های آن هستند و برگ

نوک در حال رشد گیاه به  دهد در حالیکه غالف به گیاه امکان افزایش ارتفاع می. شوند ای شکل دارند که غالف نامیده می ساختاری لوله

 . کند خواران محافظت می های علف زنی و یا دندان های چمن ماند در نتیجه از آن در برابر تیغه دیکتر میزمین نز

 . منتشر شده است Scienceجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

 لینک خبر

 scitechdaily.com: منبع خبر 

       گندمیان    فیزیولوژی گیاهی : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

https://scitechdaily.com/remarkable-regenerative-powers-scientists-solve-the-grass-leaf-conundrum/
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