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 2222تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژانویه 

 7/081طور متوسط  به 3133در ماه ژانویه ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

افزایش شدید . افزایش داشت( درصد 0/0)واحد  1/0واحد بود که در مقایسه با ماه قبل 

های گیاهی و محصوالت لبنی علت این افزایش بودند که با کاهش قیمت  قیمت روغن

 در این ماه. شکر برای دومین ماه متوالی تا حدودی این افزایش جبران شد

 . های غالت و گوشت تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماندند زیرشاخص

واحد نسبت به ماه قبل افزایش  4/001شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژانویه با متوسط 

افزایش ( درصد 1/03)د واح 4/01داشتند و در مقایسه سال به سال ( درصد 0/1)جزئی 

با توجه به افزایش عرضه فصلی حاصل  مقیمت جهانی گند در ماه ژانویه. دده نشان می

تداوم تقاضای . درصد کاهش یافت 0/8از برداشت فراوان محصول در استرالیا و آرژانتین 

زیاد با وجود فراوانی عرضه گندم با کیفیت در سطح جهانی به علت عدم اطمینان از 

در  ها نیعمدتا به دلیل نگرا. ها جلوگیری کرد صادرات محصول، از کاهش بیشتر قیمت

  قیمت ویژه در آرژانتین و برزیل،  مورد ادامه شرایط خشکسالی در نیمکره جنوبی به

در میان سایر . درصد افزایش پیدا کرد 3/8در این ماه نسبت به ماه قبل صادراتی ذرت 

. غالت دانه درشت، قیمت جهانی سورگوم نیز مطابق با روند قیمت ذرت افزایش یافت

برداشت محصول در کشورهای  نبا کامل شد. اهش پیدا کردشاخص قیمت جو کمی ک

عرضه کننده برنج و خرید توسط خریداران آسیایی، قیمت جهانی این محصول نیز عمده 

 . درصد افزایش یافت 0/8در ماه ژانویه 

واحد بود  1/031طور متوسط  به 3133های گیاهی فائو در ماه ژانویه  شاخص قیمت روغن

باالترین سطح خود  هافزایش داشت و ب( درصد 3/0)واحد  0/7اه قبل که در مقایسه با م

های پالم، سویا، کلزا و  این افزایش ناشی از افزایش شاخص روغن. تا کنون رسید

های مربوط به کاهش  بعد مدت کوتاهی کاهش، عمدتا به دلیل نگرانی. آفتابگردان بود

ده روغن پالم در جهان و همچنین عرضه صادراتی از طرف اندونزی، بزرگترین صادر کنن

قیمت جهانی روغن سویا نیز . پالم در ماه ژانویه افزایش پیدا کرد  قیمت جهانی روغن کاهش تولید در سایر کشورهای اصلی تولید کننده،

یل محدودیت عرضه و افزایش های کلزا و آفتابگردان نیز به دل قیمت روغن. ویژه از هند، افزایش یافت به علت باال رفتن خریدهای وارداتی به

 . های گیاهی کمک کرد افزایش قیمت نفت خام نیز به باال رفتن قیمت جهانی روغن. افتندیتقاضای جهانی برای واردات افزایش 

افزایش پیدا کرد و ( درصد 0/3)واحد  0/8واحد نسبت به ماه قبل  0/083ه با متوسط ت محصوالت لبنی فائو در ماه ژانویشاخص قیم

افزایش نشان ( درصد 7/03)واحد  3/31این شاخص در مقایسه سال به سال . افزایش این شاخص برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافت

که بیشترین میزان افزایش نیز مربوط به پودر شیر خامه گرفته شده  نددر ماه ژانویه شاخص همه محصوالت لبنی افزایش پیدا کرد. دهد می

 . و کره بود
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واحد بود که در مقایسه با ماه قبل افزایش جزئی داشت و از ماه  4/003طور متوسط  به 3133یمت گوشت فائو در ماه ژانویه شاخص ق

در این ماه قیمت گوشت گاو به باالترین سطح خود رسید که دلیل آن افزایش . بیشتر بود( درصد 8/07)واحد  4/04مشابه سال قبل 

قیمت گوشت گوسفند و مرغ در این . از سطح عرضه صادراتی آن عمدتا از طرف برزیل و اقیانوسیه بود تقاضای جهانی برای واردات بیشتر

 .ماه به دلیل فراوانی عرضه نسبت به تقاضا کاهش پیدا کردند

دومین ماه برای . کاهش داشت( درصد 0/8)واحد  7/8واحد در مقایسه با ماه قبل  3/003مت شکر فائو در ماه ژانویه با متوسط شاخص قی

کاهش قیمت شکر در ماه ژانویه . ترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید متوالی روند کاهشی این شاخص ادامه پیدا کرد و به پایین

انداز مطلوب تولید و پیشرفت در برداشت محصول در کشورهای عمده صادرکننده آن یعنی هند و تایلند و  عمدتا ناشی از چشم

عالوه بر این، کاهش قیمت اتانول در برزیل در کاهش قیمت جهانی . شور کلیدی تولید کننده شکر یعنی برزیل بوددر ک بهای خو بارندگی

 . از کاهش قابل توجه قیمت جهانی شکر جلوگیری کردتقویت ارزش پول برزیل در برابر دالر امریکا . شکر مؤثر بود

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

   قیمت مواد غذایی    اقتصاد : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت 

روزرسانی و اعالم کرده است که  را به 3130بینی خود برای تولید جهانی غالت در سال  فائو پیش

 . خواهد رسیدمیلیون تن  3718درصد افزایش نسبت به سال قبل به  3/1با 

منتشر گردید،  بر اساس آخرین خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت که توسط فائو

شود  بینی می  باشد و پیش 3131برابر با سال  3130رود تولید جهانی گندم در سال  انتظار می

 . افزایش پیدا کنددرصد  7/1درصد و تولید برنج  8/0تولید غالت دانه درشت 

، به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی در نیمکره شمالی، کاشت 3133رود در سال  انتظار می

تواند مانعی برای گسترش بیشتر  ها می ترش پیدا کند، اگرچه باال رفتن هزینه نهادهگندم گس

انداز تولید ذرت مطلوب است و با توجه به افزایش قیمت انتظار می رود میزان کاشت آن به رکورد جدیدی  چشم. کشت این محصول گردد

 . در آرژانتین و برزیل برسد

درصد افزایش یابد که به کاهش احتمالی  4/0در مقایسه با سال قبل  33/3130الت در سال شود میزان مصرف جهانی غ بینی می پیش

درصد برسد که نسبت به سال قبل کاهش جزئی دارد، اما هنوز در  7/33نسبت ذخیره به مصرف غالت منجر شده و مقدار این نسبت به 

 . حد مطلوب است

https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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درصد از سال قبل بیشتر  0/1میلیون تن خواهد رسید که  030به  33/3130در سال بینی فائو، تجارت جهانی غالت  بر اساس آخرین پیش

 مدرصد افزایش در حج 0درصد افزایش در تجارت جهانی گندم و حدود  3این افزایش منعکس کننده انتظار . و رکورد جدیدی است

 . ارت غالت دانه درشت استبینی شده برای تج درصد کاهش پیش 1/0تجارت جهانی برنج است که بیشتر از میزان 

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

 عرضه و تقاضای غالت    اقتصاد  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 گیری فقر روستایی توسط فائو  ارائه روشی جدید برای اندازه

کنند، اما اطالعات قابل اعتماد و  اکثر مردم فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می

 . ها در دسترس نیست هماهنگی در مورد تعداد و وضعیت آن

ابتکاری با هدف رفع این کمبود، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد با همکاری برنامه 

گزارش جدیدی منتشر کرده است که در آن ( OPHI)فقر و توسعه انسانی آکسفورد 

 . معرفی شده است( R-MPI)های نوآورانه در زمینه فقر چند بعدی روستایی  شاخص

ه شده ش دادهای مردم روستایی گستر تر به ظرفیت گیری فقر روستایی با نگاهی دقیق ه های موجود برای انداز روش R-MPIدر گزارش 

دو  OPHIعالوه بر این، فائو و . است ها؛ تحصیالت و استانداردهای زندگی امنیت غذایی، کیفیت تغذیه آن ها از جمله این ظرفیت. است

به امکانات کشاورزی کافی  و قرار گرفتن در معرض ( یا عدم دسترسی)دسترسی : اند جنبه کلیدی مؤثر بر زندگی روستائیان را اضافه کرده

 . طرات زیست محیطی و سایر خطرات و حفاظت اجتماعیخ

طور دقیق میزان فقر را در مناطق  بر اساس این مفهوم است که در نظر گرفتن تنها یک بُعد برای مثال درآمد خانوار، به R-MPIگزارش  

 . مفهومی فراتر از یک حساب بانکی خالی است ،اکنون کامال مشخص شده است که سختی. دهد روستایی نشان نمی

اندازی شد،  راه OPHIتوسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و  3101که در سال ( MPI)این مفهوم در شاخص جهانی فقر چند بعدی 

 . میلیارد نفر را تحت پوشش قرار داد 1/1کشور و  011این برنامه  3130در سال . مشخص شده است

 . کلیک نمایید اینجامتن کامل گزارش  جهت دسترسی به

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

 شاخص فقر روستایی   : کلمات کلیدی

 

 ت به فهرستبازگش

https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-rise-in-january-2022/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-rise-in-january-2022/en
https://www.fao.org/3/cb8269en/cb8269en.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-rural-poverty-RMPI/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-rural-poverty-RMPI/en
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 کمک مالی بانک توسعه آسیایی برای تقویت امنیت غذایی در افغانستان

میلیون دالری بانک توسعه  41از کمک ( FAO)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

پذیرترین  برای تقویت امنیت غذایی و حمایت از معیشت آسیب( ADB)آسیایی 

 . جوامع روستایی در افغانستان استقبال کرد

میلیون  311توجهی به برنامه  کمک قابل( ADB)انک توسعه آسیایی بحمایت مالی 

این . های بعد از آن خواهد بود و سال 3133دالری فائو برای مقابله با بحران سال 

و  برنامه شامل افزایش تولید مواد غذایی بومی، حفاظت از دام، افزایش درآمد روستایی

افزایش . پذیر در سراسر افغانستان است آسیب بهبود امنیت غذایی افراد فقیر و

 . های کشاورز در دسترسی به بازارها نیز تحت پوشش این برنامه است آوری زنان و کمک به خانواده تاب

دم های کمکی برای کشت گن ها و خدمات مهم کشاورزی از جمله توزیع بسته هدف از این برنامه دستیابی به موارد فوق از طریق ارائه نهاده

های کشت سبزیجات و پرورش طیور و همچنین ارائه تجهیزات کشاورزی و  های دامپزشکی و ارائه بسته و تهیه خوراک دام، حمایت

های عمده تولید کننده گندم و دامداری را تحت  والیت افغانستان با تاکید ویژه بر استان 80این برنامه همه . های آموزشی است برنامه

 . دپوشش قرار خواهد دا

بیش از نیمی از جمعیت آن . در حال حاضر افغانستان به یکی از بزرگترین مناطق بحرانی از نظر امنیت غذایی در جهان تبدیل شده است

در شرایط حاد ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت، یعنی در تامین غذای روزانه خود و حفظ  3133تا ماه مارس ( میلیون نفر 3/33حدود )

کنند که عمدتا برای  میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می 3/07از این تعداد . های جدی روبرو خواهند شد ه با چالشمعیشت خانواد

 . تامین مواد غذایی و معیشت خود به کشاورزی وابسته هستند

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

 امنیت غذایی    افغانستان  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 هشدار محققان در مورد خشکسالی گسترده در قرن بیست و یک

ترین مخاطرات طبیعی در سطح جهانی است که اغلب  خشکسالی یکی از مخرب

 . کند ها و جوامع انسانی وارد می ی به کشاورزی، اکوسیستمدشدیخسارات 

های خشکسالی استخراج شده از  پیشینه تاریخی بارش، جریانات آبی و شاخص

تا کنون در چندین  0111ی از دهه سالمشاهدات همگی نشان دهنده افزایش خشک

، شمال غربی کانادا منطقه کانونی از جمله افریقا، جنوب اروپا، شرق آسیا، شرق استرالیا

 . و جنوب برزیل هستند

https://www.fao.org/newsroom/detail/afghanistan-fao-welcomes-contribution-from-asian-development-bank/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/afghanistan-fao-welcomes-contribution-from-asian-development-bank/en
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های مدل اقلیمی همچنین نشان  بینی پیشگوید،  آکادمی علوم چین می( IAP)از مؤسسه فیزیک جوی  Zhao Tianbaoپروفسور 

تر و به ها ممکن است در قرن بیست و یک شدید ای، خشکسالی دهند که با توجه به گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه می

 . تری ادامه پیدا کنند شکل گسترده

هیدرواقلیمی از دانشگاه ایالتی نیویورک در آلبانی، بر روی تغییرات  Dai Aiguoاخیرا این محقق با همکاری پروفسور 

(hydroclimatic ) مدل مربوط به مرحله ششم از پروژه  31ها از  بینی بر اساس آخرین پیشو خشکسالیCoupled Model 

Inetercomparison Project (CMIP6)  اند بررسی و تحقیق بیشتری انجام داده . 

 . منتشر شده است Climateژانویه مجله  1ها در شماره  نتایج بررسی آن

انتشار متوسط گازهای  با در نظر گرفتن سناریوهای CMIP6های  های استخراج شده از مدل بینی دهند که آخرین پیش نتایج نشان می

، اروپا و مدیترانه، جنوب افریقا، (شامل آمازون)درصد در قاره امریکا  311ای در قرن بیست و یک، گسترش و تشدید خشکسالی تا  گلخانه

 . کنند جنوب شرقی آسیا و استرالیا را تایید می

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 خشکسالی    گرمایش زمین  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 نقش سورگوم و غالت مقاوم در برابر خشکی بر روی تغذیه و کشاورزی پایدار

یکی از بزرگترین عوامل تعیین کننده در مورد سالمت انسان و محیط زیست، 

ها  با وجود اینکه از سال. کنیم دهیم و مصرف می محصوالتی است که پرورش می

های غذایی پایدار و دستیابی همه مردم به تغذیه مناسب  قبل برای تعریف رژیم

ها  بسیاری از این تالشهای زیادی در سطح جهانی انجام گرفته است، در  تالش

دهند و یا اثرات نامطلوب پرورش برخی از  مواد غذایی محلی که مردم ترجیح می

 . مواد غذایی بر روی محیط زیست در نظر گرفته نشده است

چگونگی استفاده از با توجه به در تحقیق جدیدی  Delwareمحققان دانشگاه 

که از نظر فرهنگی مناسب و از جنبه زیست محیطی پایدار های غذایی  اد تغییر در رژیمعنوان یک گروه غذایی مؤثر در ایج غالت اصلی به

 . اند مورد بررسی قرار دادهباشد را 

 . منتشر شده است Environmental Research Lettersای در مجله  صورت مقاله نتایج مطالعه به

هایی از این  در مطالعات قبلی بر روی بخشگوید،  فیا و علوم مکانی میاز گروه جغرا Weiنام  محقق این پروژه و نویسنده اول مقاله به

ترجیحات محلی نیز در نظر  اند، اما در این مطالعه، ایی باالتر تمرکز کرده موضوع مانند در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی و ارزش تغذیه

https://phys.org/news/2022-01-scientists-widespread-drought-21st-century.html
https://phys.org/news/2022-01-scientists-widespread-drought-21st-century.html
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وید علت در نظر گرفتن ترجیحات محلی و پذیرش گ او همچنین می. تا امکان اجرایی شدن تغییرات مشخص شودگرفته شده است 

 .  دهند های غذایی پایدار را افزایش می فرهنگی این بود که این عوامل احتمال مورد قبول واقع شدن واقعی رژیم

در این مطالعه محققان . شود های غذایی در جهان از غالت تامین می کالری ، پروتئین، آهن و روی رژیم از درصد 01در حال حاضر بیش از 

 . های غذایی پایدار کمک کند تواند به ارائه رژیم اند که چگونه ایجاد تغییرات خاص برای هر کشوری در عرضه غالت می بررسی کرده

و در این مناطق مصرف غالت بسیار باالست، بنابراین ایجاد منیت غذایی مواجه هستند های ا خاورمیانه، افریقا و جنوب آسیا با چالش

 . تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد تغییرات غذایی پایدار در غالت می

ک اثرات زیست محیطی کم محلی مورد قبول باشد و به بهبود تغذیه و در عین حال کاهش ر محققان دو تغییر خاصی که از نظراز نظ

 . های غذایی است ند استفاده از بیشتر از غالت مقاوم به خشکی مانند ذرت، سورگوم و ارزن و افزایش میزان غالت کامل در رژیمتواند ک می

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 کشاورزی پایدار     خشکسالی     غالت : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 در تبت تاثیر مثبت تغییرات اقلیمی بر روی عملکرد غالت

با . های اصلی در توسعه تبت بوده است تامین مواد غذایی همیشه یکی از دغدغه

به تغییرات ( Qinghai-Tibet)های تبت  توجه به حساس بودن فالت چینگ

. بسیار مهم است ین منطقه اقلیمی، بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد غالت

 . هستندغالت محصول اصلی کشاورزی در تبت 

( IGSNRR)تیم تحقیقاتی از مؤسسه تحقیقات علوم جغرافیایی و منابع طبیعی 

اند که تغییرات اقلیمی بر روی  آکادمی علوم چین طی تحقیقات جدید خود دریافته

نتایج این . درصد اثر افزایشی داشته است 3/0تا  1/0عملکرد غالت در تبت بین 

  . منتشر شده است  Geographical Sciencesژانویه مجله  4مطالعه در شماه 

های آماری و سه مدل آماری برای ارزیابی اثرات تغییرات  های هواشناسی و سالنامه های ایستگاه در این مطالعه، محققان از مجموعه داده

غالت از بر روی عملکرد ( و تابش خورشیدی و غیره( growing degree days)حداقل دما، میزان بارندگی، درجه روز رشد )اقلیمی 

 .  اند در مقیاس شهرستان و استان استفاده کرده 3107تا  0118سال 

دهند که اثرات تغییرات اقلیمی بر عملکرد غالت در تبت  گوید، نتایج نشان می می Ding Ruiنام  محقق اول پروژه و نویسنده مقاله به

نسبت به ( درجه روز رشدحداقل دما  و )ی و تابش خورشیدی عملکرد غالت در تبت نسبت به میزان بارندگ. طور کلی مثبت بوده است به

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac32fc
https://phys.org/news/2022-02-sorghum-drought-tolerant-cereal-crops-nutrition.html
https://phys.org/news/2022-02-sorghum-drought-tolerant-cereal-crops-nutrition.html
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تاثیر تابش  بیشترینعالوه بر این، بیشترین تاثیر حداقل دما، بارندگی و درجه روز رشد در لهاسا بوده و . اند تر بوده حساس سایر عوامل

 . تر بوده است قوی  (fixed-effects)مدل اثرات ثابت های مورد استفاده  در بین مدل. بوده است Shannanخورشیدی در 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

       تبت     غالت    تغییرات اقلیمی  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 تغییر مناطق مناسب برای رشد قهوه، بادام هندی و آووکادو با گرم شدن زمین

بر اساس نتایج یک تجزیه و تحلیل جدید، با توجه به روند تغییرات اقلیمی، 

ترین مناطق برای کشت قهوه عربیکا، بادام هندی و آووکادو در برخی از  مناسب

رومن گروتر و . ند یافتکاهش خواهکشورهای اصلی تولیدکننده این محصوالت 

 34در شماره  ها را ربردی زوریخ، سوئیس این یافتههمکارانش از دانشگاه علوم کا

 . اند کرده  PLOS ONEژانویه مجله  منتشر 

قهوه، بادام هندی و آووکادو از محصوالت مهم برای مصرف کنندگان و کشاورزان 

تحقیقات گسترده  نتایج. هستندپای مناطق گرمسیری در سراسر جهان  خرده

اما در . در حال کاهش است( گونه غالب قهوه)در نتیجه تغییرات اقلیمی، مناطق مناسب فعلی برای رشد قهوه عربیکا دهند که  نشان می

روی  ای نیز بر تا کنون مطالعه. اند گذارند، در نظر گرفته نشده بر مناسب بودن شرایط تاثیر میهای زمین و خاک که  این مطالعات ویژگی

 . بادام هندی در سطح جهانی انجام نشده است و چگونگی تاثیر تغییرات اقلیمی بر مناسب بودن شرایط برای آووکادو

ای محاسباتی ترکیب کردند تا ه های تغییرات اقلیمی و فاکتورهای خاک را برای مدل بین برای رفع این کمبود، گروتر و همکارانش پیش

های  بینی ها از پیش آن. کدام مناطق برای کشت قهوه، بادام هندی و آووکادو مناسب خواهند بود 3111سال  بینی کنند که در بتوانند پیش

ط به ومربوامل مورد نیاز عده کرده و ای در آینده استفا مدل آب و هوایی تحت سه سناریو مختلف انتشار گازهای گلخانه 00دست آمده از  به

   . ا نیز در محاسبات گنجاندندو شیب ر ، بافتpHزمین و خاک مانند 

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 قهوه، بادام هندی و آووکادو   گرمایش زمین  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2022-01-climate-positive-impact-tibet-cereal.html
https://phys.org/news/2022-01-climate-positive-impact-tibet-cereal.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0261976
https://phys.org/news/2022-01-suitable-regions-coffee-cashews-avocados.html
https://phys.org/news/2022-01-suitable-regions-coffee-cashews-avocados.html
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 های زیرزمینی وابستگی آینده تولید ذرت، سویا و گندم در امریکا به آب

های آبی برای تولید ذرت، سویا و گندم زمستانه  درصد از زمین 13در ایاالت متحده امریکا، 

درصد از محصول  07دو محصول مهم این کشور ذرت و سویا هستند که . شوند استفاده می

آبی که برای این . آیند دست می های آبی به درصد از محصول سویا در زمین 03ذرت و 

. شود صورت ناپایدار پمپاژ می های زیرزمینی و به ود اغلب از آبش محصوالت استفاده می

ن اتحت عنو یج آناانجام و نت Dartmouthمطالعه جدیدی در رابطه با این موضوع درکالج 

تواند به میزان قابل  های زیرزمینی در کشاورزی ایاالت متحده می استفاده پایدار از آب»

 . منتشر شده است Earth's Future  در مجله ،«ه را کاهش دهدتوجهی تولید ذرت، سویا و گندم زمستان

های آشامیدنی  های زیرزمینی منبع تامین آب آب. های زیرزمینی است های آب های کشاورزی آبی وابسته به برداشت از سفره آبیاری زمین

ها، ذوب  طور طبیعی در نتیجه بارندگی یرزمینی بههای ز آب. ها ضروری است ها و اکوسیستم ها، رودخانه های برای دریاچه بوده و وجود آن

ها باشد،  های زیرزمینی بیشتر از میزان تغذیه آن با این وجود، اگر میزان برداشت از آب. شوند ها به زیرزمین شارژ می ها و نفوذ سایر آب برف

 . یابد ها از جمله برای کشت محصوالت زراعی کاهش می مقدار آب در دسترس در آن

های زیرزمینی در کشت ذرت، سویا و گندم زمستانه محققان از یک مدل  بآدر این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اثرات استفاده پایدار از 

حت زارت کشاورزی امریکا برای تایید صهای نظرسنجی و اند و با داده استفاده کرده 3103تا  3113شبیه سازی برای محصوالت آبی از سال 

 . اند هآن مقایسه کرد

 کلیک نمایید  اینجاجهت مشاهده متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 ذرت، سویا و گندم    های زیرزمینی   آب : یدیکلمات کل

 

 بازگشت به فهرست

 

 چگونگی تعامل محیط و ژنوم در رشد گیاه

 نتایج یک مطالعه جدید که بر روی چگونگی تاثیر تغییرات دما بر ارتفاع گیاهان سورگوم 

پذیری محصوالت و شناخت بیشتر از  تواند به افزایش انعطاف میانجام شده است، 

 . های مؤثر در رشد گیاهان کمک کند مکانیسم

پذیری فنوتیپی و یا اینکه چگونه یک صفت خاص  در این تحقیق بر روی مفهوم انعطاف

برای مثال، ارتفاع . تواند تحت شرایط محیطی مختلف تغییر کند، تمرکز شده است می

تواند در شرایط محیطی خشک متفاوت از میزان رشد گیاهی با خواص  یاه میرشد یک گ

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021EF002018
https://phys.org/news/2022-01-future-corn-soybean-wheat-production.html
https://phys.org/news/2022-01-future-corn-soybean-wheat-production.html
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 . ژنتیکی مشابه در محیط  مرطوب باشد

 .  منتشر شده است  New Phytologistجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

به  ،پذیری گوید، شناخت بیشتر درباره انعطاف و نویسنده مقاله می ، محقق زراعت از دانشگاه ایالتی آیووا( Jianming Yu)مینگ یو  جیان

. کند ای از شرایط محیطی را داشته باشند، کمک می های جدید که قابلیت رشد در طیف گسترده تولیدکنندگان ارقام جدید در طراحی گونه

در تحقیق جدید سرعت رشد . دهد پذیری را نشان می اما فقط در نظر گرفتن صفات در مرحله رسیدن کامل گیاه تصویر ناقصی از انعطاف

با به صفر رساندن مرحله . روز پس از کاشت مورد بررسی قرار گرفته است 01تا  81گیاه سورگوم در مرحله بحرانی رشد گیاه یعنی بین 

ی سورگوم را با جزئیات بیشتری پذیری فنوتیپ های کنترل کننده انعطاف رشد سریع در چرخه زندگی این گیاه محققان توانستند مکانیسم

 . بررسی کنند

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :نبع خبر م

 ژنوم      یمحیطشرایط  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 های غذایی غنی و متنوع  اهمیت رژیم

اما . های غذایی سالم هستند ها و سبزیجات از اقالم ضروری رژیم میوه

 . به سه دلیل در سطح جهانی غالت در تغذیه نقش اساسی دارند

مانند بسیاری ( ACIAR)المللی استرالیا  تحقیقات کشاورزی بینمرکز 

های تحقیقاتی مالی و توسعه بر بازنگری در مورد تعهد نسبت  از سازمان

 . های توسعه کشاورزی تاکید دارد هژبه رویکرد حساس به تغذیه در پرو

های غذایی غنی از  در دهه گذشته، آگاهی درباره اهمیت رژیم

ها  تغذیه از نظر ریزمغذی اد معدنی و نیاز به مقابله با سوءها و مو ویتامین

تواند پیامدهای غیرقابل  تغذیه می این نوع سوء. افزایش یافته است

 . برگشتی از نظر سالمتی داشته و بر وضعیت اقتصادی جامع تاثیر بگذارد

درآمد و ناامن از نظر  محدود به کشورهای کمشود،  برده می نام« گرسنگی پنهان»ها و مواد معدنی که اغلب از آن به عنوان  کمبود ویتامین

 . ها قابل مشاهده است های غذایی غنی از انرژی و فقیر از نظر ریزمغذی در کشورهای ثروتمند گذار به سمت رژیم. غذایی نیست

ش از حد مواد غذایی پرانرژی است که های غذایی وجود دارد و آن مصرف بی گیر دیگری در ارتباط با رژیم در کنار گرسنگی، بیماری همه

 . شوند های مزمن ریوی می های قلبی و بیماری ها، بیماری منجر به افزایش آمار چاقی، ابتال به دیابت، برخی از سرطان

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17904
https://phys.org/news/2022-01-hood-environment-genomes-interact.html
https://phys.org/news/2022-01-hood-environment-genomes-interact.html
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ا حتی در صورت ام.  ها است مقابله با این بیماری تر از و بهبود تغذیه بسیار ارزان گذاری بر روی تحقیقات کشاورزی و مواد غذایی سرمایه

ها و سبزیجات و سایر مواد غذایی مغذی مثل حبوبات و خشکبار، مشکل امنیت غذایی، تغذیه و سالمتی برطرف  افزیش تولید و تامین میوه

کار زیرا عالوه بر گرسنگی پنهان، صدها میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارند که هنوز به مواد غذایی اولیه برای زندگی و . نخواهد شد

 .دسترسی ندارند

 : سه دلیل در مورد اهمیت و ضرورت غالت در تغذیه جهانی وجود دارد 

ها و  ها و چربی ها، پروتئین اول، بنا به نظر متخصصان تغذیه و پزشکان، غالت نه تنها دارای مواد درشت مغذی مانند کربوهیدرات

 دها،یکاروتنوئفعال مواد غذایی از جمله  ع مهمی برای اجزای زیستها و مواد معدنی هستند، بلکه مناب ها شامل ویتامین ریزمغذی

شوند، اما برای سالمتی  بندی مواد غذایی آورده نمی هستند که اغلب در طبقه  فنول ها یها و پل نوالتیها، گلوکوز تواسترولیف دها،یفالونوئ

 . ضروری هستند

 . یمی هستند که نقش مهمی در هضم و متابولیسم دارندژر ویژه گندم منبع اصلی فیبر دار به دوم، مواد غذایی سبوس

 . سوم، تولید و خرید مواد غذایی به دست آمده از غالت از نظر قیمت، حمل و نقل و نگهداری آسان است

 لینک خبر

 CIMMYT  :منبع خبر 

   میوه و سبزیجات    غالت   تغذیه  : کلمات کلیدی

 

 فهرستبازگشت به 

 

 کاهش مقاومت سویا در برابر بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه

 11ساالنه ( Phytophthora)بیماری پوسیدگی ساقه و ریشه یا فیتوفتورا 

این بیماری، . کند خسارت وارد میمیلیون دالر به محصول سویا در کانادا 

برای . تواند در تمام مراحل رشد گیاه را آلوده کند بسیار مخرب بوده و می

نام  مقابله با این بیماری تولیدکنندگان از رقم سویای دارای ژن مقاومت به

Rps های  استفاده از ژن. کنند استفاده میRps  در مقیاس بزرگ منجر به

شده است که کارآیی  Phytophthora sojaeل تکامل سریع پاتوژن عام

Rps کند را تضعیف می . 

( pathotypes)برای حل این مشکل، پاتولوژیست گیاهی باید پاتوتایپ 

در یک تحقیق جدید، محققان از یک روش سنجش . را مشخص کند که معموال فرایندی دشوار و تخصصی است  P. sojaeهای  ایزوله

دست آمده از این  نتایج به. اند های کبک، انتاریو و مانیتوبا استفاده کرده های جدا شده از استان یق و سریع پاتوتایپمولکولی برای ارزیابی دق

 . منتشر شده است Plant Diseaseتحقیق در مجله 

https://www.cimmyt.org/blogs/fruits-and-vegetables-are-essential-but-there-are-three-reasons-why-it-takes-cereals-to-feed-the-world/
https://www.cimmyt.org/blogs/fruits-and-vegetables-are-essential-but-there-are-three-reasons-why-it-takes-cereals-to-feed-the-world/
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های  کولی برای ارزیابی پاتوتایپای است که در آن در مورد استفاده از یک ابزار مول گوید، این اولین مقاله ریچارد بالنگر، نویسنده مقاله می

های  همچنین اولین کاری است که در آن پاتوتایپ. در یک بررسی گسترده توضیح داده شده است  Phytophthora sojaeجدا شده 

P. sojae  های  با پیشینه ژنRps  آن و همچنین اولین تحقیقی است که در . مرتبط کرده استرا به هم استفاده شده در مزارع سویا

 . ها از سراسر کانادا را مورد بررسی قرار داده است تنوع پاتوتایپ

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 های گیاهی  بیماری   سویا  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 تاثیر تناوب زراعی در بهبود خاک و کاهش هزینه کود

 01نتایج یک نظرسنجی انجام شده در شرق داکوتای جنوبی، کشاورزانی که بیش از بنا بر 

اند، به احتمال زیاد  یا چهار محصول استفاده کرده 8سال از سیستم تناوب زراعی متشکل از 

 . مند هستند از مزایای بهبود سالمت خاک و عملکرد باالتر بهره

اقتصاد دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی، با  از دانشکده مدیریت و Tong Wang  بنا به گفته

رسد  نظر می توجه به اینکه در حال حاضر قیمت کود در باالترین سطح خود قرار دارد، به

کشاورزان های  تجزیه و تحلیل پاسخ. اکنون زمان مناسبی برای اضافه کردن جو دو سر، نخود و گندم بهاره یا زمستانه به تناوب زراعی باشد

 . منتشر شده است Environmental Managementدر مورد تناوب زراعی در مجله  3103سال نظرسنجی به 

های هرز، شکستن چرخه آفات و بهبود مواد آلی خاک  از بین رفتن علف هدهد که تنوع بیشتر محصول ب این محقق همچنین توضیح می

شان دادند که اکثر تولیدکنندگان مزایای تناوب زراعی از نظر کنترل آفات نتایج نظرسنجی ن. دهد ها را کاهش می های نهاده هزینه کمک و

تواند  کمبود عرضه و قیمت باالی کود می. دانند های کود را کمتر می کاهش هزینهمورد اند اما تاثیر آن در  ها را احساس کرده و بیماری

 . کمتری به کود دارند در تناوب زراعی استفاده کنندتا از محصوالتی که نیاز  دانگیزه بیشتری در تولیدکنندگان ایجاد کن

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 حاصلخیزی خاک   تناوب زراعی  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-04-21-0762-RE
https://phys.org/news/2022-02-large-scale-declining-soybean-resistance-stem.html
https://phys.org/news/2022-02-large-scale-declining-soybean-resistance-stem.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721009658?via%3Dihub
https://phys.org/news/2022-02-diversifying-crop-rotation-soil-fertilizer.html
https://phys.org/news/2022-02-diversifying-crop-rotation-soil-fertilizer.html
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 های درختی  تخمین جدید در مورد تعداد گونه

 011های درختی با مشارکت بیش از  مطالعه جدیدی بر روی تعداد گونه

های جنگلی  محقق از سراسر جهان و با استفاده از بزرگترین پایگاه داده

بر اساس نتایج این مطالعه، . آوری شده تا کنون انجام شده است جمع

گونه درختی روی زمین وجود  78111تخمین زده شده است که حدود 

 . اند گونه هنوز کشف نشده 1311ود دارد و حد

های شناخته شده  درصد بیشتر از تعداد گونه 00برآورد جهانی حدود 

های کشف نشده  دهد که بیشتر گونه این مطالعه نشان می. درختی است

 . احتماال کمیاب، با جمعیت بسیار کم و توزیع مکانی محدود هستند

ویژه اینکه  ها کمک کنند و به ها برای حفاظت از جنگل بندی تالش توانند به اولویت دید میهای ج بنا به نظر محققان این تحقیق، یافته

 . پذیرتر هستند زدایی و تغییرات آب و هوایی آسیب های کشف نشده در برابر مداخالت انسانی مانند جنگل گونه

پذیری تنوع  گوید، نتایج به دست آمده از این مطالعه آسیب می شناس جنگلی از دانشگاه میشیگان ، بوم( Peter Reich)پیتر رایش 

های کمیاب را  زیرا این عوامل بقای گونه. دهند ویژه کاربری زمین و اقلیم نشان می های جهان را در برابر مداخالت انسانی، به زیستی جنگل

 . دهند تحت فشار قرار می

که در این مطالعه مکررا بر هر قاره دیگری احتماال در امریکای جنوبی هستند  های درختی کشف نشده بیش از درصد از گونه 01حدود 

 . اهمیت ویژه این قاره برای تنوع درختی جهانی تاکید شده است

 . منتشر شده است Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 .کلیک نمایید اینجا قالهجهت دسترسی به متن کامل م

 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 های درختی   گونه : کلمات کلیدی

 

 فهرستبازگشت به 

 

 

 

 

 

https://www.pnas.org/content/119/6/e2115329119
https://phys.org/news/2022-01-earth-tree-species-higher.html
https://phys.org/news/2022-01-earth-tree-species-higher.html
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 تواند کمک کند ها و مقابله با تغییرات اقلیمی می قارچی که به نجات جنگل

های کشاورزی با سرعت بسیار باالیی در حال  ها به زمین نگلتبدیل ج

حدود  3131تا  3101های  میزان تخریب جنگل بین سال. انجام است

 . میلیون هکتار برآورد شده است 01

، در (FAO)غذا و کشاورزی ملل متحد  نبینی سازما بر اساس پیش

 3111تقاضا برای محصوالت کشاورزی تا سال  3103مقایسه با سال 

 70در امریکای جنوبی، حدود . درصد افزایش پیدا خواهد کرد 11تا 

درصد  00و حدود   های بارانی با مراتع جایگزین شده درصد از جنگل

های کلیدی  یکی از موفقیت. اند به دلیل تولید خوراک دام از بین رفته

COP26 است 3181زدایی تا سال  تعهد رهبران جهان برای پایان دادن به جنگل . 

 . زمین را فراهم کندهای مطرح برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سیستمی است که  امکان تولید غذا و جنگل در یک قطعه  یکی از گزینه 

ها یک  کشت این گونه. هایی که با درختان همزیست بوده و سودمندی دو طرفه دارند، مطالعه شده است ی قارچدر یک تحقیق جدید بر رو

های  دست آمده است که گونه های شیری به ها به نام قارچ های قابل توجهی در رابطه با گروهی از قارچ اما پیشرفت. رویکرد جدید است

 . دارند(  Lactarius indigo)نام  قارچ آبی الکتاریوس  به رنگ زیبایی با کالهک شیری آبی رنگ آبی

سازد و  ها را کامال قابل تشخیص می رنگ آن های آبی دانه رنگ. ها خوراکی، سرشار از فیبر و اسیدهای چرب ضروری هستند این قارچ

 .  های سرطانی دارند ز بین بردن سلولهایی با خاصیت ضدباکتریایی و قابلیت ا عصاره

 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

 تغییرات اقلیمی      قارچ    جنگل  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://phys.org/news/2022-01-humble-mushroom-forests-climate.html
https://phys.org/news/2022-01-humble-mushroom-forests-climate.html
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