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 0011 ماه دیتا  تیرتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر از 

( 0011 دی )  3133 ژانویهتا ماه ( 0011 تیر) 3130 جوالیاز ماه  (Soft Red Winter Wheat Monthly Price) گندمروند قیمت 

 :شرح زیر بود هب

 

 

 

 

 

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

 : شرح زیر بود هب ( 0011 دی )  3133 ژانویهتا ماه ( 0011

 

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

-  254.67 Jul 2021 

8.45% 276.18 Aug 2021 

-4.55% 263.60 Sep 2021 

- - Oct 2021 

26.90% 334.50 Nov 2021 

-2.00% 327.82 Dec 2021 

1.29% 332.06 Jan 2022 

 ماه قیمت تغییرات

-  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 

0.00 % 400.00 Dec 2021 

6.75 % 427.00 Jan 2022 
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 ژانویهتا ماه ( 0011تیر ) 3130 جوالیماه از  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :زیر بود شرح هب  ( 0011 دی )  3133

 

 

 

 جوالیماه از  )Sugar (world), International Sugar Agreement (ISA) daily price ) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :زیر بود  شرح هب  ( 0011 دی )  3133 ژانویهتا ماه  (0011تیر ) 3130

 

 

 

 لینک خبر

 (World Bank)بانک جهانی : منبع خبر 

   شکر   ذرت  برنج   گندم  قیمت  اقتصاد: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

6.36 % 264.54 Dec 2021 

4.57 % 276.62 Jan 2022 

 ماه قیمت تغییرات

-  .39  Jul 2021 

10.26 % .43 Aug 2021 

0.00 % .43 Sep 2021 

-2.33  % .42 Oct 2021 

2.38  % .43 Nov 2021 

-2.33  % .42 Dec 2021 

-4.76 % .40 Jan 2022 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
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 AquaCropمدل درباره انتشار گزارش جدید فائو 

 AquaCropزارش جدیدی درباره مدل گ( FAO)سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

وری آب محصول، ده سال توسعه و  افزایش بهره:  AquaCropمدل  »تحت عنوان 

 . منتشر کرد را «3111-3101اجرا 

AquaCrop این مدل در طول دهه گذشته . وری آب کشاورزی فائو است مدل بهره

قابل دسترس برای  تکامل نیز یافته است تا ابزاری پویا و ،ضمن حفظ دیدگاه اولیه خود

ای  برای طیف گسترده و های مختلف عمدتا کاربران عملیاتی و در رشته ،کاربران مختلف

عالوه بر این در حال حاضر محققان نیز برای تجزیه و تحلیل و . ها باشد از کاربری

 . کنند سازی از این مدل استفاده می مفهوم

. برای بهبود و توسعه مدل است بین ابزارها بوده و راهنمایی ندی در زمینه ارتباطبنا بر اعالم فائو، گزارش جدید حاوی اطالعات ارزشم

 . وری منابع آب نیز از اهداف این گزارش است نین گسترش کاربرد آن برای کمک به مدیریت و بهرهچهم

    . کلیک نمایید ااینج جهت بارگذاری متن کامل گزارش

 . کلیک نمایید اینجا AquaCropجهت کسب اطالعات بیشتر درباره مدل 

 

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

    AquaCrop   وری آب  مدل بهره : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 Equal Aqua فرم انتشار گزارش بانک جهانی درباره پلت

را « شکستن موانع: زنان در تشکیالت آب»بانک جهانی گزارش جدیدی تحت عنوان 

درصد از نیروی کار تشکیالت آبی را  03بر اساس این گزارش زنان تنها . منتشر کرد

استعدادهای کشف نشده برای بخش این گزارش زنان را منبعی از . دهند یتشکیل م

 . داند آب می

عالوه بر این، زنان برای شروع به اشتغال و پیشرفت در بخش آب با موانع زیادی از 

های نامناسب برای خانواده و  جمله موانع موجود در فرایند استخدام، سیاست

 .های آموزشی کمتر مواجه هستند فرصت

https://www.fao.org/3/cb7392en/cb7392en.pdf
https://www.fao.org/aquacrop
https://www.unwater.org/new-fao-report-the-aquacrop-model/
https://www.unwater.org/new-fao-report-the-aquacrop-model/
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Equal Aqua و فراگیر نمودن اشتغال در بخش آب از طریق برقراری فرمی مشترک برای تعمیق گفتگو در مورد تنوع جنسیتی  پلت

المللی و معیارسنجی اشتغال جنسیتی در  های محلی و بین ها و سازمان ها، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه ها، انجمن ارتباط بین تشکل

 . های آب است سازمان

 :عباتند از Equal Aquaفرم  اف پلتاهد

 و ارتقاء زنان در مشاغل بخش آب ظفراهم کردن ابزارها و رویکردهای الزم برای تقویت استخدام، حف 

 های مدیریت آب سازمان/ ایجاد عالقه به تنوع جنسیتی و فراگیر نمودن آن میان مدیران خدمات شهری 

 در مؤسسات آب گسترش پایگاه داده جهانی در مورد تنوع جنسیتی 

 حمایت از زنان شاغل در بخش آب با ایجاد فضاهای مناسب برای پیشرفت شغلی 

بانک جهانی، با حمایت برنامه مشارکت جهانی امنیت و بهداشت آب  Water Global Practiceبرنامه توسط  Equal Aquaفرم  پلت

(GWSP )ای از شرکای خارجی تاسیس شده است و با همکاری طیف گسترده.  

 .    کلیک نمایید اینجا Equal Aquaفرم  جهات کسب اطالعات بیشتر درباره پلت

 

 لینک خبر

 unwater  :منبع خبر 

   Equal Aqua   اشتغال زنان      آب  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ای فائو در شرق نزدیک و شمال افریقا کنفرانس منطقه

و  7ای شرق نزدیک و شمال افریقای فائو در روزهای  سی و ششمین کنفرانس منطقه

این در طی . در بغداد برگزار گردید( 0011بهمن  03و  00) 3133 فوریه 3

کنفرانس وزرای کشاورزی و نمایندگان کشوری تعهد خود برای تالش در جهت 

های کشاورزی، تقویت توسعه روستایی فراگیر و حمایت از گذار به  تغییر سیستم

 . براز کردندسیستم کشاورزی پایدار و حساس در برابر تغییرات اقلیمی را ا

وزیران در مراسم اختتامیه سی و ششمین نشست   صورت بیانیه این تعهدات به

 . مورد توافق قرار گرفت( NERC36)ای شرق نزدیک و شمال افریقای فائو  کنفرانس منطقه

اعالم و چهار اولویت  3133-3180های  ایت خود را از چارچوب راهبردی فائو برای سالوزرای کشاورزی شرکت کننده در کنفرانس حم

های ارزش فراگیر و ایجاد  ایجاد زنجیره: ها عبارتند از اولویت. طور رسمی تایید کردند ای تحت برنامه کاری فائو برای منطقه را به منطقه

ت های غذایی سالم برای همه، ایمنی مواد غذایی و تالش در جه یی و رژیمهای شغلی برای جوانان روستایی، ارتقای امنیت غذا فرصت

https://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/inclusive-water-institutions-platform
https://www.unwater.org/equal-aqua-an-inclusive-water-institutions-platform/
https://www.unwater.org/equal-aqua-an-inclusive-water-institutions-platform/
https://www.fao.org/events/detail/nerc36/en
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پذیری در برابر شوک و  های کشاورزی سبز برای تضمین پایداری محیط زیست و ایجاد انعطاف های غذایی، شیوه کاهش ضایعات و هدررفت

 . های مختلف استرس

ها در مناطق روستایی زندگی  درصد از آن 01میلیون نفر دارد که  001جمعیتی حدود (  NENA)دیک و شمال افریقا منطقه شرق نز 

های مشترک بین  های متنوع، کمبود زمین و آب از چالش با وجود چالش. ها به کار کشاورزی مشغول است کرده و یک نفر از هر پنج نفر آن

اقی به ویژه در میان کودکان و زنان در منطقه چوزن و باره اضافه سطح ناامنی غذایی، فقر شدید و مشکالت نگران کننده در. ها است آن

NENA درحال افزایش است . 

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

  (NENA)شرق نزدیک و شمال افریقا   کنفرانس منطقه فائو   : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 خشکسالی و ناامنی غذایی حاد در شاخ افریقا

و شرکاء، خشکسالی ( FAO)بنا بر هشدار جدید سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد 

طوالنی مدت و چند فصلی در شاخ افریقا سبب بروز ناامنی حاد غذایی شده است، 

میلیون نفر در معرض خطر قرار دارند، زیرا  00تا  03که در حال حاضر  طوری به

 . در حال ضعیف شدن هستند  ها محصوالت کشاورزی در حال از بین رفتن و دام

های مبتنی بر منابع به دلیل افزایش رقابت برای آب و مراتع تشدید شده و در  ناآرامی

وضعیت  این. تغذیه در حال افزایش است سوء مناطق آسیب دیده اتیوپی، کنیا و سومالی

 . تواند باشد نشان دهنده اهمیت حفظ معیشت روستایی است که تضمین کننده صلح و امنیت غذایی در سراسر افریقا می

غذایی در منطقه به شدت به انداز امنیت  چشم و شرکا طی گزارشی اعالم کردند که المللی فائو در یک نشست توجیهی  برای حامیان بین

 . ها نیز هنوز نامشخص هستند بینی ی دارد که پیشبارندگی در فصل آینده بستگ

های کافی برخوردار نشوند، تعداد افراد  طور کامل از بین برود و جوامع وابسته به کشاورزی از حمایت در بدترین حالت که در آن بارندگی به

بار  ها شده و در وضعیت فاجعه چار بدترین آسیبها د میلیون نفر افزایش خواهد یافت و برخی خانواده 31تا  01با شرایط ناامنی غذایی به 

 .  قرار خواهند گرفت

 لینک خبر

 FAO  :منبع خبر 

 شاخ افریقا     عدم امنیت غذایی   ی خشکسال : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.fao.org/newsroom/detail/near-east-regional-conference-36-ends/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/near-east-regional-conference-36-ends/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/drought-in-the-horn-of-africa-new-analyses-flag-mounting-risks-need-to-support-rural-families/en
https://www.fao.org/newsroom/detail/drought-in-the-horn-of-africa-new-analyses-flag-mounting-risks-need-to-support-rural-families/en
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 ای اروپا زایی در منطقه مدیترانه خطر تخریب خاک و بیابان

ای اروپا بخش  کشورهای واقع در بخش مدیترانه

های آجیلی و  توجهی از شراب، زیتون، دانه قابل

تایج تحقیقات اما ن. کنند فرنگی جهان را تولید می گوجه

های این منطقه در معرض  دهند که مزارع و باغ نشان می

 . زایی قرار دارند تخریب خاک و بیابان

تیم تحقیقاتی متشکل از محققانی از مؤسسه سلطنتی 

ربوط به یونان پس از انجام تجزیه و تحلیل نتایج م( Navarino)، دانشگاه استکهلم و رصدخانه محیطی ناوارینو (KTH)فناوری سوئد 

طور کلی منطقه مدیترانه باالترین نرخ فرسایش  ها کشور اروپایی واقع در سواحل مدیترانه دریافتند که به های ده تحقیقات کشاورزی و داده

 . خاک، کمترین میزان مواد آلی خاک و مشکالت شدید شوری را در اروپا دارد

 . منتشر شده است Science of the Total Environmentها در مجله  جزئیات بیشتر درباره این یافته

اند که  ای اروپا در وضعیتی قرار گرفته های منطقه مدیترانه های انسانی و گرم شدن زمین، برخی از خاک به دلیل فشارهای ناشی از فعالیت

 . شود ربن مینامند که شامل کشاورزی و جذب ک می« حدود بحرانی در توانایی ارائه خدمات اکوسیستمی»محققان آن را 

تخریب . کنیم تواند فراتر از حدی باشد که ما تصور می مشکل میگوید،  نام زهرا کالنتری می به KTHیکی از نویستدگان مقاله و استاد 

در شناخت گستره و عمق این تهدید . شود ایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی میرخاک یک مشکل چند بعدی بوده و شامل ف

در حالیکه برخی از مطالعات اثرات اقتصادی مربوط به کاهش عملکرد ناشی از فرسایش خاک را بررسی . وجود دارد کمبودهای جدی

 . اند، اما ارزیابی اقتصادی از اثرات سایر فرایندهای تخریب خاک در مدیترانه وجود ندارد کرده

 .کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 لینک خبر

 sciencedaily.  :منبع خبر 

   زایی  تخریب خاک و بیابان   منطقه مدیترانه  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721051810?via%3Dihub
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220216112227.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220216112227.htm
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 ها به محیط زیست تریلیون دالری یارانه 8/0های  آسیب

تریلیون  3/0بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، در سطح جهانی ساالنه 

. رسانند شود که به محیط زیست آسیب می هایی می دالر صرف یارانه

که به نابودی هایی  دهد که بشریت از طریق یارانه همچنین هشدار می

کند، در واقع انقراض خود  حیات وحش و افزایش دمای زمین کمک می

 . کند را تامین مالی می

های  معافیتدهد که  اولین ارزیابی بین بخشی برای یک دهه نشان می

مالیاتی برای تولید گوشت گاو در آمازون، حمایت مالی برای پمپاژ 

 . کند به محیط زیست آسیب وارد می ها یارانهو سایر  یدولت های هزینه دالر میلیاردهاهای زیرزمینی در خاورمیانه،  ناپایدار آب

نویس  است که مستقیما در تقابل با اهداف توافق پاریس و پیش (GDP) درصد از تولید ناخالص جهانی 3این میزان حمایت دولتی معادل 

ها بوده و تامین مالی مؤثر در آلودگی   م شده در مورد یارانهدست آمده از تحقیقات انجا اهداف مقابله با از بین رفتن تنوع زیستی، نتایج به

 . های دولتی هستند پولزایی با  ها، فرونشست زمین و بیابان آب

های  های سیاستی رو به افزایش در مورد هزینه با توجه شکاف، ها هستند بنا بر اظهار نویسندگان گزارش که کارشناسان برجسته یارانه

و دستیابی به های مفید برای طبیعت  تواند صرف حمایت از سیاست تریلیون دالر می 3/0توجهی از  بخش قابلجهانی، زدایی اقتصاد  کربن

 . صفر خالص شود

 

 لینک خبر

 گاردین   :منبع خبر 

   ها  یارانه   محیط زیست  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 CROPPSR: معرفی ابزاری جدید برای تسریع در اکتشافات ژنتیک گیاهی

محصوالت سوخت زیستی تجاری پایدار نقش حیاتی در کاهش انتشار گازهای 

مرکز نوآوری انرژی زیستی و محصوالت زیستی پیشرفته محققان . ای دارند گلخانه

(CABBI) تواند توسعه این محصوالت  اند که می ابزار جدیدی را ارائه کرده امریکا

 . های ویرایش ژنتیکی را تسریع کند و همچنین روند پیشرفت

های مختلف و انتخاب صفات برتر اصالح  ژنوم محصوالت زراعی در طی نسل

برای ارقام اصالح شده بر پایه تنوع طبیعی   ، تا چند سال قبل، انتخابشود می

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/17/world-spends-18tn-a-year-on-subsidies-that-harm-environment-study-finds-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/17/world-spends-18tn-a-year-on-subsidies-that-harm-environment-study-finds-aoe
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افزارهای الزم برای  تا کنون نرم. تواند در این روند تغییر ایجاد کند می CRISPR/Cas9اما اکنون فناوری ویرایش ژن . شد محدود می

های پیچیده  با ژنوم های مشابهی اند که ویژگی اران بودهبر اساس نیازهای ویرایش ژنوم پستاند  CRISPRهای  طراحی و ارزیابی آزمایش

 . محصوالت زراعی ندارند

های  در کل ژنوم را برای آزمایش( gRNA)راهنما  RNAهای  افزار منبع باز برای طراحی و ارزیابی توالی اولین نرم CABBIمحققان  

CRISPR  نام  بهCROPSR ردنیاز برای طراحی آزمایش افزار زمان مو این نرم. اند را معرفی کردهCRISPR  را کوتاه و ارزیابی و

 . کند را تسریع می gRNAاعتبارسنجی توالی 

 . منتشر شده است BMC Bioinformaticsدر مجله  CROPSRجزئیات بیشتر درباره 

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 

 لینک خبر

 phys.org  :منبع خبر 

    CRISPRفناوری    مهندسی ژنتیک  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 خزانه جهانی بذر سوالبارد توسط 2122های بذر در سال  ین محمولهاول یافتدر

نمونه  31008خزانه جهانی بذر سوالبارد اولین محموله سال جاری شامل  3133فوریه  00در 

 . بانک ژن را دریافت کرد 01جعبه از  81بذر در 

 Anneورزی و غذا و وزیر کشا  Sandra Borch ،خزانه  3133در اولین افتتاحیه سال 

Beathe Tvinnereim محموله جدید شامل نمونه . المللی نروژ حضور داشتند وزیر توسعه بین

مراتع گونه علوفه از بانک ژن  011بذرهایی است که قبال در خزانه وجود نداشتند از جمله حدود 

یبنیتس گونه محصول از مؤسسه ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی ال 11استرالیا و 

(IPK )اند  آوری شده در منطقه آلپ اتریش جمع 0131های رسیده از آلمان شامل نمونه بذرهایی از گندم بودند که در دهه  نمونه. آلمان

 . ها در در بانک ژن هستند ترین مجموعه که یکی از قدیمی

از بانک ژن این ( ICARDA)در مناطق خشک المللی تحقیقات کشاورزی  نمونه بذر توسط مرکز بین 4884بزرگترین محموله شامل 

با رسیدن این محمله از ایکاردا، مجموع بذر ذخیره شده از طرف این مرکز در خزانه جهانی بذر به بیش از . مرکز در مراکش ارسال شده بود

تا مجموعه بانک ژن خود را  خارج کرده بوداز خرانه جهانی بذر ایکاردا  3101و  3107، 3101های  در سال. نمونه رسیده است 011.111

 . با ارسال محموله جدید، مقدار بذر ذخیره شده توسط این مرکز به سطح قبلی رسیده است. مجددا تاسیس کند

https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12859-022-04593-2
https://phys.org/news/2022-02-cropsr-tool-genetic-discoveries-crops.html
https://phys.org/news/2022-02-cropsr-tool-genetic-discoveries-crops.html
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بانک ژن از سراسر جهان نگهداری  31گونه گیاهی از  4111نمونه بذر از حدود  0.001.343در حال حاضر،  در خزانه جهانی بذر سوالبارد 

 . ع محصوالت زراعی در جهان استترین مجموعه تنو زرگترین و متنوعشود که ب می

 .   کلیک نمایید اینجابرای کسب اطالعات بیشتر 

 لینک خبر

 www.isaaa.org  :منبع خبر 

 خزانه جهانی بذر سوالبارد  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 رشد گیاهان گلدار قطب جنوب به دلیل گرمایش زمینسرعت افزایش 

در دهه گذشته، تنها دو که  تیمی از محققان از ایتالیا، انگلستان و افریقای جنوبی دریافتند

بنا به نظر این . اند کرده دهند، سرعت رشد بیشتری پیدا گیاهی که در قطب جنوب گل می

شود احتماال به دلیل افزایش دما و  تغییراتی که در گیاهان قطب جنوب دیده می نمحققا

 . مرتبط با تغییرات اقلیمی است

 .  منتشر شده است Current Biologyجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

ی را در واکنش به افزایش تحقیقات قبلی افزایش رشد چندین گونه گیاهی در نیمکره شمال

در مطالعه جدید، . نوب گزارشی ثبت نشده بودجاما تا کنون درباره تغییر روند رشد گیاهان قطب . اند ند سال گذشته نشان دادهچدما طی 

های زرد رنگ  که گل) Colobanthus quitensisدهند یعنی  شدن دو گیاهی که در قطب جنوب گل میتر  محققان نسبت به سخت

های مختلف در نقاط  ها از نمونه برای اثبات این موضوع، آن. مشکوک شدند( یک گونه علفی)  Deschampsia antarcticaو ( دارد

رشد گیاهان در ،سپس با جستجو در سوابق مطالعاتی. تندعکس گرف 3101تا  3111های  طی سال( Signy)مختلف جزیره سیگنی 

 . قرن گذشته مقایسه کردند ها در نیم های اخیر را با میزان رشد آن سال

اند بلکه فراوانی  تر شده است بدین معنی که گیاهان نه تنها بزرگتر شده رشد گیاهان متراکم سال گذشته، 01محققان دریافتند که  در 

بنا به نظر محققان . سال قبل بوده است 11سال گذشته معادل  01ها دریافتند که افزایش تراکم گیاهان در  آن. ه استها نیز بیشتر شد آن

 . این نوع تغییرات در رشد گیاهان نشان دهنده یک مرحله تغییر در آب و هوای قطب جنوب است

 . کلیک نمایید اینجاجهت دسترسی به متن کامل مقاله 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 قطب جنوب    تغییرات اقلیمی  : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://www.croptrust.org/press-release/svalbard-first-deposit-of-2022/
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19265
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19265
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)00136-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982222001361%3Fshowall%3Dtrue
https://phys.org/news/2022-02-antarctica-rapidly-due-warmer-temperatures.html
https://phys.org/news/2022-02-antarctica-rapidly-due-warmer-temperatures.html
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 برای محصوالت زراعی ماده معدنی استروویت به عنوان منبع فسفر کاربرد

 شاورزانکهای کود جدید اولین گام در تشویق  مطالعه بر روی گزینه

ماده معدنی . ز آن در محصوالت کشاورزی استبرای استفاده ا

که ممکن است یک ماده آلی به نظر بیاید، ( struvite)استروویت 

 . پتانسیل تبدیل شدن به یک کود مؤثر فسفره را دارد

 Joanne Thiessenنام  محققی از دانشگاه مانیتوبا کانادا به

Martens صول و همکارانش بر روی تاثیر استروویت بر روی سه مح

 . اند ای یونجه مطالعه کرده شامل گندم بهاره، کتان و ترکیب علوفه

گوید، استروویت یک ماده معدنی طبیعی است که  این محقق می

با توجه به غنی بودن این ماده از . توان آن را از پسماندهای غنی از مواد مغذی مانند فاضالب شهری یا کودهای حیوانی استخراج کرد می

 . باشد یآید کود فسفره بسیار مناسب میفسفر، بنظر 

 .  بنا به نظر او، در نتیجه بازیابی کود از پساب، میزان فسفر ورودی به محیط زیست که ممکن است مضر باشد، نیز کاهش خواهد یافت

 . منتشر شده است Agronomy Journalجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

سپس عملکرد محصوالت را بررسی و میزان . مزارع سه محصول در سطوح مختلف مورد استفاده قرار دادنددر این تحقیق، استروویت را در 

هدف یافتن بهترین میزان مصرف استروویت بود که منجر به تولید مقدار مناسب . گیری کردند فسفر در محصوالت را پس از برداشت اندازه

 .شود فسفر در محصوالت می

دهد که عملکرد گندم بهاره پس از مصرف استروویت افزایش یافته است، اما میزان عملکرد کتان افزایش نشان  ن میدست آمده نشا نتایج به

 . واکنش علوفه یونجه نسبت به کود مخصوصا در سال دوم و سوم خوب بوده است. نداده است

 . کلیک نمایید اینجا جهت دسترسی به متن کامل مقاله

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

   استروویت    کود فسفره  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agj2.20943
https://phys.org/news/2022-02-struvite-good-phosphorus-source-crops.html
https://phys.org/news/2022-02-struvite-good-phosphorus-source-crops.html
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 های گیاهی ها در خاک بر روی هورمون کش بقایای علف تاثیر

کش  دهد که بقایای علف نتایج یک مطالعه جدید نشان می

های هوایی  های گیاهی در اندام گلیفوسیت در خاک بر هورمون

دکتر  توسط در آکادمی فنالند این تحقیق . گذارد گیاه تاثیر می

Benjamin Fuchs  کش در  علفبرای بررسی اثرات باقیمانده

خاک بر فیزیولوژی گیاه و اکولوژی شیمیایی تعامل بین گیاه و 

 . حشره انجام شده است

مبتنی بر گالیفوسیت معموال قبل از کاشت  های کش علف

با این . شوند های هرز استفاده می محصول برای از بین بردن علف

سرعت در خاک تجزیه شده و میزان  فرض که گالیفوسیت به

های  ها در زمین کش با این وجود در سطح جهانی میزان بقایای علف. ر روی گیاهان زراعی در حد صفر یا قابل اغماض استتاثیر آن ب

 . پذیری گیاهان نیز در حال کاهش است  ال سالمت خاک و انعطافحزی در حال افزایش بوده و در عین کشاور

بر ( فیتوهورمون)ر گالیفوسیت موجود در خاک بر روی میزان هورمون گیاهی های مبتنی ب کش محققان آزمایشی را برای بررسی اثرات علف

های کوچکی هستند که  های گیاهی مولکول هورمون. فرنگی انجام دادند زمینی و توت روی سه محصول مهم زراعی شامل جو دو سر، سیب

هایی مثل خشکسالی، آسیب یا عفونت ناشی از  استرسدهی، پیری و واکنش در برابر  دهی گیاه، تنظیم رشد گیاه، گل در عملکرد سیگنال

ها در تنظیم دقیق واکنش گیاه در برابر گیاهخواران به ویژه در تولید ترکیباتی که به  عالوه بر این، هورمون. پاتوژن نقش مهمی دارند

 . کنند نیز دارای اهمیت هستند گیاهان در دفع گیاهخواران کمک می

دارد که برای بیوسنتز اسیدهای ( shikimate pathway)آنزیم خاصی در مسیر شیکیمیک اسید بر روی اثر مهارکنندگی گالیفوسیت 

های انجام شده در این تحقیق نشان داده است که گیاهان جو دو سر در حال رشد در  تجزیه و تحلیل. در گیاهان الزم استآمینه معطر 

 . وسیت هستندهای معطر مورد هدف گالیف دارای میزان کمتری از فیتوهورمون هایی با حداقل غلظت باقیمانده گالیفوسیت، خاک

 . کلیک نمایید اینجا ت دسترسی به متن کامل مقالهجه

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 های گیاهی  هورمون   گالیفوسیت کش  علف : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.787958/full
https://phys.org/news/2022-02-herbicide-residues-soil-affect-hormone.html
https://phys.org/news/2022-02-herbicide-residues-soil-affect-hormone.html
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 توانند سبب ایجاد مقاومت ضدمیکربی شوند ها می کش قارچ

دهند که  یا نشان مینتایج تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه جورج

های قارچی گیاهان استفاده  ترکیباتی که برای مبارزه با بیماری

شوند سبب ایجاد مقاومت در برابر داروهای ضدقارچی در انسان  می

 . شوند می

 Aspergillus)این تحقیق بر روی قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در 

fumigatus )ن ای. ،عامل بیماری آسپرژیلوس تمرکز شده است

نفر در  811.111خطرناک در های  بیماری ساالنه سبب بروز عفونت

 . شود سطح جهانی می

در این مطالعه ارتباط بین مصرف . منتشر شده است G3: Genes, Genomes, Geneticsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در 

ی مورد استفاده در درمان بیماری قارچی انسان مورد بالین azolesو کاهش اثربخشی ترکیبات در کشاورزی  azolesترکیبات ضدقارچی 

 . بررسی قرار گرفته است

دست آمده  گوید، نتایج به می Marin T. Brewerنام  محقق و نویسنده مقاله از کالج علوم کشاورزی و محیط زیست دانشگاه جورجیا به 

های کشاورزی در حال افزایش  های قارچی در محیط ارزه با عفونتدهند که روند مقاومت در برابر ترکیبات مورد استفاده برای مب نشان می

های بالینی مورد  های مورد استفاده در کشاورزی و هم به آزول هم در برابر آزولهای کشاورزی  آوری شده از محیط های جمع نمونه. است

 . استفاده برای درمان در انسان مقاوم هستند

درصد از محصوالت  31میلیون انسان و از بین رفتن  1/0هستند و ساالنه سبب مرگ بیش از  ها تهدیدی برای انسان و گیاهان قارچ

 .کشاورزی می شوند

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

  azolesترکیبات    ها  کش قارچ  : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://phys.org/news/2022-02-agricultural-fungicides-antimicrobial-resistance.html
https://phys.org/news/2022-02-agricultural-fungicides-antimicrobial-resistance.html
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 (ERGO)ورزی بر روی در دسترس بودن اسیدآمینه ارگوتیونین  تاثیر خاک

میزان  بر رویتواند  ورزی مزارع می بر اساس نتایج یک تحقیق جدید، خاک

برای محصوالت ( ERGO)اسید آمینه ارگوتیونین در دسترس بودن 

این اسید آمینه توسط انواع . توجهی داشته باشد اثیر قابلکشاورزی ت

شود که به دلیل خواص  زاد تولید می های خاک ها و باکتری خاصی از قارچ

نیز شناخته شده « ویتامین طول عمر»اکسیدانی که دارد، تحت عنوان  آنتی

ای در دانشگاه ایالتی  رشته این تحقیق توسط یک تیم تحقیقاتی بین. است

لوانیا انجام شده است که در نوع خود از اولین مطالعاتی است که در پنسی

 . تبط با سالمت طوالنی مدت انسان نشان داده شده استرعنوان یک عامل کلیدی م زدگی خاک به هم آن اثر  مستقیم به

های غذایی ممکن است  ر رژیمگوید، تحقیقات نشان می دهند که کمبود ارگوتیونین د می Robert Beelmanنام  محقق علوم غذایی به

شود و  ها تولید می توسط قارچ ERGO. های مزمن سالمندی مثل پارکینسون و آلزایمر و کاهش امید به زندگی شوند منجر به بروز بیماری

های  وسط قارچهای تولید شده ت ارگوتیونین. ها یکی از منابع غذایی اصلی در تامین این اسید آمینه هستند به همین دلیل است که قارچ

 . شوند خاکی نیز توسط گیاهان جذب می

های  ورزی زمین اند که خاک گوید، تحقیقات نشان داده می Sjoerd Duikerنام  استاد مدیریت خاک و فیزیک کاربردی این دانشگاه به

در این تحقیق . گذارند تاثیر می ها را در خاک دچار اختالل کرده و بر روی در دسترس بودن این اسید آمینه مهم کشاورزی جمعیت قارچ

اند را با محصوالت تولید شده در  ورزی تولید شده ورزی یا بدون خاک های با حداقل خاک میزان ارگوتیونین در محصوالتی که در زمین

 . اند کرده ورزی سنگین مقایسه های با خاک زمین

درصد  88درصد، سویا  83میزان این کاهش برای ذرت . یابد یکاهش م ERGOورزی غلظت  ند که با افزایش شدت خاک نتایج نشان داده

 . ورزی منجر به کاهش عملکرد نیز شده است عالوه بر این افزایش خاک. درصد بوده است 33و جو 

 . منتشر شده است Agronomyجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 . کلیک نمایید اینجاجهت مشاهده متن کامل مقاله 

 

 لینک خبر

 phys.org:  منبع خبر 

 (  ERGO)اسید آمینه ارگوتیونین   ورزی  خاک : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2278/htm
https://phys.org/news/2022-02-soil-tillage-availability-longevity-vitamin.html
https://phys.org/news/2022-02-soil-tillage-availability-longevity-vitamin.html
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 های کامپیوتری برای نشان دادن تاثیر تولید محصوالت کشاورزی بر روی انتشار اکسید نیتروژن مدل

سازی انجام شده توسط محققان دانشگاه ایالتی آیووا  نتایج یک مطالعه مدل

دهد که چگونه تولید محصوالت کشاورزی در امریکا منجر به افزایش  نشان می

اکسید نیتروژن در طی قرن گذشته، . سید نیتروژن شده استانتشار اک

 . ای قوی شناخته شده است خانهلعنوان یک گاز گ به

ها در ارتباط با عوامل مختلف از الگوهای آب و  محققان حجم زیادی از داده

های مدیریت را برای ایجاد  هوا گرفته تا شرایط خاک و کاربری زمین و شیوه

تفکیک انتشار گاز از خاک بر . اند آوری و استفاده کرده های امریکا جمع ییرات در انتشار گاز اکسید نیتروژن از خاکمدل و تعیین کمیت تغ

ص داده شده به کشاورزی اهای اختص با افزایش زمین 0111ال که از س تاساس نوع اکوسیستم و محصوالت عمده کشاورزی نشان داده اس

 . زایش در انتشار گاز اکسید نیتروژن شده استو مصرف فشرده نهاده کود منجر به اف

 . منتشر شده است Global Change Biologyجزئیات بیشتر درباره این مدل و تحقیق انجام شده در مجله 

ی ها گوید، استفاده از این نوع مدل می Chaoqun Luنام  شناسی ارگانیسمی و یکی از نویستدگان مقاله به استاد اکولوژی، تکامل و زیست

های حفاظتی و واکنش در برابر تغییرات  گزاران در تصویب برنامه تواند به سیاست اکوسیستمی برای ارزیابی منابع انتشار اکسید نیتروژن می

 . اقلیمی کمک کند

بیش از سه برابر  تا کنون 0111های امریکا از سال  دهند که انتشار گاز اکسید نیتروژن از خاک دست آمده در این مطالعه نشان می نتایج به

میلیون تن در سال در  010در آغاز قرن بیستم به ( MMT CO2 eq)میلیون تن معادل گاز دی اکسید کربن  088از ساالنه . شده است

های کشاورزی زیر کشت ذرت و سویا است که میزان انتشار  حدود سه چهارم از افزایش انتشار مربوط به خاک. رسیده است 3131دهه 

 . دهد درصد افزایش می 11بخش کشاورزی را مربوط به 

 . کلیک نمایید اینجا جهت مشاهده متن کامل مقاله

 

 لینک خبر

 phys.org:  بر منبع خ

 سازی کامپیوتری  مدل  اکسید نیتروژن    ای  گازهای گلخانه : کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16061
https://phys.org/news/2022-02-crop-production-soil-nitrous-oxide.html
https://phys.org/news/2022-02-crop-production-soil-nitrous-oxide.html
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