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 0202بینی جدید فائو برای تولید جهانی غالت در سال  انتشار پیش

را با کمی کاهش نسبت به گزارش  3130بینی جدید خود برای تولید جهانی غالت در سال  فائو پیش

 3131بیشتر از سال ( میلیون تن 3/07)درصد  7/0این رقم . میلیون تن اعالم کرد 3307ماه قبل 

ه بینی جدید عمدتا مربوط ب  کاهش در پیش. است است و به عنوان باالترین رکورد جدید ثبت شده

میلیون تن کاهش  8الت دانه درشت با شود بطوریکه میزان تولید جهانی غ غالت دانه درشت می

با توجه به شرایط آب و هوایی خشک . است میلیون تن اعالم شده 0108بینی ماه قبل  نسبت به پیش

لیون هانی گندم نیز کمی کاهش پیدا کرد و با یک میانداز جهانی برای تولید ج در خاورنزدیک، چشم

میلیون تن برآورد شده است که هنوز در مقایسه سال به سال  7/730تن کاهش نسبت به ماه قبل 

رود با یک درصد افزایش نسبت به سال قبل به  انتظار می 3130برآوردها برای تولید جهانی برنج در سال  اما . درصد افزایش دارد 3/0

 . حصول ثبت شودمیلیون تن رسیده و رکورد جدیدی برای این م 1/101

میلیون  01را نیز نسبت به ماه قبل با  33/3130بینی برای میزان مصرف جهانی غالت در سال  فائو همچنین در گزارش جدید خود پیش

بینی جدید  علت کاهش در پیش. درصد باالتر است 1/0است که هنوز از میزان مصرف سال قبل  میلیون تن اعالم کرده 3301تن کاهش 

با وجود کاهش در . ناشی از کاهش بیش از انتظار مصرف ذرت برای خوراک دام در چین و همچنین کاهش مصرف صنعتی ذرت است

میلیون تن در  0101درصد افزایش نسبت به سال قبل به  1/1شود که مصرف جهانی غالت دانه درشت با  بینی می بازنگری جدید، پیش

 731درصد افزایش نسبت به سال قبل به  7/3با  33/3130رود میزان مصرف جهانی گندم در سال  انتظار می. برسد 33/3130سال 

به دلیل قیمت رقابتی دام بینی شده برای مصرف گندم در این ماه ناشی از افزایش مصرف آن برای خوراک  افزایش پیش. میلیون تن برسد

 . میلیون تن برسد 3/131بینی ماه قبل به  درصد افزایش در مقایسه با پیش 1/0رود با  میزان مصرف جهانی برنج انتظار می. آن با ذرت است

میلیون تن  30 تا کنون با 03/3107بینی شده است که برای اولین بار از سال  پیش 33/3130در مورد میزان ذخیره جهانی غالت در سال 

علت اصلی این افزایش ناشی از افزایش ذخیره . درصد از سال قبل بیشتر است 0/3میلیون تن به رکورد جدیدی برسد که  384افزایش به 

 . میلیون تن برسد 013بینی قبلی به  میلیون تن افزایش نسبت به پیش 30با حدود ذرت در چین است که انتظار می رود 

میلیون تن  073با افزایش جزئی نسبت به ماه قبل به رکورد جدید  33/3130ی فائو، تجارت جهانی غالت در سال بین طبق آخرین پیش

و انداز محصوالت کشاورزی  باره چشمبرای کسب جزئیات بیشتر در. درصد افزایش نسبت به سال قبل است 3/1دهنده  برسد که نشان

 .  کلیک نمایید اینجاتوانید  وضعیت غذا می

 

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

    غالت  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/home/en/
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 0202تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن 

طور  به 3130در ماه ژوئن ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

( درصد 1/3)واحد  3/8واحد بود، که با وجود  4/030متوسط 

واحد  1/80کاهش نسبت به ماه قبل هنوز از ماه مشابه سال قبل 

این اولین کاهش ماهانه این شاخص پس . بیشتر است( درصد 1/88)

علت کاهش در این ماه ناشی از . ماه افزایش متوالی است 03از 

های گیاهی، غالت و به میزان کمتر محصوالت  یمت روغنکاهش ق

افزایش قیمت گوشت و شکر در حدی نبود که کاهش . لبنی است

 . ها را جبران کند بقیه زیرشاخص

واحد در  0/031شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژوئن با متوسط 

کاهش داشت ولی با این ( درصد 4/3)واحد  1/8مقایسه با ماه قبل 

 .از ماه مشابه سال قبل بیشتر بود( درصد 3/88)واحد  7/83وجود 

سطح خود از  بعد از اینکه در ماه مه به باالترین قیمت جهانی ذرت

درصد کاهش یافت اما با این  1در ماه ژوئن  رسید 3108ماه ژانویه 

در آرژانتین در . درصد بیشتر بود 73وجود از ماه مشابه سال قبل 

صل برداشت بیشتر از انتظار محصول بود، که حا فراوان نتیجه عرضه

ب و های ناشی از آ علیرغم خسارت. ذرت کاهش پیدا کرد قیمت

در . هوای خشک، برداشت ذرت در برزیل سبب کاهش قیمت آن شد

ها سبب بهبود شرایط محصول در برخی مناطق و  امریکا، بارندگی

ه ژوئن عالوه بر ذرت در ما. پایین آمدن قیمت ذرت در این کشور شد

درصد کاهش  1/0و  3/3قیمت جهانی جو و سورگوم نیز بترتیب 

( درصد 3/1)قیمت جهانی گندم هم در این ماه کاهش جزئی . یافتند

با ادامه . درصد بیشتر بود 80اما هنوز از ماه مشابه سال قبل  داشت

 01کاهش قیمت برنج در ماه ژوئن، روند کاهشی این محصول برای 

 . یافت ماه متوالی ادامه

بطور  3130های گیاهی فائو در ماه ژوئن  شاخص قیمت روغن

 3/1)واحد  3/07واحد بود که نسبت به ماه قبل  1/017متوسط 

کاهش داشت و روند کاهشی آن برای چهارمین ماه متوالی ( درصد

افت قابل توجه ماه به ماه این شاخص عمدتا ناشی از . ادامه یافت

 03پس از . پالم، سویا و آفتابگردان بود های پایین آمدن قیمت روغن
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اصلی تولید کننده و ماه افزایش متوالی قیمت جهانی روغن پالم، این روند متوقف شد که علت آن افزایش تولید فصلی در کشورهای 

 . عدم تقاضای جدید برای واردات آن بود

. کاهش پیدا کردند ( درصد 1/0)واحد  3/0به ماه قبل واحد در ماه ژوئن نسبت  1/001شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

در ماه ژوئن قیمت همه . بیشتر بود( درصد 1/33)واحد  4/30اما از سطح ماه مشابه سال قبل . ماهه آن متوقف شد 03روند افزایش 

 . بیشترین کاهش قیمت مربوط به کره بود. محصوالت لبنی که تعیین کننده این شاخص هستند، پایین آمد

( درصد 0/3)واحد  3/3واحد بود که در مقایسه با ماه قبل  4/011بطور متوسط   3130وئن شاخص قیمت گوشت فائو در ماه ژ

درصد بیشتر بود اما  4/01ماه مشابه سال قبل  در مقایسه با. همین ماه متوالی شدافزایش داشت و روند افزایشی این شاخص وارد ن

در ماه ژوئن قیمت همه انواع گوشت . تر است درصد پایین 3است،  3100ه مربوط به ماه اوت هنوز از باالترین سطح ثبت شده ک

 . افزایش داشتند که علت آن افزایش تقاضای جهانی برای واردات بود

داشت و ( درصد 1/1)واحدی 1/1افزایش جزئی واحد در مقایسه با ماه قبل  7/017شاخص قیمت شکر فائو در ماه ژوئن با متوسط 

افزایش اخیر این شاخص . رای سومین ماه متوالی روند افزایشی آن ادامه یافت و به باالترین سطح خود در چند سال اخیر رسیدب

برزیل بزرگترین صادر کننده شکر در . ناشی از نگرانی های موجود درباره اثرات منفی شرایط آب و هوایی بر روی محصول برزیل است

 . جهان است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

  قیمت مواد غذایی  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 OECDچشم انداز کشاورزی برای دهه آینده توسط فائو و گزارش انتشار 

توسط فائو و سازمان همکاری اقتصادی و  اخیراگزارش جدیدی 

 – 3181انداز کشاورزی  چشم»تحت عنوان ( OECD)توسعه 

و پایان  3181تا سال طبق این گزارش، ، منتشر گردید« 3130

( SDG)حدمهلت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مت

ها برای  در این فاصله دولت و است  سال باقیمانده 01کمتر از 

های  محیطی بر تالش اهداف جهانی امنیت غذایی و زیستبه رسیدن 

انداز روند تولید، مصرف،  در این گزارش چشم. بیافزایندباید   خود

ها در بخش کشاورزی برای دهه آینده ارائه شده  تجارت و قیمت

 . است

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/home/en/
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رود  می ولی انتظار. تر کرد را مشکل SDGدسترسی به اهداف  01-سال گذشته عوارض ناشی از پاندمی کوویدبر اساس این گزارش، 

ها دستیابی به این اهداف تا  سیاست گزاریب و هوایی پایدار و و شرایط آ 01-ودی از پاندمی کوویدبا فرض از بین رفتن سریع و بهب

 . غذا است-های کشاورزی امر نیازمند توجه به فاکتورها و نیروهای مؤثر در عملکرد سیستم این. پایان دهه محقق گردد

سازمان ملل ( OECD)حاصل تالش مشترک فائو و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  3130- 3181انداز کشاورزی  گزارش چشم

ای و جهانی ارائه  طی دهه آینده در سطح ملی، منطقه انداز بازار محصوالت کشاورزی متحد است که در آن ارزیابی ساالنه از چشم

بازارهای محصوالت کشاورزی و غذایی است، در فصل دوم فصل است که فصل اول آن درباره   00این گزارش شامل . شده است

 . است شده های این گزارش ارائه انداز محصوالت به تفکیک در باقی فصل چشم. ای ارائه شده است اندازها در سطح منطقه چشم

 . کلیک نمایید اینجا برای دانلود متن کامل این گزارش

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

 SDGs   هداف توسعه پایدارا   OECD  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 21-کووید گیری بیماری همهافزایش گرسنگی در سال : گزارش جدید سازمان ملل

میزان  3131در سال  بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد

علت عمده این . است گیر بوده افزایش گرسنگی در جهان بسیار چشم

شود و این  می 01-گیری بیماری کووید افزایش احتماال ناشی از همه

. است طور کامل آشکار نشده گیری به درحالی است که هنوز اثرات همه

طبق برآورد ارائه شده در این گزارش سال گذشته حدود یک دهم 

. تغذیه بودند میلیون نفر دچار سوء 300عنی بالغ بر جمعیت جهان ی

دهد که برای برآورده شدن تعهد جهانی مبنی بر  این رقم نشان می

 . تالش گسترده جهانی الزم است 3181پایان دادن گرسنگی تا سال 

این . بیماری است یک ریگی نوع خود در دوران همه اولین نمونه از« یت غذایی و تغذیهوضعیت جهانی امن»نسخه امسال گزارش 

؛ صندوق کودکان (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  ، صندوق بین(FAO)گزارش بطور مشترک توسط سازمان غذا و کشاورزی 

 . تهیه شده است( WHO)و سازمان بهداشت جهانی ( WFP)، برنامه جهانی غذا (UNICEF)زمان ملل متحد سا

گرسنگی مطلق و گرسنگی نسبی هر دو افزایش یافتند و  3131در سال : گزارش عبارتند ازترین آمار ارائه شده در این  برخی از مهم 

تغذیه بودند،  جمعیت جهان در سال گذشته دچار سوءدرصد کل  1/1طبق برآوردها . ها از رشد جمعیت پیشی گرفت نرخ افزایش آن

 .  درصد اعالم شده بود 0/3،  3101که این رقم برای سال  یدر حال

http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414682/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414682/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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در افریقا و به ( میلیون نفر 333)، بیش از یک سوم (میلیون نفر 003)از نیمی از افراد که با کمبود غذا روبرو بودند در آسیا بیش 

شدیدترین میزان افزایش گرسنگی در افریقا . ب زندگی می کنندیدر امریکای التین و منطقه کارائ( میلیون نفر 41)نسبت کمتری 

تغذیه هستند که این رقم بیش از دو برابر میزان  درصد از جمعیت آن دچار سوء 30ن زده شده است بطوریکه تخمی است  رخ داده

 .کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل این گزارش . شیوع گرسنگی در سایر مناطق است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 دسترسی نخواهند داشتبه آب آشامیدنی سالم و بهداشت  0202میلیاردها نفر در سال 

و صندوق ( WHO)بر اساس گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی 

میلیاردها نفر  3181،  در سال (UNICEF)کودکان سازمان ملل 

در سراسر جهان به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی دسترسی 

 . ها چهار برابر گردد نخواهند داشت مگر اینکه سرعت پیشرفت تالش

 برنامه نظارت مشترک  برای تامین آب و بهداشتدر گزارش 

(JMP)،  پیشرفت در آب آشامیدنی خانگی و بهداشت »تحت عنوان

برآوردهای انجام شده در مورد میزان دسترسی « 3131-3111

سال گذشته و  1خانواده ها به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی در 

به هدف های بدست آمده در راستای دستیابی  همچنین پیشرفت

کسب اطمینان از در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه تا سال  –( SDG)ششم از اهداف توسعه پایدار 

 . است های ملی جدید در مورد سالمت دوره قاعدگی نیز ارائه شده برای اولین بار در این گزارش داده. است ارائه شده -3181

خدمات به های خود به آب آشامیدنی سالم و حدود نصف جمعیت جهان  فر در جهان در خانهن 0، یک نفر از هر 3131در سال 

نظافت دست را  ضرورت نیاز به دسترسی همه افراد به بهداشت و 01-گیری بیماری کووید همه. بهداشتی ایمن دسترسی نداشتند

 . های خود با آب و صابون نبودند خود قادر به شستن دستهای  نفر در جهان در خانه 01نفر از هر  8گیری،  همه با شروع. آشکار کرد

، عدم دسترسی میلیاردها نفر کودک و خانواده به خدمات 3181های این گزارش اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا سال  طبق داده

 : زیرا. حیاتی بهداشت و شستشو قطعی خواهد بود

  4/0شامیدنی سالم دسترسی خواهند داشت و مابقی مردم یعنی درصد از مردم جهان در منازل خود به آب آ 30فقط 

 . میلیارد نفر فاقد این امکانات خواهند بود 

http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415595/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415595/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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  میارد نفر دیگر به این خدمات دسترسی نخواهند داشت 3/3درصد خدمات ایمن بهداشتی خواهند داشت و  47فقط . 

  میلیارد نفر بدون این امکانات خواهند بود   1/0و  ت اولیه شستشوی دست برخوردار خواهند بود ادرصد ار امکان 73فقط 

 . کلیک نمایید اینجابرای دسترسی به متن کامل این گزارش 

 لینک خبر

 www.unwater.org :منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 به فهرستبازگشت 

 

 

 غذایی-های کشاورزی های ایجاد تحول در سیستم علم، فناوری و نوآوری کلید

توسط گروه علمی اجالس  Science Daysکنفرانس مجازی 

جوالی  1و  3های غذایی و به میزبانی فائو در روزهای  سیستم

کو دانگ یو، . برگزار گردید( 0011تیر  03الی  07) 3130

این کنفرانس گفت، دانش،  مدیرکل فائو در مراسم افتتاحییه

-های غذا فناوری و نوآوری از ملزومات تسریع در تحول سیستم

 . تغذیه است با گرسنگی و سوءکشاورزی و مبارزه 

کشاورزی گفت، استفاده از علم، -وی همچنین ضمن تاکید بر اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ برای ایجاد تحول در سیستم غذا

و دانش  یگزاری مبتنی بر شواهد علم سنجش و سیاست, افزایی برای تعیین هم. اصول کلیدی این تحول استفناوری و نوآوری از 

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، اگنس کالیباتا ( Amina mohamed)در این کنفرانس مجازی، امینا محمد . ز استموردنیا

(Agnes Kalibata )یواخیم ون براون های غذایی،  نماینده ویژه سازمان ملل متحد در اجالس سیستم(Joachim von Braun )

نفر از  8111ت حدود این کنفرانس با مشارک. متحد سخنرانی کردندهای غذایی سازمان ملل  رئیس گروه علمی اجالس سیستم

مع مدنی برگزار شد و در آن چگونگی عملکرد و کاربرد علم، فناوری و های تحقیقاتی و جوا و خصوصی، مؤسسه های دولتی بخش

 .  د بررسی و بحث قرار گرفتهای غذایی سالم و کسب اطمینان از کارآئی، فراگیری و پایداری مور نوآوری در دستیابی به رژیم

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

 نوآوری   فناوری   علم  کشاورزی-های غذا سیستم:  کلمات کلیدی

 به فهرستبازگشت 

 

 

https://www.unwater.org/app/uploads/2021/07/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
https://www.unwater.org/billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene-in-2030-unless-progress-quadruples/
https://www.unwater.org/billions-of-people-will-lack-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene-in-2030-unless-progress-quadruples/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415298/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415298/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 وری پایدار در مدیترانه و دریای سیاهرپ ارائه رویکردی جدید برای شیالت و آبزی

 3181استراتژی اندازی  مجازی راهمراسم در ، (0011تیر  03)  3130جوالی  1در روز 

کشور و اتحادیه اروپا  33 مدیترانه ،  پروری و آبزی( GFCM) ماهیگیری عمومی کمیسیون

ای پایدار برای ماهیگیری و  با اهداف بلندپروازانه در جهت تامین آینده رویکردیمتعهد به 

 . پروری در دریای مدیترانه و دریای سیاره شدند آبزی

وب استراتژی جدید بر همسو بودن آن با چارچمراسم افتتاحیه این کو دانگ یو، مدیرکل فائو در 

صورت مجازی و با شرکت وزیران و نمایندگان سطح باال از  این مراسم به. فائو و اهمیت آن در دوره پرچالش فعلی اشاره کرد

 . کشورهای واقع در منطقه مدیترانه و دریای سیاه برگزار گردید

های  دولتی و سازمان های بین با حمایت بسیاری از سازمان( GFCM)کمیسیون ماهیگیری عمومی مدیترانه  3181استراتژیتصویب 

 . پروری است ای پرچالش برای هر دو بخش ماهیگیری و آبزی ده و آغازگر دههغیرانتفاعی همراه بو

عملیات، تولید و قیمت  ،گیری گفت که در نتیجه همه 01-گیری بیماری کووید مدیرکل فائو در سخنرانی خود با توجه به همه

های مربوط به بازسازی باید  در تالش. ندپروری در منطقه مدیترانه و دریای سیاه افت شدیدی پیدا کرد محصوالت دریایی و آبزی

 . پذیری این بخش در طوالنی مدت در نظر گرفته شوند پایداری و انعطاف

GFCM دیه اروپا عضو این کشور و اتحا 33. است ئو تاسیس شدهکه تحت نظارت فا ای برای مدیریت شیالت است ن منطقهسازما

پروری در  حفاظت و کاربری پایدار منابع دریایی زنده و همچنین توسعه آبزیهدف اصلی این سازمان اطمینان از . سازمان هستند

 .منطقه مدیترانه و دریای سیاه است

 لینک خبر

 (FAO)فائو : منبع خبر 

  دریای سیاه   مدیترانه  پروری ی آبز  شیالت: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 ها رتال آنالین جدید فائو برای کمک به مدیریت پایدار جنگلواندازی پ راه

جدیدی به نام  پورتال آنالین( FAO)سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 

TimberLex ها  را با هدف کمک به ارتقاء مدیریت قانونی ، تولید الوار و تجارت جنگل

این . ه استهای پایدارسازی استفاده از منابع جنگلی راه اندازی کرد و مشارکت در تالش

  . کند پورتال اطالعات در مورد قوانین مربوط به جنگل در سراسر جهان را ارائه می

TimberLex اپن ایجاد شده استود است که با حمایت دولت ژاولین درگاه از نوع خ .

این پورتال شامل اطالعات در مورد قوانین مربوط مدیریت قانونی ، تولید الوار و تجارت 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1415408/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415408/icode/
http://www.fao.org/home/en/
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 . شود و کشورهای تولید کننده است کشور مصرف کننده، کشورهایی که در آنها محصوالت چوبی فرآوری می 04ها از  جنگل

درصد کل تجارت جهانی الوار را تشکیل  01-81بر اساس برآوردهای انجام شده قطع غیرقانونی درختان و تجارت مربوط به آنها 

ها برای از بین بردن فقر، برقراری امنیت  تجارت غیرقانونی به تالش. میلیارد دالر است 81-011دهد که معادل حدود ساالنه  می

 . کند ها را تضعیف می لطمه زده و مدیریت پایدار جنگلغذایی و کاهش تغییرات اقلیمی 

است که بزرگترین مجموعه الکترونیکی از قوانین و مقررات ملی در زمینه مواد  FAOLEXای از  شاخه TimberLexپورتال 

    . شود اداره خدمات توسعه قانونی فائو اداره میبوده و توسط پذیر  غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی تجدید

 لینک خبر

 (FAO)فائو :  منبع خبر

  تجارت چوب   جنگل  فائو:  کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 زدایی در برزیل ثبت رکورد جدیدی از جنگل

زدایی آمازون برزیل  بر اساس اطالعات رسمی که اخیرا منتشر شده، روند جنگل

 . برای چهارمین ماه متوالی ادامه پیدا کرده و به رکورد جدیدی رسید

ای به وسعت شهر ریودوژانیرو  کیلومترمربع جنگل، معادل منطقه 0143در مجموع 

که برای ( INPE)بر اساس مؤسسه تحقیقات فضایی برزیل . تخریب شده است

کند، این رقم برای ماه  استفاده می ای گیری پوشش جنگلی از تصاویر ماهواره اندازه

 . کیلومترمربع بوده است 0108مشابه سال قبل 

درصد بیشتر از دوره مشابه در  07است که  کیلومترمربع از جنگل آمازون تخریب شده 8411در کل  3130در سه ماهه اول سال 

 .سال قبل است

 . تا کنون است 3101از سال  INPEآوری اطالعات توسط  میزان تخریب در ماه ژوئن باالترین رقم ثبت شده از زمان جمع

است  تا کنون بوده 3117از سال ( مورد 3813حدود )ها  سوزی های آمازون در برزیل در ماه ژوئن شاهد بدترین آتش همچنین جنگل

 . درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل است 8/3که حدود 

 رلینک خب

 phys.org: منبع خبر 

  برزیل  زدایی جنگل: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/faolex/timberlex/
http://www.fao.org/faolex/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1416268/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1416268/icode/
http://www.fao.org/home/en/
https://phys.org/news/2021-07-june-deforestation-brazilian-amazon.html
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 زیستی برنج و کاهش عملکرد محصول  های گرم بر ساعت اثر شب

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای . شود افزایش دمای شبانه باعث کاهش محصول برنج می

دست آمده  نتایج به. اند تر این موضوع شده شناخت دقیق شمالی طی تحقیق جدیدی موفق به

دهند در  گیاه را تغییر می( روزی ساعت شبانه)زیستی  ساعت ،های گرم نشان داده است که شب

 . گردند نتیجه صدها ژن زودتر و صدها ژن دیگر دیر از حد معمول بیان می

اما بر خالف این فکر، . نیستند( دینامیک )کنند که گیاهان پویا  ر میاغلب مردم فکگوید،  یکی از محققان این پروژه تحقیقاتی می

شوند، در  درست قبل از طلوع آفتاب برای فتوسنتز آماده می. طور دائم در حال تنظیم فرایندهای بیولوژیک خود هستند گیاهان به

طور مداوم  گیاهان به. ی خود را بسوزانندمنابع انرژه و در کجا کنند که چگون طور دقیق تعیین می دهند، به را کاهش می  اواخر روز آن

اند این است، ساعتی که  آنچه محققان کشف کرده. در حال فعالیت هستند، اما مشاهده این همه فعالیت از بیرون بسیار دشوار است

دانستیم که تغییر آب  میگوید، ما  یاو م. خورد هم می وظیفه تنظیم این همه فعالیت را دارد، با افزایش دمای شبانه نسبت به روزانه به

همچنین . سرعت بیشتری دارد شود و افزایش دمای شب نسبت به افزایش دمای روز و هوا منجر به افزایش دما در سطح جهانی می

اه به هنوز هم آگ. رسانند، اما درکی از چگونگی این تاثیر نداشتیم  های گرم به عملکرد محصول برنج آسیب می ستیم که شبدان می

 . دانیم که در کجا باید جواب را پیدا کنیم همه جزئیات نیستیم، اما به حل آن نزدیک شده و می

  Proceedings of the National Academy of Sciences (2021)های این تحقیق در مجله  جزئیات بیشتر درباره یافته

 . کلیک نمایید اینجاتوانید  منتشر شده است برای دسترسی به آن می

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

  تغییرات اقلیمی  زیستی ساعت  برنج: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 های جهان بیش از حد انتظار است میزان ترسیب جیوه سمّی در جنگل

ماساچوست،  Lowellبر اساس نتایج یک تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه 

دهد که میزان ترسیب این  های میزان جیوه در یک جنگل ماساچوست نشان می گیری اندازه

 . شد های جهان بیشتر از حدی است که قبال تصور می جنگلعنصر سمی در 

پروفسور دانیل اوبریست، این نتایج سبب بروز نگرانی در مورد محقق این پروژه بنا به گفته 

است ، زیرا، جیوه پس از تجمع در  ها شده سالمتی و رفاه مردم، حیات وحش و رودخانه

ها  ها و اقیانوس رده و در نهایت وارد دریاچهها جریان پیدا ک در جویبارها و رودخانه ،جنگل

 . شود می

https://www.pnas.org/content/pnas/118/25/e2025899118.full.pdf
https://phys.org/news/2021-06-hot-nights-circadian-clocks-rice.html
https://phys.org/news/2021-06-hot-nights-circadian-clocks-rice.html
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ساالنه صدها تن . کند ها، پرندگان، پستانداران و انسان ها را تهدید می سالمت ماهیجیوه عنصری آالینده و بسیار سمی است که 

صنعتی وارد اتمسفر شده و  ها و همچنین در نتیجه استخراج طال و سایر فرایندهای جیوه در نتیجه سوخت زغال سنگ در نیروگاه

قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض جیوه یا مصرف مواد غذایی آلوده به . شود توسط باد و جریانات هوا در سراسر کره زمین پخش می

 . تواند منجر به بروز مشکالت زاد و ولد، ایمنی، عصبی و قلبی عروقی شود آن می

برای اولین بار در این . دهند های زمینی را تشکیل می ترین اکوسیستم دترین و گستردهها فراوانترین، مول گوید، جنگل این محقق می

است که در  های جهان از جمله رسوب گاز جیوه مورد بررسی قرار گرفته جنگلتحقیق بطور کامل چگونگی رسوب جیوه در اتمسفر 

 . است مطالعات قبلی توجه کافی به آن نشده

 لینک خبر

 www.eurekalert.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 های کوچک ارزن پتانسیل باالی دانه

محصول بیش از هر نوع دیگری از زمانی که انسان شروع به کاشت کرد، یک نوع 

های غالت با داشتن مقادیر باال از مواد معدنی،  دانه. غالت: در اولویت قرار داشت

 . دهند های غذایی را در سراسر جهان تشکیل می اساس رژیم ها و ویتامین  پروتئین

کاشتند اما امروزه در کشاورزی مدرن  های اولیه انواع مختلفی از غالت می انسان

کشت انواع کمی از آنها  شامل ذرت، گندم و برنج بر سایر انواع ارجحیت فقط 

درصد از کالری مورد نیاز انسان در سطح جهانی  41این غالت غالب حدود . دارد

 . کنند را تامین می

اقلیمی داشته و منابع  توانند نقش مهمی در شرایط کنونی جهان مانند مقابله با تغییرات اما انواع زیادی از غالت وجود دارند که می

های کوچک ارزن  های غالت که بیشتر در هند شناخته شده است، دانه یکی از این نوع دانه. درآمد متنوعی برای کشاورزان باشند

 . است

خشک گرمسیری  المللی تحقیقات محصوالت زراعی مناطق نیمه ، محقق مؤسسه بین( Mani Vetriventhan)مانی وتریونتان 

(ICRISAT)، با توجه به شرایط حاصل از های مختلف داشته و دارای طعمی مشابه برنج هستند و  های ارزن کاربری گوید، دانه می

 . ها را در دستور پخت غذاهای مبتنی بر برنج یا ذرت قرار داد توان آن به آسانی میتغییرات اقلیمی،  

علت اصلی این روند، کاهش مصرف آن به دلیل تغییر عمده در . اشتروند کاهشی د 30تا اوایل قرن  0111ان تولید ارزن از سال میز

 . الت تجاری به ارزن سنتی استح برنج، گندم، ذرت و سایر انواع غهای غذایی و ترجی رژیم

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-07/uoml-ssf071221.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-07/uoml-ssf071221.php
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ریز در حال افزایش است که  هسایر غالت دانگوید اما شرایط در حال تغییر است، در حال حاضر تقاضا برای ارزن و  این محقق می

های مناسب ارزن  گیری در انتخاب واریته تا بتوان به کشاورزان در تصمیم. دهنده نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه است نشان

 . است از نظر میزان عملکرد و کیفیت مواد مغذی آنها تحقیق شدهنوع مختلف از این دانه  311بر روی  ICRISATدر . کمک شود

 .  قابل دسترس است اینجا منتشر شده و از Crop Scienceجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی   ارزن  غالت: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 زدایی اثربخشی مناطق حفاظت شده در جلوگیری از جنگل

اخیرا محققان نتایج یک مطالعه جهانی در مورد تاثیر مناطق حفاظت شده 

 Environmetal Researchدر مجله  زدایی در جلوگیری از جنگل

letters  اند منتشر کرده. 

ها در  مناطق حفاظت شده در کاهش تخریب جنگل نقشدر این مطالعه 

با هدف یافتن  و مقیاس کشوری با استفاده از علم یادگیری ماشین

های مربوط به اثربخشی مورد بررسی قرار  فاکتورهای تعیین کننده اختالف

 . است گرفته

گوید، مناطق حفاظت شده یک ابزار  ژاپن می( OIST)محقق مؤسسه علم و فناوری اوکیناوا  Payal Shahنویسنده اول مقاله، دکتر 

درصدی مناطق  81محققان خواستار افزایش . ها در سطح جهانی هستند کلیدی برای مهار موج از بین رفتن تنوع زیستی و زیستگاه

گیری میزان  زمین بیشتری تحت حفاظت قرار گیرند، اندازهاما، هرچه . هستند 3181تا سال   ها و خشکی حفاظت شده در اقیانوس

تری در مورد اقدامات حفاظتی در آینده  های آگاهانه گزاران بتوانند تصمیم کند، تا سیاست ها اهمیت بیشتری پیدا می عملکرد آن

با تمرکز بر  3103تا  3111لی از سال های مربوط به پوشش جنگ ای داده این مطالعه تحقیقاتی با استفاده از تصاویر ماهواره.  بگیرند

اند، از  مناطق حفاظت شده کافی نبوده کشورهایی که دارای. ایجاد شده در این بازه زمانی انجام گرفته است  روی مناطق حفاظت شده

  . اند تجزیه و تحلیل حذف شده

 . کلیک نمایید اینجابرای اطالع از جزئیات بیشتر 

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csc2.20527
https://phys.org/news/2021-07-big-potential-millet.html
https://phys.org/news/2021-07-big-potential-millet.html
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac05ed/pdf
https://phys.org/news/2021-07-global-reveals-effectiveness-area.html
https://phys.org/news/2021-07-global-reveals-effectiveness-area.html
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 مثبت تجزیه شدن بقایای گیاهی روی خاک بر روی تغییرات اقلیمیاثرات 

که حفظ  هستنداه شاورزان و محققان بر این موضوع آگقبل، ک ها از مدت

کند  تر شدن و افزایش عملکرد محصوالت کمک می کربن در خاک به مغذی

 . و به همین دلیل بر روی چگونگی اتصال کربن به خاک تمرکز داشتند

شود، جذب و حفظ  می  CO2یکه کربن در اتمسفر تبدیل به گاز از آنجائ 

 .کربن در خاک مزایای اقلیمی قابل توجهی دارد

،  اگر روند افزایشی ورود CONCITOTطبق نظر اتاق فکر سبز دانمارک 

ای تا  درصدی انتشار گازهای گلخانه 01کربن به اتمسفر کنترل و معکوس نشود، دستیابی به اهداف اقلیمی پاریس مبنی بر کاهش 

 .  نیز ممکن نخواهد شد 3181سال 

ن موضوع، تیمی از محققان دانشگاه با توجه به اهمیت ای. های جدید برای ترسیب کربن در خاک بسیار مهم است بنابراین، یافتن راه

یکی از محققان این تیم . اند کپنهاک و دانشگاه فنی زوریخ بر روی نقش تجزیه شدن بقایای محصوالت کشاورزی تحقیق کرده

ا ام. شوند ها درنظر گرفته می ها و قارچ برای میکرب( فست فود)عنوان غذای سریع  گوید، قطعات گیاهان مرده در خاک اغلب به می

 . شد در ترسیب کربن در خاک دارند  ه تا کنون فکر میتر از آنچ یای گیاهی نقشی مهمبقادهد که  نتایج تحقیقات نشان می

تمرکز داشتند، ولی نتایج تحقیق جدید   تا بر روی ذخیره کربن بر روی مواد معدنی خاک مانند ذرات رسددر گذشته، محققان عم

به این . دهد که خود بقایای گیاهی نیز حتی برای مدت زمان بیشتری از آنچه تصور می شد، قادر به ذخیره کربن هستند نشان می

 . افتد ایای گیاهی اتفاق میدلیل که فرایندهای مهمی بطور مستقیم بر روی سطوح بق

 . کلیک نمایید اینجاتوانید  برای جزئیات بیشتر درباره این تحقیق می

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

  بقایای گیاهی   تغییرات اقلیمی  فائو  کربن: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 بررسی نحوه مدیریت نیتروژن در کشاورزی در سطح جهانی

گیری چیزی نباشید،  اگر قادر به اندازه»  :گذاران علم مدیریت نوین عبارت معروفی دارد از بنیان( Peter Drucker)پیتر دراکر 

برای دستیابی به پایداری زیست محیطی و امنیت غذایی، بهبود استفاده از کودهای ازته از نیازهای  .«توانید آن را بهبود ببخشید نمی

 .  ضروری در بخش کشاورزی است

المللی پیشرفته در  بار مقایسه جامع بین اقدامات بین منتشر شده است که در آن برای اولین Natureدر مقاله جدیدی که در مجله 

و همکارانش از مرکز علوم زیست محیطی  Xin Zhangپروفسور . است رابطه با چگونگی مدیریت نیتروژن در کشاورزی ارائه شده

https://www.nature.com/articles/s41467-021-24192-8
https://phys.org/news/2021-07-crop-residues-field-climate.html
https://phys.org/news/2021-07-crop-residues-field-climate.html
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گروه تحقیقاتی  01محقق از  81های مربوط به حدود  دانشگاه مریلند یافته

کود بخش خصوصی و   های ها، انجمن دانشگاه مختلف از سراسر جهان از جمله

اند که چه مقدار  هر یک از محققان برآورد کرده. فائو را با هم سنتز کردند

شود، چه مقدار از نیتروژن  های زراعی اضافه می عنوان کود به زمین نیتروژن به

عنوان آالینده  شود و چه مقدار از آن به توسط محصوالت جذب و مصرف می

 . ماند در محیط زیست باقی میاحتمالی 

گزاران با  ها و سیاست گوید، محققان ، آگرونومیست می Xin Zhangپروفسور 

آگاهی به . تخمین بزنند که در کدام مناطق بودجه نیتروژن باید اصالح شودتوانند  استفاده از مقایسه انجام شده در این مطالعه می

 . محیطی است های زیست ار نیتروژن در راستای برقراری امنیت غذایی و مقابله با چالشاین موضوع، پایه و اساس بهبود مدیریت پاید

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 کش گلیفوسیت شدند محققان هندی خواستار توقف کامل استفاده از علف

هند، به دنبال افزایش شدید در میزان  سال جاری در فصل زراعی

ها در مورد  کش، نگرانی فروش بذرهای پنبه تراریخته مقاوم به علف

کش سمّی گلیفوسیت نیز شدت پیدا  رویه از علف استفاده بی

کش مشکالت جدی سالمتی  مصرف بی رویه این علف. است کرده

 . باشد  همراه داشته تواند به می

گ کشت پنبه در جهان است که فروش هند یکی از کشورهای بزر

گلیفوسیت را به مزارع چای و در مناطق غیر زراعی محدود کرده 

و   Btکش به مزارع کشت پنبه تراریخته با توجه به شک های موجود درباره انتقال غیرقانونی علفاما محققان ارشد این کشور . است

  .شدندل و یا محدودسازی مصرف گلیفوسیت خواستار ممنوعیت کاممحیطی آن  به دلیل اثرات سوء زیست

ت است که با استفاده از مهندسی ژنتیک از انتقال یک ژن از باکتری  ارقمی مقاوم در برابر برخی آف Btرقم پنبه تراریخته 

Bacillus thuringiensis رقم پنبه . به دست آمده استBt کش یا  مقاوم در برابر علفHTBt با  رقم تراریخته دیگری همراه

کش گلیفوسیت اسپری  علفها  شود که در آن تغییرات ژنتیکی اضافه شده به رقم قبلی است که سبب مقاوم شدن پنبه در مزارعی می

شود ولی هنوز توسط  این رقم سبب کاهش نیاز به نیروی انسانی برای از بین بردن علف های هرز در مزارع پنبه می. شده باشند

 . است نهادهای نظارتی تایید نشده

https://phys.org/news/2021-07-nitrogen-agriculture-world.html
https://phys.org/news/2021-07-nitrogen-agriculture-world.html
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کش منجر  مقاوم در برابر علف Btگوید، استفاده از پنبه  می( ICAC)المللی پنبه  بنا به اظهارنظر یک محقق ارشد کمیته مشاوره بین

های هرز  شده و همچنین کشاورزان هندی در معرض مشکالت  ظهور اَبَرعلفبه افزایش مصرف گلیفوسیت شده و در نتیجه احتمال 

 . گیرند سالمتی بیشتری قرار می

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

    گلیفوسیت  مهندسی ژنتیک  Btپنبه : کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 وضعیت امنیت غذایی کشاورزان در پایتخت جهانی وانیل 

 34عنوان محل زیست لمورها معروف است، حدود  کشور ماداگاسکار که به

های فرهنگی و طبیعی  با وجود دارا بودن ثروت. میلیون نفر جمعیت دارد

 71بیش از . سرشار، ماداگاسکار یکی از فقیرترین کشورهای جهان است

ترین محصول غذایی این کشور برنج  مهم. درصد مردم آن کشاورز هستند

قیمت جهانی دیگری در مرکز توجه قرار گرفته  اما اخیرا محصول گران است،

بیشترین وانیل دنیا با بهترین کیفیت در مادگاسکار تولید . وانیل: است

 3با وجود این اغلب کشاورزان این کشور با درآمد روزانه کمتر از . شود می

 هاما با این وجود نتایج یک مطالع. اتر از آروزهای کشاورزان باشدتواند منبع کسب درآمدی فر فروش وانیل می. کنند دالر زندگی می

   . است که درآمد حاصل از فروش وانیل برای غلبه بر ناامنی غذایی کافی نخواهد بود جدید نشان داده

های  عی، شیوهای در مورد ارتباط بین کاربری منابع طبی و مادگاسکار مطالعه( Duke)تیمی از محققان با همکاری دانشگاه دوک 

منتشر   Food Securityمجله  3130ژوئن  31زراعی، شرایط اجتماعی اقتصادی و امنیت غذایی انجام و نتایج آن را در شماره 

 .اند کرده

ها دریافتند که  آن. اند مصاحبه کرده SAVAای معروف به  روستای دورافتاده در منطقه 8نفر از اهالی  011این تیم تحقیقاتی با 

کوچک . اند هایی در سه سال گذشته دسترسی به غذای کافی نداشته در دوره( درصد 74حدود )دهندگان  ابل توجهی از پاسخبخش ق

های سنتی کشاورزی و کم شدن بازدهی و فرسایش زمین از علل عمده عدم امنیت غذایی در این  های کشاورزی، روش بودن زمین

 . کشور است

 لینک خبر

 phys.org: منبع خبر 

 امنیت غذایی    G20  فائو  اقتصاد: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست
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https://phys.org/news/2021-07-world-capital-vanilla-production-farmers.html
https://phys.org/news/2021-07-world-capital-vanilla-production-farmers.html
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 های مفید لینک

 New study reveals the ingredients of major forest fires 

 Multi-Purpose Living Mulch Improves Soil Health and Farmer’s Bottom Line 

 Pesticide caused kids' brain damage, California lawsuits say 

 Farm marketing success linked to natural, cultural assets 

 NSW has lifted its ban on genetically modified crops: what difference will it make to food and 

farmers? 

 Farm robots are the future; let's start preparing now, researcher argues 

 Research team develops new tool to help farmers make crop input decisions 

 Modified yeast inhibits fungal growth in plants 

 Engineered Bacteria Produce All Colors of the Rainbow 

 Reforesting Europe would increase rainfall – new research 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

https://phys.org/news/2021-07-reveals-ingredients-major-forest.html
https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/multi-purpose-living-mulch-improves-soil-health-and-farmer-s-bottom-line/
https://phys.org/news/2021-07-pesticide-kids-brain-california-lawsuits.html
https://phys.org/news/2021-07-farm-success-linked-natural-cultural.html
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/07/nsw-has-lifted-its-ban-on-genetically-modified-crops-what-difference-will-it-make-to-food-and-farmers
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/07/nsw-has-lifted-its-ban-on-genetically-modified-crops-what-difference-will-it-make-to-food-and-farmers
https://phys.org/news/2021-07-farm-robots-future.html
https://phys.org/news/2021-07-team-tool-farmers-crop-decisions.html
https://phys.org/news/2021-07-yeast-inhibits-fungal-growth.html
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18900
https://phys.org/news/2021-07-reforesting-europe-rainfall.html
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