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 2156طول سال وند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در ر

یک ) 6215ماه سال  52طی  (xicoNo.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Me) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( تن به دالر امریكا

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 163.79 164.56  159.25  164.03 163.36  157.53  156.65  133.62 127.90 123.20 122.52 122.51 122.80

 تغییرات - % 0.47 3.23%-   3.00%   % 0.41- % 3.57-  0.56%- 14.70%- 4.28%- % 3.67- 0.55%- 0.01%- % 0.24
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ماه  52طی  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  2156سال 

 

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 354.35 359.48 373.19 370.48 376.05 408.82 420.68 456.24 414.22 384.00 367.67 360.82 367.55

1.87 % -1.86% -4.25% -7.30 % -9.21 % 
8.45 % 

 تغییرات - % 1.45 % 3.81 0.73%- % 1.50 % 8.71 % 2.90
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یک تن به ) 2156ماه سال  52طی  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتیمت منحنی و جدول تغییرات ق

 :بشرح زیر بود (دالر امریكا

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 یمتق 163.95 161.03 159.68 159.14 164.41 168.92 179.87 161.76 150.16 148.43 152.58 151.30 152.67

 تغییرات - % 1.78- % 0.84- 0.34%- % 3.31 % 2.74 % 6.48 % 10.07- % 7.17- % 1.15- % 2.80 % 0.84- % 0.91
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  6215ماه سال  52طی  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( سنت امریكاگرم به  411یک پوند معادل حدود )

 

 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec ماه 

 قیمت 15.00 14.29 13.29 15.44 15.22 16.70 19.44 19.69 20.01 21.94 22.92 20.87 18.83

 تغییرات - 4.73%- % 7.00- % 16.18 1.42%- % 9.72 16.41% % 1.29 % 1.63 % 9.65 % 4.47 % 8.94- 9.77%-

 
 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 2156کاهش قیمت محصوالت غذایی برای پنجمین سال متوالی در سال 

، قیمت محصوالت عمده غذایی برای پنجمین سال متوالی کاهش 2156در سال 

. بود 2151درصد کمتر از  1/5برای کل سال حدود میانگین شاخص . داشتند

غالت اصلی، افزایش  باال برای بینی تولید افزایش میزان برداشت غالت و پیش

ناشی از باال رفتن قیمت محصوالت گرمسیری شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 . را محدود کرد نینو مثل شكر و پالم در نتیجه پیامدهای ال

در سال گذشته، قیمت . واحد، نسبت به ماه نوامبر بدون تغییر بود 572اخص قیمت مواد غذایی فائو با ، ش2156در ماه دسامبر 

درصد و نسبت به آخرین رکورد قیمت غالت در سال  6/3حدود  2151غالت کاهش مداوم داشت بطوریكه نسبت به سال 

درصد و  2/94گیاهی برای کل سال بترتیب  های در همین حال، قیمت شكر و روغن. پیدا کرددرصد کاهش  93حدود  2155

 . درصد افزایش داشتند 4/55

رود تاثیر عدم  انتظار می: گفت 2157های محصوالت غذایی در سال  کارشناس ارشد اقتصادی فائو درباره وضعیت قیمت

 .  گردد ت غذایی حتی بیشتر از سال گذشتهالهای اقتصادی، شامل نوسانات نرخ ارز بر روی بازار محصو قطعیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/462790/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Prices of major food commodities declined for the fifth year in a row in 2016, averaging 161.6 points 

for the year as a whole, some 1.5 percent below their 2015 levels. 

Bumper harvests and prospects for staple cereals offset upward pressure on FAO's Food Price 

Index from tropical commodities such as sugar and palm oil, where production was impacted by El 

Nino. 

In December, the Index  averaged nearly 172 points, unchanged from November. 

2016 was marked by a steady decline in cereal prices, which fell 9.6 percent from 2015 and were down 

39 percent from their 2011 peak. At the same time, sugar and vegetable oil prices rose over the year by 

34.2 percent and 11.4 percent, respectively. 

"Economic uncertainties, including movements in exchange rates, are likely to influence food markets 

even more so this year," said FAO senior economist Abdolreza Abbassian. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/462790/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 2156تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه دسامبر 

 572با متوسط حدود  2156شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه دسامبر 

های  این ماه قیمت روغن در. واحد نسبت به ماه نوامبر تغییری نداشت

گیاهی و محصوالت لبنی تا حد زیادی کاهش قیمت شكر و گوشت را 

واحد از  6/565، این شاخص با متوسط 2156برای کل سال . جبران کرد

ترتیب، کاهش متوالی این  بدین. درصد کمتر بود 1/5، 2151شاخص سال 

ا ب 2156کاهش قیمت غالت در سال . شاخص وارد پنجمین سال شد

 ، میانگین آن را نسبت به های گیاهی وجود افزایش قیمت شكر و روغن

 . تر نگهداشت پایین 2151سال 

 1/1واحد در ماه دسامبر فقط  5/542شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت و از ماه سپتامبر تا کنون تقریبا 

ج در ماه دسامبر تا حدودی قیمت جهانی برن. است بدون تغییر مانده

برخی اقدامات دولت تایلند برای حفظ ثبات قیمت برنج . افزایش داشت

در . محلی و افزایش تقاضا از طرف پاکستان از علل اصلی این افزایش بود

این ماه قیمت ذرت ثابت بود و قیمت گندم بعلت باالتر از انتظار بودن 

انداز مساعد  همچنین چشم تولید آن در استرالیا، کانادا و روسیه و

در کل شاخص قیمت . برداشت محصول در آرژانتین  کاهش پیدا کرد

درصد و از  6/3واحد بود که از سال قبل  47، حدود 2156غالت در سال 

 . درصد کمتر بود 93حدود  2155سال 

 589های گیاهی فائو، در ماه دسامبر بطور متوسط  شاخص قیمت روغن

 4/7های پالم و سویا، این شاخص  رفتن قیمت روغن بعلت باال. واحد بود

از ماه نوامبر بیشتر شد و به باالترین سطح خود از ( درصد 2/4)واحد 

، این شاخص بطور متوسط 2156برای کل سال . تا کنون رسید 2154سال 

بیشتر ولی از سطح  2151درصد از سال  4/55واحد بود که  564حدود 

 .گذشته بسیار کمتر بود سال 1های ثبت شده در  شاخص
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( درصد 9/9)واحد  2/6، نسبت به ماه قبل 2156واحد در ماه دسامبر  6/532با متوسط شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو، 

میانگین این شاخص برای . شد می( WMP)این افزایش عمدتا مربوط به افزایش قیمت کره، پنیر و پودر شیر . افزایش داشت

 . رصد کمتر از سال قبل بودد 4، حدود 2156کل سال 

کمتر ( درصد 5/5)واحد  8/5واحد در ماه دسامبر از سطح بازنگری شده ماه نوامبر  1/565شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

بیشترین . بیشتر بود 2151درصد از سال  7، درکل متوسط آن 2156با وجود رشد متوسط این شاخص در طول سال . بود

 . شد او و مرغ میکاهش مربوط به گوشت گ

کاهش ( درصد 6/8)واحد  6/24، نسبت به ماه قبل 2156واحد در ماه دسامبر  6/262شاخص قیمت شكر فائو با متوسط 

مت جهانی شكر در ماه دسامبر عمدتا ناشی از تداوم تضعیف واحد پول برزیل، بزرگترین تولید کننده کاهش شدید قی. داشت

 2151درصد از سال  6/94واحد بود که  3/211، میانگین این شاخص 2156برای کل سال  .و صادر کننده شكر در جهان، است

 . افزایش پیدا کرد واحد، برای اولین بار شاخص ساالنه شكر  963با  2155پس از رکورد ثبت شده در سال . بیشتر است

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged almost 172 points in December 2016, unchanged from 

November with strong gains in the prices of vegetable oils and dairy largely offsetting a fall in sugar 

and meat quotations. For 2016 as a whole, the index averaged 161.6 points, down 1.5 percent from 

2015, representing the fifth consecutive annual decline. While prices of sugar and vegetable oils rose 

significantly in 2016, falling prices in cereal, meat and dairy markets kept the Index below its 2015 

average. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 142.1 points in December, up just 0.5 percent from 

November and broadly stable since September. International rice prices increased somewhat in 

December, sustained by official measures put in place in Thailand to prop-up local prices and also 

strong demand for supplies from Pakistan. While maize quotations also firmed in December, mostly on 

weather concerns and brisk demand, wheat values weakened as a result of larger than expected 

production estimates in Australia, Canada and the Russian Federation as well as good crop prospects in 

Argentina.  Overall, the Cereal Price Index averaged around 147 points in 2016, down 9.6 percent 

from 2015 and as much as 39 percent from its peak in 2011. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 زیستی نقش کشاورزی مدرن در تغییرات اقلیمی و لزوم تقویت تنوع

آوری در کاربرد  های شگفت در عصر حاضر، پیشرفت

بعنوان . است ه غذا و کشاورزی بدست آمدهفناوری در زمین

نمونه، تهیه اسپری گیاهی برای باال بردن میزان نشاسته 

درصدی عملكرد آن  21دانه گندم موجب افزایش 

این یک نمونه از دستاوردهای بدست آمده از . است شده

نوآوری در فناوری اصالح ژنوم با استفاده از تكنیک جدید 

Crispr  تكنیكی جدید برای اصالح ) .است 2156در سال

 -ای دار منظم خوشه ژنوم یا تناوب کوتاه پالیندرومی فاصله

Clustered Regularly Interspaced Short Plaindromic .)آمده در کاربرد  های بدست از طرف دیگر، پیشرفت

 . های جدید در کشاورزی مدرن، مشكالت بسیار جدی نیز بدنبال خواهد داشت فناوری

لكرد روند افزایشی سریعی داشت، اما در حال حاضر در بسیاری از مناطق دنیا این افزایش عم« انقالب سبز»یل دهه در اوا

درصد از مزارع  93الی  24است که در  نشان داده 2152است، بطوریكه نتایج یک مطالعه گسترده در سال  روند متوقف شده

فقط در حدود نیمی . است بلكه این روند کاهشی نیز بوده  د مشاهده نشدهذرت، برنج، گندم و سویا نه تنها بهبودی در عملكر

اند و این مزارع در  افزایش عملكرد داشته( از مزارع گندم% 16های زیر کشت برنج و  از زمین% 17)های زیر کشت  از زمین

 . هستندهای فناوری تولید پیشرفته  هایی با حاصلخیزی باال و مزارع صنعتی با سیستم واقع زمین

انی و منابع طبیعی است که بر سیكی از مهمترین تهدیدات کشاورزی صنعتی از دست دادن و تخریب سیستماتیک نیروی ان

در حال سازگار  با سرعتی بیش از هر زمان دیگر های هرز ها و علف ها، باکتری ها، قارچ آفات، ویروس. اند اساس آنها بنا شده

ها شناسایی  کش هرز مقاوم در برابر علف گونه علف 251بعنوان مثال، تا کنون : تندشیمیایی آفات هس شدن با مدیریت

 . های بیولوژیكی و پتانسیل بازیافت عناصر مغذی خاک هستند کودهای شیمیایی بسرعت در حال تخریب محیط. اند شده

شوند که خود  های غذایی می مای منتشره شده در سطح جهانی مربوط به سیست درصد از گاهای گلخانه 23در همین حال، 

 . است وری کشاورزی در آینده شود که یكی از بزرگترین تهدیدات بهره سبب عدم ثبات اقلیمی می

های متنوع بومی  مندی از سیستم های کشاورزی صنعتی تک محصولی، بهره حل پیشنهادی جایگزین برای سیستم یک راه

های طبیعی بجای استفاده  های زراعی، تقویت خاک به شیوه محصوالت زمیناقداماتی نظیر افزایش تنوع در . کشاورزی است

 . توانند در رسیدن به کشاورزی سالم و پایدار مؤثر باشند از کودهای شیمیایی و تقویت تنوع زیستی می
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 :خالصه خبر 
As a new year dawns, it is hard not to be dazzled by the current pace of technological change in food 

and agriculture. Only last month, news emerged of a crop spray with the potential to increase the 

starch content in wheat grains, allowing for yield gains of up to 20%. This development comes hot on 

the heels of major breakthroughs in gene-editing technologies – using a powerful tool known 

as Crispr – over the course of 2016. 

A future of continually increasing food supplies and ever more sophisticated manipulation of agro-

ecosystems seems to be upon us. 

However, there is a risk that these technologies blind us to the very real problems facing modern 

agriculture – problems that are rapidly undermining the previous round of technological advances. 

While global crop yields rose rapidly in the early decades of the “green revolution”, productivity is 

now plateauing in many regions of the world. A 2012 meta-study found that in 24%-39% of areas 

growing maize, rice, wheat and soybean, yields either failed to improve, stagnated after initial gains, or 

collapsed. 

Only slightly more than half of all global rice and wheat areas (57% and 56% respectively) are still 

experiencing yield increases. The areas where yields have stagnated include some of the wealthiest, 

most industrialised and most hi-tech production systems: more than one-third of the wheat crop in the 

US (mostly in the Great Plains) is affected, along with more than a third of the Argentine wheat crop, 

and harvests all across Europe. 

Meanwhile, food systems are responsible for up to 29% of global greenhouse gas emissions – and 

are therefore driving the climate instability that is itself the greatest threat to future agricultural 

productivity. 

اقتصاد: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 19/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها ی و بحرانهای مقابله با بالیای طبیع بلژیک در حمایت از فعالیتمیلیون یورو  54کمک 

های فائو در شرایط اضطراری است،  کشور بلژیک که یكی از حامیان قدیمی فعالیت

تعهدات مالی خود برای حفاظت از کشاورزی در کشورهایی که دچار بالیای طبیعی 

این اقدام موجب تقویت ظرفیت فائو و . میلیون یورو افزایش داد 54تا  اند را شده

پذیری  ها و باالبردن انعطاف ریع در برابر بالیا و بحرانکشورهای عضو برای واکنش س

بخش اعظم این مساعدت . پذیر در درازمدت خواهد شد داران آسیب کشاورزان و رمه

های چند ساله خواهد شد،  های کشاورزان برای مقاومت در برابر اتفاقات ناگهانی از طریق اجرای برنامه صرف تقویت توانمندی

های بشردوستانه برای تامین مالی  معموال پروژه. های بشردوستانه است رای تامین مالی فعالیتکه رویكردی جدید ب

های افزایش  های تولید کشاورزی و بهبود شیوه شوند، که در بازسازی سیستم ماهه یا یكساله تامین می 6های  چرخه

ورزی بسیار مهم هستند زیرا امكان پشتیبانی های درازمدت برای کشا پروژه. کند پذیری ایجاد محدودیت زمانی می انعطاف

جهانی بشر دوستانه سازمان ملل متحد  های اجالس یكی از توصیه. کنند های برداشت محصول را فراهم می طی فصول و دوره

ها  حرانهای بهتر برای مردم در مواجه با ب ها و ارائه کمک است که بر کاهش درد و رنج انسان ، همین رویكرد بوده2156در سال 

 . تمرکز دارد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/463210/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Belgium, a long-time supporter of FAO's work in emergencies, has deepened its commitment to 

protecting agriculture in countries struck by disaster with a €14-million contribution. This boosts FAO 

and its member countries' capacity to respond immediately to disasters and crises, and to strengthen the 

long-term resilience of vulnerable farmers and herders. The lion's share of the contribution is aimed at 

building farmers' ability to withstand shocks through multi-year programmes - an innovative approach 

to funding humanitarian responses. Commonly, humanitarian projects are funded in six-months or one-

year cycles, leaving limited time to rehabilitate agriculture production and to improve risk-sensitive 

practices. These longer-term project cycles are particularly important for agriculture, as they allow 

support through multiple seasons and harvests. They were among the recommendations of the 

2016 World Humanitarian Summit, which focused on reducing human suffering and delivering better 

aid for people facing crises around the world. 

قتصادا: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 19/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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ها برای استفاده در کشاورزی مدیریت فاضالب  

انداز افزایش تقاضا برای غذا و کمبود آب در آینده، زمان آن  با توجه به چشم

برای نوان منبعی ها بنحوی مدیریت شود که بع است که تصفیه فاضالب رسیده

توان  ها می با مدیریت صحیح فاضالب.  آبیاری محصوالت زراعی قابل استفاده شوند

های آب زیرزمینی استفاده  شارژ سفرهبرای ا آنها بطور مستقیم برای آبیاری و یاز 

گیرانه در رابطه با مسائل  البته اینكار نیاز به سیستم مدیریتی سخت. نمود

 2دی الی  91)ژانویه  25الی  53در نشست ساالنه مجمع جهانی غذا و کشاورزی که در روزهای . دبهداشتی و سالمتی دار

و آخرین  روبرو شوند الش کمبود آبکه با آن کشورها بتوانند با چشود، رویكردی  در برلین، آلمان برگزار می( 31بهمن 

و دانشگاه  این نشست توسط فائو. قرار خواهد گرفتها در کشاورزی مورد بحث کارشناسان  وضعیت روند استفاده از فاضالب

، یونسكو و گروه تحقیقات غذا و (UNU-INWEH)سازمان ملل متحد و با همكاری مؤسسه آب، محیط زیست و بهداشت 

با وجود کم ، کارشناس ارشد بخش آب و زمین فائو، Marlos De Souzaبنا بر اظهارات . گردد برگزار می Leibnizتغذیه 

ها  ، در حال حاضر در سطح جهانی بخش بسیار کوچكی از فاضالبمینه اقدامات انجام شده در زمینهدر ز های دقیق ادهبودن د

بینی کمبود آب، در حال بررسی امكان  اما  تعداد کشورهایی  که بعلت پیش. شوند با هدف استفاده در کشاورزی تصفیه می

 . توان از مصر، اردن، مكزیک، اسپانیا و امریكا نام برد ز جمله این کشورها میا. استفاده از این روش هستند رو به افزایش است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/463433/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
With food demand and water scarcity on the uptick, it's time to stop treating wastewater like garbage and 

instead manage it as a resource that can be used to grow crops and help address water scarcity in 

agriculture. Properly managed, wastewater can be used safely to support crop production — directly 

through irrigation or indirectly by recharging aquifers — but doing so requires diligent management of 

health risks through adequate treatment or appropriate use. How countries are approaching this challenge 

and the latest trends in the use of wastewater in agriculture production will be the focus of discussions by a 

group of experts taking place today in Berlin during the annual Global Forum for Food and 

Agriculture (19-21 January). The event has been convened by FAO along with the United Nations 

University, Institute for Water, Environment and Health, the UN's Educational, Scientific and Cultural 

Organization and the Leibniz Research Alliance Food and Nutrition.  

 آب: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 19/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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http://www.leibniz-gemeinschaft.de/en/research/leibniz-research-alliances/food-production-and-nutrition/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم دی 

آب و کشاورزی یراهبرد مطالعات ملی مرکز
http://iccima.ir/fa/matboat.html

13 

 

 تغییرات اقلیمی، علت اصلی طوفان گرد و غبار خاورمیانه

، در نتیجه طوفان گرد وغبار، الیه ضخیمی از شن و ماسه 2151در ماه اوت 

ها پنهان  طوریكه از دید ماهوارهکشور خاورمیانه را پوشاند ب 7بخش وسیعی از 

و  دیدگی این طوفان موجب مرگ چندین نفر و هزاران مورد آسیب. شدند

 . های تنفسی و همچنین لغو پروازها و تعطیلی بنادر شد بیماری

های خاورمیانه، اروپا و امریكا شدت غیرمعمول این طوفان  در آن زمان، رسانه

ها و افزایش  ها در نتیجه ناآرامی ها تغییرات کاربری زمین درگزارش. الم کردندهای داخلی سوریه اع را مرتبط با جنگ

های کشاورزی را عوامل ایجاد گرد و غبار و  های جنگی ، کاهش آبیاری و بایر ماندن زمین هایی مثل رفت و آمد ماشین فعالیت

 . بروز طوفان دانستند

اند، علت احتمالی طوفان  که تجربه طوفان در لبنان را داشته در حال حاضر، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه پرینستون

های انسانی مربوط به جنگ ندانسته بلكه آن را ناشی از ترکیبی از عوامل اقلیمی و شرایط آب و هوایی  سابقه را فعالیت بی

 . اند غیر معمول اعالم کرده

 climate.html-storm-east-middle-giant-01-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In August 2015, a dust storm blanketed large areas of seven Middle East nations in a haze of dust and 

sand thick enough to obscure them from satellite view. The storm led to several deaths, thousands of 

cases of respiratory ailments and injuries, and canceled airline flights and closed ports. 

At the time, the storm's unusual severity was attributed to the ongoing civil war in Syria by media 

outlets in the Middle East, Europe and the United States. Reports blamed the conflict for changes in 

land use and cover—and for activities like increased military traffic over unpaved surfaces and farmers 

reducing irrigation or abandoning agricultural land—that created extreme amounts of dust to fuel the 

storm. Now, a team of researchers including Elie Bou-Zeid an associate professor of civil and 

environmental engineering at Princeton who experienced the storm while in Lebanon, have found a 

more likely cause for the unprecedented storm—it was not human conflict, but a combination of 

climatic factors and unusual weather. 

محیط زیست: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 13/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-01-giant-middle-east-storm-climate.html
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 های انسانی در تغییرات اقلیمی میزان تاثیر گاز متان ناشی از فعالیت

های انسانی در گرمایش زمین  اند که تاثیر گاز متان ناشی از فعالیت محققان دریافته

نتایج یک تحقیق انجام شده در دانشگاه . شد زانی است که قبال تصور میبیشتر از می

میزان تاثیر انتشار گاز متان حاصل از دهد که  ریدینگ، انگلستان نشان می

اکسید  های انسانی بر گرمایش زمین، یک سوم گرمایش حاصل از انتشار دی فعالیت

 . شد ین زده میدرصد بیشتر از میزانی است که قبال تخم 21کربن است که 

محاسبات جدید بسیار : است پروفسور کیت شاین، استاد علوم هواشناسی و اقلیم دانشگاه ریدینگ درباره این تحقیق گفته

مهم هستند نه تنها از نظر تعیین میزان کمّی سهم متان در تغییرات اقلیمی، بلكه برای کشورهایی که برای رسیدن به اهداف 

های مؤثر در جلوگیری از گرم  شدن همه گزینه به منظور درنظر گرفته. گازهای گلخانه ای را دارندجهانی قصد کاهش انتشار 

نادیده گرفته اکسیدکربن و همچنین بر  مبنای علمی لزوم تمرکز بر انتشار گاز دینتایج این تحقیق مجددا بر شدن زمین، 

منتشر و متن کامل آن در دسترس  Geophysical Research Lettersتحقیق در مجله زئیات این ج. تاکید داردنشدن متان 

 . است

 thought.html-greater-climate-methane-effect-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Methane emissions caused by human activity may have a bigger impact on global warming than 

previously thought, scientists have found. Research led by the University of Reading indicates that 

emissions of methane due to human activity have, to date, caused a warming effect which is about one-

third of the warming effect due to carbon dioxide emissions – this methane contribution is 25% higher 

than previous estimates. Professor Keith Shine, Regius Professor of Meteorology and Climate Science 

at the University of Reading, said: "These new calculations are important, not only for quantifying 

methane's contribution to human-induced climate change, but also for countries looking to reduce their 

emissions to meet international targets on climate change, especially if those countries are significant 

emitters of methane. "Our research re-affirms the scientific basis for focusing on carbon dioxide 

emissions, but also highlights that methane must not be ignored if the world wants to consider all 

options to curb global warming." 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 11/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید درباره ژنوم پیچیده گندم یافته

محققان مؤسسه . های موجود در دنیاست ترین ژنوم ژنوم گندم، یكی از پیچیده

د به دنیای پیچیده ژنوم گندم تالش ، انگلستان با ورو(Earlham)تحقیقاتی ارلهم 

 . در بهبود عملكرد و افزایش تولید آن بعنوان یكی از محصوالت حیاتی دارند

، مهمترین محصول زراعی انگلستان از نظر (Triticum aestivum L)گندم نان 

. اقتصادی است که بیشترین سطح کشت را در جهان نسبت به بقیه محصوالت دارد

بنابراین، شناخت ژنوم آن جهت . اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای در حال رشد اهمیت حیاتی داردتولید گندم برای 

های شایع و سازگار ساختن آن در  افزایش عملكرد و تامین نیاز غذایی جمعیت فزاینده جهان، حفاظت از آن در برابر بیماری

بصورت یک معما العاده همیشه  بودن فوق ت بزرگ و پیچیدهژنوم گندم بعل.  برابر شرایط آب و هوایی سخت ضروری است

اخیرا، برای اولین بار آنالیز کامل ژنوم گندم نان توسط محققان مؤسسه ارلهم با همكاری سایر مؤسسات . برای محققان بود

   . است انجام گرفته( BBSRC)وابسته به انجمن تحقیقاتی بیوتكنولوژی و علوم زیستی انگلستان 

 genomics.html-multiple-worldsingle-crop-wheat-01-http://phys.org/news/2017 :برلینک خ

 :خالصه خبر 
Entering a 'wheat pan-genomics' era from single to multiple wheat DNA references, the Earlham 

Institute (EI) aims to diversify one of the world's most complex genomes to improve yield quality and 

increase wider production of this critical food crop. 

Bread wheat (Triticum aestivum L.) is the UK's most economically important crop and the world's 

most widely cultivated cereal. Wheat production is vital in both emerging and growing economies. 

Therefore, understanding the genomics of wheat is essential to sustain increased yields for the growing 

global population, while protecting the crop from common disease epidemics and adaptation to 

extreme climate change conditions. 

The wheat genome has been an enigma to scientists due to its exceptionally large and complex 

genome. Previously leading a first complete analysis of the bread wheat genome with other BBSRC-

funded institutes, EI have now leveraged their genomics advances to work with both industry and 

research partners to enable the production of a better and more sustainable crop to aid global food 

security. 

گندم: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 16/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2017-01-wheat-crop-worldsingle-multiple-genomics.html
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https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/producingabe.jpg
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 های گیاهی از بین رفته مؤسسه واویلوف روسیه، محل نگهداری بذور گونه

های طبقات زیرین یک ساختمان قدیمی متعلق به زمان تزارهای روسیه در  در قفسه

کارکنان مؤسسه . شود رگ، بذور هزاران گونه گیاهی قدیمی نگهداری میسنت پترزبو

 11کنند بطوریكه تا  های بذر را در شرایط انجماد محافظت می واویلوف بدقت نمونه

این مؤسسه حدود یک قرن پیش توسط . سال قدرت جوانه زنی آنها حفظ گردد

ز هزاران گونه گیاهی شناس روسی بنام نیكالی واویلوف به منظور نگهداری ا گیاه

 . است فراموش شده ناشی از شرایط نابسامان جنگ و صنعتی شدن تاسیس شده

تنوع زیستی با تهدیدات جدی روبرو است  ،در حال حاضر نیز در نتیجه تغییرات اقلیمی، کشاورزی صنعتی و جهانی شدن

در اروپا، در نتیجه جنگ جهانی دوم و  .تر از همیشه است بهمین دلیل اهمیت نقش مؤسسات منابع ژنتیک گیاهی مهم

تر از امریكا از  ارقام پرمحصول ی محلی باقیمانده نیز بعلت وارداتها ند و گونهقریبا همه ارقام بومی از بین رفتصنعتی شدن ت

مجموعه این . است ها را فراهم کرده های حفاظت شده در این بانک امكان زنده کردن مجدد این گونه اما نمونه. بین رفتند

های ناشناخته مثل گندم  های غالت اروپایی بلكه دارای بسیاری از گونه نه تنها شامل گونه رقم گیاهی 941.111شامل 

 . از بین رفته اند 5371های داخلی  اتیوپیایی است که طی جنگ

 lost.html-world-guardian-vavilov-russia-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Stacked high beneath vaulted ceilings in a tsarist-era building, cabinets store the seeds of thousands of 

plant varieties, many long gone from their original areas of habitat or cultivation. Staff in white lab 

coats carefully ensure other samples in the unique seed bank in Saint Petersburg are kept frozen so 

they are capable of germinating for 50 years. The Russian institute, established a century ago by a 

visionary botanist Nikolai Vavilov, has preserved thousands of forgotten plants from the ravages of 

war and industrialisation. With climate change, industrial agriculture and globalisation now posing 

new threats to the world's biodiversity, the role of the Institute of Plant Genetic Resources is more 

important than ever. "In Europe, local varieties have been lost almost entirely due to World War II and 

industrialisation," the institute's director Nikolai Dzyubenko said during a visit last month. "Local 

species that remained after the war were destroyed by more productive varieties imported from the 

United States." 

بانک ژن: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 16/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2017-01-russia-vavilov-guardian-world-lost.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/anemployeeof.jpg
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 بررسی وضعیت مواد آلی خاک با توجه به پیامدهای تغییرات اقلیمی

بینی  شدید و غیرقابل پیشپیامدهای تغییرات اقلیمی در سطح جهانی 

نان حائز اهمیت در محسوس اما همچبینی بطور نا اثرات غیرقابل پیش. است

بعنوان مثال، چگونگی تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی . ندستحال گسترش ه

 . خاک و توانایی آن در حفظ مزارع و اکوسیستم سالم نامشخص است

های دیجیتال اثرات تغییرات  در یک تحقیق جدید، محققان به کمک تكنیک

بینی  ک یعنی کربن آلی را پیشهای مهم خا اقلیمی بر روی یكی از ویژگی

میزان کربن آلی خاک از فاکتورهای مهم تعیین کننده سالمت آن است که بر روی بسیاری از خواص دیگر خاک مثل . اند کرده

 52در این تحقیق . رفیت نگهداری آب تاثیرگذار استو در نتیجه میزان حاصلخیزی و ظخواص شیمیایی، فیزیكی، بیولوژیكی 

نتایج . است بینی وضعیت کربن آلی خاک در اثر تغییرات اقلیمی مورد مطالعه قرار گرفته برای پیشاقلیمی  مدل تغییرات

دهند اما نتیجه بدست آمده از چند مدل  ها کاهش کربن آلی خاک را نشان می ، اغلب مدلاند هبدست آمده بسیار متغیر بود

 .است افزایش کربن آلی 

 climate.html-soil-varied-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Climate change impacts lives across the world in drastic and unpredictable ways. This unpredictability also 

extends to the more subtle – yet still important – effects of climate change. For example, it is uncertain how 

climate change will affect soils and their ability to support productive farms or healthy natural ecosystems. 

In a new study, researchers used digital techniques to predict how one vital soil characteristic, soil organic 

carbon, may be altered by climate change. "Soil organic carbon is a major determinant of soil health," says 

Jonathan Gray, lead author of the study. "It influences many chemical, physical, and biological properties of the 

soil, such as fertility and water holding capacity." Gray is a senior scientist at New South Wales Office of 

Environment & Heritage in Australia and also undertaking doctoral studies at the University of Sydney. 

The researchers used 12 climate change models to predict how soil organic carbon levels vary with climate 

change. The models used in the study reflected a full range of projected global climate outcomes. They were 

also applicable to the specific study region of New South Wales in southeast Australia. Results were varied. "A 

majority of models showed a decline in soil organic carbon with climate change," states Gray. "But a few of the 

models actually predicted an increase." 

خاک: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 16/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پذیری ذرت تراریخته در برابر آفات کشف علت افزایش آسیب

( UMD)شواهد و نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه مریلند 

ژنتیكی شده ذرت برای حفاظت از گیاه در برابر دهند که اثر صفات مهندسی  نشان می

این کاهش لطمه بزرگی به تولید محصول در امریكا زده و . آفات در حال کاهش است

نتایج بدست آمده از . های مضر خواهد شد کش همچنین موجب افزایش استفاده از آفت

سارات وارد ای توسط محققان دانشگاه مریلند روند افزایشی خ دو دهه آزمایشات مزرعه

دهند که به معنی افزایش مقاومت این آفت در برابر اصالحات ژنتیكی  نشان می را (earworm)آمده توسط آفت کرم ذرت 

به احتمال زیاد  Btکنند که مقاومت کرم ذرت به فناوری  بینی می این محققان پیش. است( Bt)انجام شده بر روی ذرت و پنبه 

های نظارتی بیوتكنولوژی  سودآوری تولید ذرت، سیاستین وضعیت پیامدهای زیادی برای ا. افزایش و گسترش خواهد یافت

بطور گسترده استفاده شده و نتایج  Btدر حال حاضر از محصوالت . بدنبال خواهد داشت Btو پایداری استفاده از فناوری 

  .   بودند Btشده از نوع  درصد از کل ذرت کاشته 85، 2151در سال . اند مؤثری در مقابله با آفات داشته

 crops.html-corn-genetically-pest-uncovers-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A UMD-led study provides new evidence of a decline in the effectiveness of genetically engineered traits 

widely used to protect corn crops from insects. This loss of effectiveness could damage U.S. corn production 

and spur increased use of potentially harmful insecticides. Based on two decades of field experiments by 

University of Maryland researchers, the study concludes that damage to corn crops from a major insect pest 

called corn earworm is increasingly. Authored by two scientists from the University of Maryland's College of 

Agriculture and Natural Resources and one from Benzon Research, an independent contract research facility, 

the study documents the growing resistance of the earworm to protective "Bt" genetic modifications widely used 

in corn and cotton crops. Lead author Galen Dively, Professor Emeritus in UMD predicts that corn earworm 

resistance to the Bt technology is likely to increase, and spread. His team's results have broad implications for 

profitable corn production, biotechnology regulatory policies and sustainability of the use of Bt crop protection 

biotechnology. Bt modified crops are widely used and long have been effective in combating damage from 

agricultural insect pests. In 2015, 81 percent of all corn planted was genetically engineered with Bt. Recently 

however, certain states, most notably North Carolina and Georgia, have experienced increased corn ear damage, 

setting the stage for risk of damage to corn production across a large portion of the country. 

بیوتکنولوژی: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 11/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 استفاده از فناوری پیشرفته در کشاورزی برای مقابله با بحران کم آبی

تر از نفت و گاز واقعیتی است که  کننده رانتر و نگ در عصر کنونی مشكل جدی

. کمتر مورد بحث قرار گرفته و آن کمبود آب تمیز و آشامیدنی در جهان است

ز آن است گترین شهر نپال حاکی ارزام شده در کاتماندو، پایتخت و ببررسی انج

با وجود اینكه همه شهروندان برای آب . ب مواجه استآاین شهر با کمبود شدید 

ای یكبار  و  حال آب فقط هفته کنند، با این ر منازل به دولت پول پرداخت میشیر د

این وضعیت . های خصوصی هستند شود و ساکنین شهر محبور به خرید آب از تامین کننده آن هم چند ساعت به آنها عرضه می

برای مردم بسیاری از . ار دارنداست ولی طبقات متوسط و پایین شهری در فشار شدیدی قر برای قشر ثروتمند مقرون بصرفه

در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر در . وجه تمایز بین طبقات اجتماعی و فقر و ثروت است ،کشورهای در حال توسعه، آب

است  تخمین زده شده. های شایع در این کشورها با آب در ارتباط است بسیاری از بیماری. جهان به آب قابل شرب دسترسی ندارند

و  دهند را آب اقیانوسها تشكیل میعمده آب زمین بخش . دهد ثانیه یک کودک از اسهال جان خود را از دست می 57در هر که 

. شود اطق قطبی مینها و م البخش عمده آن هم مربوط به یخچکه  کشاورزی و شرب قابل استفاده استدرصد از آب برای  9فقط 

بنابراین تنها راه کاهش . شود درصد از آب در دسترس بوده که دو سوم آن نیز در کشاورزی مصرف می 1/1تنها  بدین ترتیب

 . مصرف آب، تمرکز بر ایجاد مزارع پایدار و کارآمد است

 waterwars.html-global-oncoming-agriculture-tech-high-01-http://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Forget about oil or gas – you should be worrying about the less discussed but far more concerning fact that the 

world is running out of clean, drinkable water. I wrote this article while in Kathmandu. Nepal's capital and 

largest city has a severe water shortage. Even though all homeowners pay a fee to the government to get water 

on tap, supplies run only once a week for a few hours. Desperate residents are then forced to purchase water 

from private suppliers. While this is affordable for richer people, it's a big problem for the lower and middle 

classes. For many in the developing world, water is really the difference between prosperity and poverty. More 

than a billion people around the world have no reasonable access to fresh water. Most of the diseases in 

developing countries are associated with water, causing millions of deaths each year (a child is estimated to die 

from diarrhoea every 17 seconds). The vast majority of our water is found in the oceans. Only 3% is fresh and 

can be used for farming and drinking, and in any case most of this is frozen in glaciers and polar ice caps. That 

means just 0.5% of the Earth's water is accessible and, of this, more than two thirds is used in agriculture. 

آب: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 19/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زا بیماری  دو گونه جدید از پشه حامل ویروسناسایی ش

 ریداوعلوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلؤسسه مشناسان  از حشرهكی ی

عامل شده است که  ریداودر فل موفق به شناسایی دو گونه پشه غیر بومی

نواند موجب بیماری انسان و حیات وحش  هایی است که می ویروسانتقال 

پشه کشف شده در دهه اخیر در های  گونه دترتیب تعدا بدین. شوند

 . گونه رسید 3فلوریدا به 

 Homesteadدر شهرهای فلوریدا و   Culex panocossa و  Aedeomyia squamipennisهای  گونه جدید بنامدو این 

منظور بررسی  به Culex cedecei آوری گونه بومی بنام محققان در جستجو و جمع .اند میامی مشاهده شدهنوب جدر 

های مختلف مثل جنگل،  چندین نمونه از محیط آنها. نه جدید شدندشناسی آن بودند که متوجه دو گو شناسی و بوم زیست

 . کردند های بالغ و الرو شامل نمونه مزرعه، خدق و کنار جاده و حتی مناطق پرجمعیت

 . است منتشر شده Acta Tropicaو  Medical Entomologyهای   شناسایی این دو گونه جدید در مجلهمربوط به جزئیات 

 ases/2017/01/170109102646.htmhttps://www.sciencedaily.com/rele :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences entomologist has found two more 

non-native mosquito species in Florida that transmit viruses that cause disease in humans and wildlife. 

That makes nine new mosquito species found in Florida in the past decade. Burkett-Cadena found the 

mosquito species Aedeomyia squamipennis and Culex panocossa in Florida City and 

Homestead, both in south Miami-Dade County. He and Erik Blosser, a post-doctoral researcher at the 

FMEL, were visiting South Florida to collect a native mosquito species, Culex cedecei, to 

investigate its biology and ecology, when they noticed the two non-native species. 

They took samples from several environments including forests, farms, roadside ditches and even 

populated areas using carbon dioxide-baited light traps and vacuums to collect adults and buckets to 

collect larvae. 

شناسی حشره: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 19/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تواند سبب افزایش پایداری شود آب و نیتروژن میمصرف همزمان  سازی هینهب

وری مصرف  با هدف افزایش بهرهید، اسپانیا، تكنیک مادر دانشگاه پلیمحققان 

 همطالعهای مختلفی را بررسی و  های کشت، روش آب و نیتروژن در سیستم

یت برای کاهش های مدیر دهند که شیوه ن مینتایج بدست آمده نشا. اند کرده

سازی  در جهت بهینهبطور همزمان ید وری مزارع با تلفات نیتروژن و حفظ بهره

سازی همزمان این دو فاکتور در کشاورزی  بهینه. مصرف آب و نیتروژن باشد

زمانی که هر یک بطور جداگانه مدیریت  نسبت بهوری شده و همچنین سازگارتر با محیط زیست است  سبب افزایش بهره

، در بسیاری از مناطق دنیا. ، آب و نیتروژن دو عامل بسیار مهم محدود کننده رشد محصول هستندسطح جهانیدر . شوند

در کاهش فاصله بین ظرفیت تولید مواد غذایی و ظرفیت فعلی تولید این دو عنصر تعیین کننده وضعیت غذا بوده و همچنین 

آب و تی منابع طبیعی از مصرف بیش از حد نیتروژن مثل آلودگی نیترا مشكالت ناشیمدیریت آب بر . باشند آن مؤثر می

  . بیشترین تاثیر را دارد  اتمسفر درای  افزایش گازهای گلخانه

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170116092046.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from Universidad Politécnica de Madrid have studied diverse techniques to enhance the water- 

and nitrogen-use efficiency in cropping systems. The results of the study carried out by two researchers 

from the Research Group on Agricultural Systems at Universidad Politécnica de Madrid show that 

management practices oriented towards reducing nitrogen losses and maintaining farm productivity should 

rely on optimizing nitrogen and water inputs at the same time. The coordinated improvement of both 

elements on agriculture has more productive and environmental advantages than separately. Water and 

nitrogen availability are, globally, the most limiting crop growth factors. These two elements have a 

fundamental effect on food sovereignty of many regions and on the reduction of the gap between the 

potential food and the actual food produced in the world. Thus, problems caused by overuse of nitrogen, 

such as nitrate contamination of natural water reservoirs and increase of greenhouse gases in the 

atmosphere are mostly influenced by water management. In addition, it has been proven strong interactions 

between water- and nitrogen-use efficiency in most cropping systems. Thus, the practices that seek to 

improve both efficiencies simultaneously are more successful than those that aim to optimize each element 

separately. 

حیط زیستم :موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 12/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 فت جدیدزراعی غرب افریقا در معرض تهدید آحصوالت م

برگخوار پاییزه برای  معروف به پروانه Spodoptera frugiperdaروانه پ

چگونگی ورود آن به . شد شاهده و ثبتمریقا فدر ا 2156اولین بار در سال 

احتماال دهد که  نشان می DNAاین قاره مشخص نیست، اما تجزیه و تحلیل 

 . د آن فراتر از مراحل اولیه استوجو

این . هستندبومی امریكای التین شده و   آفت شناختهها  این گونه از پروانه

ذرت، برنج، از جمله  یاهی مختلفگنوع گونه  81تواند بیش از  می فتآ

 . را مورد حمله قرار دهد grassهای خانواده  و سایر گونه نیشكر، سورگوم، غالت

ر سائوتومه و پرنسیپ گزارش یالجزا ، توگو و نیجریه و مجمعبنین رهایوکش این پروانه در ازکنون موارد مشاهده شده تا 

های آینده تبدیل به  شود در سال بینی می پیش. محتمل استریقایی نیز وجود آن در کشورهای دیگر اف همچنین. است شده

  . بزرگی برای محصول ذرت افریقا شودمشكل 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170113115904.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The moth Spodoptera frugiperda, commonly known as fall armyworm moth, was first registered in 

Africa in 2016. It is not certain how it arrived, but DNA-analyses show that it is likely to have been 

more than an introduction. The species is a native of Latin America where it is a well-known pest. It 

can attack more than 80 different plant species, including important crops such as maize, rice, 

sugarcane, sorghum, grains and other plants in the grass family. 

So far, there have been reports of the moth in Benin, Togo and Nigeria, as well as the archipelago São 

Tomé and Príncipe. However, it is likely that it may also be established in several other African states. 

In the coming years, it will undoubtedly be a big problem for all African countries where maize is an 

important crop. 

فاتآ :موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 13/11/6117: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 یا و اقیانوسیه آس .5

  الین گندم حفاظت شده در بانک ملی ژن هند توسط شورای تحقیقات کشاورزی هند 53461پروژه ارزیابی     

ICAR NBPGR Unearths Genetic Potential of Wheat Germplasm 
 وزرسانی وضعیت تولید محصوالت تراریخته در ویتنامر به     

Updates on GM Corn Production in Vietnam 

  نقش فاکتور رونویسی ژنتیكیOSNAC6 برنج در افزایش تحمل خشكی     

OSNAC6 Rice Transcription Factor Regulates Multiple Drought Tolerance Pathways 

 اروپا .2

 5117نطرات علمی سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا درباره ذرت تراریخته  انتشار گزارش نقطه 

EFSA Publishes Scientific Opinion for Renewal of Application for GM Maize 1507 

 امریكا  .9

  ارائه شواهدی مبنی بر تحرک و تكامل پاتوژنphytophthora    

Study Presents Evidence on Movement of Potato Famine Pathogen 
  ارائه دومین مرجع ژنوم ذرتW22 توسط مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث    

Donald Danforth Plant Science Center, NRGENE Assemble Second Maize Reference 

Genome 
  2157افزایش سطح زیر کشت ذرت و سویای تراریخته در کوبا از بهار 

Cuba to Plant GM Soybean and Corn in Spring 2017 

 تحقیقات .4

 میكروRNA  بنامmiRNA156/157 پنبه و زایشی  یهای رویش تنظیم کننده رشد اندام   

MICRORNA 157 Regulates Floral Organs Development and Ovule Production in Cotton 

 المللی توسعه منابع ژنتیكی موردنیاز جهت تسریع بهبود ارقام گندم توسط تیم تحقیقاتی بین 

International Research Team Develops Much Needed Genetic Resource in Improving 

Wheat Varieties 

 بازگشت به فهرست
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