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 2157بینی فائو از وضعیت عرضه و تقاضای غالت در سال  انتشار اولین پیش

، میزان 2156های جدید، پس از رکورد سال  بینی بر اساس پیش

 . برداشت گندم در سال جاری کاهش خواهد داشت

 2157بینی فائو برای میزان تولید جهانی گندم در سال  اولین پیش

درصد کاهش  8/5نی برداشت گندم با بی طبق این پیش. منتشر شد

 . میلیون تن خواهد رسید 1/744به  2156نسبت به سال 

فائو، « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»بر اساس آخرین 

تمایل کشاورزان امریکای شمالی به کاشت محصوالت گرانتر سبب 

اکی از افزایش گندم زمستانه در روسیه، ها ح بینی پایین آمدن سطح زیرکشت گندم در این منطقه شد در حالیکه پیش

درشت بویژه ذرت در نیمکره جنوبی وضعیت مطلوبی  رود تولید غالت دانه می انتظار . اتحادیه اروپا، هند و پاکستان است

افزایش نسبی رطوبت در جنوب افریقا سبب . است بینی شده بیشترین افزایش برای آرژانتین و برزیل پیش. داشته باشد

توجهی پیدا  ت که نسبت به رکورد کاهش تولید بعلت خشکسالی در سال گذشته، در سال جاری تولید افزایش قابلاس شده

تواند از عوامل محدود کننده تولید غالت در برخی از کشورهای  می( armyworm)از طرفی نیز شیوع آفت کرم برگخوار . کند

 . باشدجنوب افریقا 

شود در طول منطقه استوایی و جنوب آن وضعیت ثابت باقی بماند و برداشت و مصرف  می بینی برای محصوالت شالیزاری پیش

 . رشد متوسطی پیدا کند نیز آن

بینی  ، برای سومین فصل متوالی مطلوب پیش57/2156انداز وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت در سال زراعی  چشم

مصرف . باشد رو افزایش داشته درصد افزایش در سال پیش 5/5ود با ر مصرف مستقیم انسانی گندم انتظار میمیزان . است شده

 . درصد افزایش خواهد داشت 6گندم حدود  دامی

میزان تجارت . میلیون تن برسد 241میلیون تن افزایش به  51درصد یا  6/6است با  بینی شده ذخیره جهانی گندم پیش

یلیون تن برشد که نسبت به سال گذشته کاهش جزئی خواهد م 939شود به  بینی می پیش 57/2156جهانی غالت در سال 

درصد کاهش در برنج  4افزایش در گندم و  درصد 9درشت،  درصد کاهش در تجارت غالت دانه 1/4داشت که منعکس کننده 

 . است

 ws/story/en/item/472449/icode/http://www.fao.org/ne :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/472449/icode/
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The FAO Food Price Index rose slightly in February, marking its seventh consecutive monthly rise, led 

by increasing wheat and maize prices. 

FAO today also released its first forecast of global wheat production in 2017, projecting 744.5 million 

tonnes, which would signal a 1.8 percent decline from its record 2016 level. 

Farmers in North America reduced plantings in favour of higher-priced crops, while winter wheat 

prospects are robust in the Russian Federation, the EU, China, India and Pakistan, according to 

the Cereal Supply and Demand Brief. 

Prospects for coarse grains production, mainly maize, are generally favourable in the Southern 

Hemisphere, where the crop is in its final development stage. Large increases are forecast for 

Argentina and Brazil, while wetter conditions in most of Southern Africa point to a significant 

recovery from last year's drought-reduced output, although an outbreak of armyworms could limit 

production gains in some countries of the subregion. 

Prospects for 2017 paddy crops along and south of the Equator remain mixed, and output and 

consumption are predicted to grow modestly. 

The global cereal supply and demand situation in 2016/17 is poised to remain "broadly comfortable" 

for the third consecutive season, FAO said. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 17/13/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/africa/news/detail-news/en/c/469532/
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 2157تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه فوریه 

واحد در  1/571بطور متوسط با ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

افزایش داشت ( درصد 1/1)واحد  3/1نسبت به ماه قبل  2157ماه فوریه 

باالترین سطح خود و از ( درصد 2/57)واحد  26و از ماه مشابه سال قبل 

های گیاهی شاخص همه مواد  بجز روغن. بیشتر بود 2151از ماه فوریه 

شوند بویژه غالت در ماه  در نظر گرفته می FFPIغذایی که در محاسبه 

 . فوریه افزایش داشتند

، 2157واحد در ماه فوریه  6/511شاخص قیمت غالت فائو فائو با متوسط 

بیشتر شد و به باالترین سطح خود از ( صددر 1/2)واحد  7/9از ماه قبل 

تا کنون رسید اما نسبت به سال قبل افزایش جزئی  2156ماه ژوئن 

های تجاری و همچنین  بعلت افزایش فعالیت. داشت( درصد 6/5حدود )

افزایش شاخص . درصد باال رفت 9مقررات بنادر امریکا، شاخص گندم 

برای سومین ماه متوالی نج قیمت جهانی بر. توجه نبود ذرت چندان قابل

ها و انتظارات برای افزایش  بدون تغییر ماند که منعکس کننده حرکت

 . فروش برنج باسماتی است

واحد، نسبت به ماه قبل  7/578های گیاهی فائو با متوسط  شاخص روغن

تا  2156کاهش داشت و برای اولین بار از اکتبر ( درصد 5/4)واحد  6/7

های  ه پیدا کرد که منعکس کننده وضعیت روغنکنون کاهش ماه به ما

انتظار افزایش تولید در آسیای . سویا و پالم در بازارهای جهانی است

جنوب شرقی و کاهش تقاضای واردات سبب کاهش قیمت روغن پالم 

بینی برداشت در برزیل و آرژانتین و فراوانی عرضه روغن  پیش. شود می

 . شود قیمت روغن پالم می یین آمدن سویا در آرژانتین و امریکا سبب پا

، ار 2157واحد در ماه فوریه  2/534شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با 

ماه قبل افزایش جزئی پیدا کرد و به باالترین سطح خود از ماه اوت سال 

واحد  12این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل . تا کنون رسید 2154
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ع سال جاری، در حالیکه بازارهای محصوالت لبنی انتظار افزایش روند عرضه صادرات از با شرو. درصد افزایش داشت 97یا 

با توجه به روند کلی بازار . اتحادیه اروپا و امریکا را دارند، با توجه به سطح تقاضا، عرضه کافی در بازارهای جهانی وجود دارد

 . رفتن قیمت کره و شیر کامل شدماه گذشته، کره بیشترین تقاضا را داشت که سبب باال  52در طی 

افزایش ( درصد 5/5)واحد  7/5واحد بود که نسبت به ماه گذشته  6/561متوسط  2157شاخص قیمت گوشت فائو در ماه فوریه 

در استرالیا بعلت بازسازی . قیمت گوشت گوسفند و گاو افزایش و قیمت گوشت مرغ و خوک تغییر بسیار کمی داشت. داشت

 .ها افزایش پیدا کردند بود، شاخص کاهش عرضه گوشت گاو شدهها که سبب  رمه

های جهانی  قیمت. بیشتر شد( درصد 6/1)واحد  8/5واحد در ماه فوریه از ماه قبل  9/231شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

هش در میزان کا. ها برای تولید شکر در کشورهای اصلی تولید کننده آن بویژه برزیل است بینی حساس به تغییرات پیش

 . تولید مورد انتظار در هند و تایلند نیز به باال رفتن قیمت شکر کمک کرد

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 175.5 points in February 2017, up 0.9 points (0.5 

percent) from a slightly revised January value. At this level, the FFPI is as much as 26 points, or 17.2 

percent, higher than its level in the corresponding month last year and at its highest value since 

February 2015. With the exception of vegetable oils, the indices of all other commodities used in the 

calculation of the FFPI increased in February, especially of cereals. 

» The FAO Cereal Pri ce Index averaged 150.6 points in February, up 3.7 points (2.5 percent) from 

January. At this level, the Index stands at its highest level since June 2016, but only slightly (around 

1.6 percent) above its value a year ago. Wheat quotations gained 3 percent on stronger pace in trade 

activities, combined with logistical issues in the US ports. The increase in maize values was less 

significant, but strong demand kept prices firm. International rice prices firmed for the third successive 

month, mostly reflecting currency movements and expectations of stronger Basmati sales. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 17/13/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 های متعدد  آینده امنیت جهانی غذا در معرض تهدید چالش

. منتشر کرد« ها روندها و چالش: آینده غذا و کشاورزی»فائو گزارش جدیدی تحت عنوان 

این گزارش در مورد وضعیت تامین غذای انشان در آینده بدلیل تشدید فشارها بر منابع  در

 . است ها و پیامدهای تغییرات اقلیمی هشدار داده شده طبیعی، افزایش نابرابری

توجهی  های قابل سال اخیر پیشرفت 91است که، اگرچه طی  در این گزارش همچنین آمده

است، اما افزایش تولید مواد غذایی و رشد اقتصادی  گرسنگی در سطح جهانی بدست آمدههای مربوط به کاهش  در فعالیت

های  اند، آب کره زمین از بین رفتههای  تقریبا نیمی از جنگل. است ین برای محیط زیست بودههای سنگ اغلب همراه با هزینه

میلیارد نفر  51جمعیت جهان به حدود ، 2111تا سال . است ت تخریب شدهزیستی بشد زیرزمینی بسرعت تخلیه و تنوع

شود تقاضای جهانی برای محصوالت کشاورزی تا  بینی می با درنظر گرفتن رشد اقتصادی در حد متوسط، پیش. خواهد رسید

سوال اصلی مطرح شده در . درصد افزایش پیدا کند که نتیجه آن تشدید فشار بر روی منابع محدود طبیعی خواهد بود 11

های غذا و کشاورزی قادر به برآورده ساختن تقاضای این جمعیت به روشی پایدار  ت که آیا در آینده سیستمگزارش این اس

های غذایی کره زمین قادر به تولید غذا به اندازه کافی و به روشی پایدار هستند اما  سیستم. خواهد بود؟ جواب آری است

 . دارد« تحوالت اساسی»سی همه مردم به غذا نیاز به اطمینان از دستر استفاده از این ظرفیت بالقوه و حصول

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Mankind's future ability to feed itself is in jeopardy due to intensifying pressures on natural resources, mounting 

inequality, and the fallout from a changing climate, warns a new FAO report out today. 

Though very real and significant progress in reducing global hunger has been achieved over the past 30 years, 

"expanding food production and economic growth have often come at a heavy cost to the natural environment," 

says The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges. 

"Almost one half of the forests that once covered the Earth are now gone. Groundwater sources are being 

depleted rapidly. Biodiversity has been deeply eroded," it notes. 

By 2050 humanity's ranks will likely have grown to nearly 10 billion people. In a scenario with moderate 

economic growth, this population increase will push up global demand for agricultural products by 50 percent 

over present levels projects The Future of Food and Agriculture, intensifying pressures on already-strained 

natural resources. 

امنیت غذایی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 77/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode/
http://www.fao.org/publications/fofa/en/
http://www.fao.org/publications/fofa/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول اسفند 

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

2 

 

  انداز محصوالت کشاورزی و وضعیت غذا گزارش جدید فائو درباره چشم

با  ،«انداز محصوالت کشاورزی و وضعیت غذا چشم»جدید فائو تحت عنوان  طبق گزارش

ضعیت عرضه غذا در سطح جهانی، دسترسی به مواد غذایی در مناطقی از وجود بهتر شدن و

است و این در حالی است که  های اجتماعی هستند بشدت کاهش یافته جهان که دچار بحران

در حال حاضر .  است شرایط خشکسالی، امنیت غذایی را در منطقه شرق افریقا بدتر کرده

کشور از این تعداد در افریقا قرار دارند که بعلت طوالنی شدن  28ی غذا دارند، های خارجی برا کشور نیاز به کمک 97حدود 

با وجود انتظار بهتر شدن تولید . است نینو سال قبل، میزان برداشت محصول در آنها کاهش یافته اثرات خشکسالی ناشی از ال

ش تعداد آوارگان و افراد گرسنه در برخی از ها منجر به ازای ها و ناآرامی محصوالت کشاورزی در جنوب افریقا، تداوم جنگ

در سودان جنوبی بطور رسمی قحطی اعالم شده و وضعیت امنیت غذایی در شمال نیجریه، سومالی و . است نقاط دنیا شده

بنا بر اظهار دستیار مدیرکل فائو و رئیس بخش توسعه اقتصادی و اجتماعی فائو، این وضعیت . است یمن بشدت نگران کننده

در این شرایط . مورد قحطی در کشورهای متعدد مطرح باشد 4است که بطور همزمان  سابقه است و تا کنون سابقه نداشته بی

  . های فوری و حمایت از معیشت مردم برای جلوگیری ار تکرار وضعیت ضروری است اقدامات اضطراری شامل کمک

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/472450/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global food supply conditions are robust, but access to food has been dramatically reduced in areas suffering 

civil conflicts, while drought conditions are worsening food security across swathes of East Africa, according to 

the new edition of FAO's Crop Prospects and Food Situation report.   

Some 37 countries require external assistance for food, 28 of them in Africa as a result of lingering effects of 

last year's El Niño-triggered droughts on harvests in 2016. Yet, while agricultural production is expected to 

rebound in southern Africa, protracted fighting and unrest is increasing the ranks of the displaced and hungry in 

other parts of the world. 

Famine has been formally declared in South Sudan and the food security situation is of grave concern in 

northern Nigeria, Somalia and Yemen. 

“This is an unprecedented situation. Never before have we been faced with 4 threats of famine in multiple 

countries simultaneously,” said FAO Assistant Director-General Kostas Stamoulis, head of the Economic and 

Social Development department. “It demands swift action which should consist of immediate food assistance 

but also livelihood support to ensure that such situations are not repeated.” 

حبوبات: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/472450/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/b2cfa368-a954-4c77-ba85-1d47849872cf/
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 نقش کلیدی مردم بومی در حفاظت از حیات وحش و معیشت روستایی

فائو اعالم کرد که مشارکت ( اسفند 52مارس،  9)به مناسبت روز جهانی حیات وحش 

فعال مردم بومی و جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش، فاکتور کلیدی برای حفظ 

 . زیستی و تضمین معیشت پایدار روستایی است تنوع

ضطراری که در های ا چالش  جنگلداری و منابع فائو گفت، اوا مولر، مدیر بخش سیاست

زیستی مطرح هستند به توانمندسازی مردم بومی در  سطح جهانی برای حفظ تنوع

. گیرد فرهنگ مردم بومی و جوامع محلی نظارت بر حیات وحش را در بر می. دنالمللی نیاز دار سطح ملی با کمک مجامع بین

. تمایل زیادی به کاربری پایدار از منابع طبیعی دارند توانند تصور کنند و آنها به سادگی زندگی خود را از جدا از طبیعت نمی

انسان و حیات وحش هر دو  های آینده بقای نسل درریزی بلندمدت  بومی و برنامه ها همراه با دانش توانمندسازی این گروه

است به رابطه  هکه به تازگی منتشر شد Unasylvaنامه فائو درباره جنگل بنام  در نسخه جدید فصل. نقش بسیار مهمی دارد

مشارکت جمعی برای مدیریت پایدار »نامه بطور مشترک توسط برنامه  این فصل. است بین انسان و حیات وحش پرداخته شده

 . شود المللی از جمله فائو منتشر می نهاد بین 54و ( CPW)حیات وحش 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/472575/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Actively involving indigenous peoples and local communities in wildlife conservation is key to maintaining 

biodiversity and ensuring sustainable rural livelihoods, FAO said today on the occasion of World Wildlife Day. 

   

The urgent challenges that the world faces in maintaining biodiversity worldwide requires that indigenous 

peoples are empowered to act at the national level with assistance from the international community, FAO said. 

"The cultures of indigenous peoples and local communities involve the stewardship of wildlife. They simply 

cannot imagine their life divorced from nature and their interest in the sustainable use of resources is strong," 

said Eva Müller, Director of FAO's Forestry Policy and Resources Division. "Empowerment of these groups 

combined with their knowledge and long-term planning skills is essential to ensure the survival of future 

generations - of both humans and wildlife". The relationship between humans and wildlife is highlighted in a 

new edition of FAO's quarterly forestry publication Unasylva, also released today.  The publication is jointly 

produced by the Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management (CPW), comprising 14 

international organizations and secretariats, including FAO. 

حیات وحش: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 13/13/7112: اریخ خبرت

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/472575/icode/
http://www.wildlifeday.org/
http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/forestry/wildlife-partnership/88804/en/
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 و تاجیکستان در تالش برای ارتقاء سطح ایمنی غذاقرقیزستان 

ای است که عوامل  ، مسئله پیچیدهییغذامواد حصول اطمینان از ایمنی 

آخرین کارگاه آموزشی پروژه سه ساله . متعددی در آن دخالت دارند

ارتقاء ظرفیت ایمنی مواد غذایی در قرقیزستان و تاجیکستان  فائو برای

گذاری دولت  این پروژه با سرمایه. در اواخر فوریه سال جاری برگزار شد

توسعه ظرفیت مدیریت  ریسک ایمنی مواد غذایی  »ترکیه تحت عنوان 

مسئوالن ملی در قرقیزستان و تاجیکستان های فرآوری غذا و  شرکت

 . اجرا شد 2157تا  2159ی ها در فاصله سال

هدف از اجرای این پروژه، تقویت ظرفیت مقررات ملی کنترل مواد غذایی از طریق کاربرد بیشتر استانداردهای کدکس، 

تقویت مدیریت ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی و افزایش آگاهی درباره خطرات ایمنی مواد غذایی و 

 . است های فرآوری مواد غذایی بوده ر شرکتهای بهداشتی مناسب د دستورالعمل

های ایمنی مواد غذایی مبتنی  های آموزشی در راستای تقویت توان مقابله با خطرات ایمنی مواد غذایی، اجرای سیستم دوره

 . اند در میان مسئوالن دولتی، بازرسان مواد غذایی و تربیت کارشناسان محلی برگزار شده HACCPبر اصول 

 news/en/c/472151/-http://www.fao.org/europe/news/detail :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Ensuring that food is safe is a complex task involving many different players. A three-year FAO project to 

upgrade the food safety capacities of Kyrgyzstan and Tajikistan held its final workshops in late February. 

Funded by the Government of Turkey, "Capacity development in food safety risk management of food 

processing enterprises and national authorities in the Kyrgyz Republic and Republic of Tajikistan" has been 

implemented by FAO over the period 2013-2017. 

Aimed at strengthening national food control regulatory capacity through wider application of Codex standards, 

enhancing food safety management along the food chain, and increasing knowledge on food safety hazards and 

good hygiene practices in food enterprises, the project brought visible results in both countries. 

Training sessions boosted capacities for coping with food safety hazards, implementing food safety systems 

based on HACCP principles among responsible government officials, food inspectors, food processors and a 

team of local experts. 

ایمنی غذا: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 72/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/472151/
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 تالش مشترک اتحادیه اروپا و انگلستان برای مبارزه با قحطی در سودان جنوبی

پس از اعالم قحطی در سودان جنوبی، بودجه جدیدی توسط اتحادیه اروپا و 

های فعلی برای کمک به این کشور اختصاص  وه بر بودجهدولت انگلستان عال

درصد از جمعیت  41طبق هشدار سازمان ملل متحد حدود . است داده شده

های بشردوستانه فوری  سودان جنوبی در وضعیت اضطراری و نیازمند به کمک

هستند و همچنین اعالم کرد که در برخی از نواحی این کشور، مردم از گرسنگی 

 . رگ هستنددر حال م

برای مقابله با قحطی در این ( میلیون پوند 63)میلیون یورو  82کمیسیون اروپا اعالم کرد که کمک مالی اضطراری به ارزش 

این بودجه توسط سازمان توسعه .  است است، اختصاص داده کشور غنی از نفت که در اثر سه سال جنگ داخلی ویران شده

میلیون  511ئه خواهد شد و در کل با بودجه قبلی، میزان کمک این کشور به سودان جنوبی به ارا( DFID)المللی بریتانیا  بین

تعهد به پرداخت کمک سال قبل انگلستان مبرای جلوگیری از افزایش مهاجرت از شرق افریقا، عالوه بر این . رسد پوند می

در خطر قحطی قرار دارد، کمک خواهد  که ه سومالیمیلیون پوند نیز ب 511انگلستان همچنین اعالم کرد که  .شدمالی مشابه 

 . کرد

 sudan-south-famine-aid-0m20-pledge-eu-and-development/2017/feb/22/uk-https://www.theguardian.com/global :لینک خبر

 :خالصه خبر 
New and existing funds provided by the EU and the UK government will be made available to South 

Sudan following the declaration of famine in the country. The UN has warned that about 40% of 

South Sudan’s population are in urgent need of humanitarian assistance and that people are already 

dying from hunger caused by famine in parts of the country. An emergency package of €82m (£69m) 

has been announced by the European commission to tackle what the UN described as a “man-made” 

famine in the oil-rich country, which has been ravaged by three years of civil war. This money will 

supplement funding provided by Britain’s Department for International Development (DfID), which 

is making £100m available to South Sudan this year, in addition to a similar amount pledged 

last year as part of a package aimed at preventing migration from east Africa. The UK has also 

announced £100m to Somalia, which is under threat of famine. 

حبوبات: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 77/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/22/uk-and-eu-pledge-200m-aid-famine-south-sudan
https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/20/famine-declared-in-south-sudan
http://ec.europa.eu/echo/news/eu-responds-famine-south-sudan-82-million-emergency-aid_enhttp:/ec.europa.eu/echo/news/eu-responds-famine-south-sudan-82-million-emergency-aid_enhttp:/ec.europa.eu/echo/news/eu-responds-famine-south-sudan-82-million-emergency-aid_en
https://www.gov.uk/government/news/uk-outlines-new-humanitarian-support-and-urges-international-community-to-save-lives-before-its-too-late
https://www.ft.com/content/13e9ea36-80d3-11e6-8e50-8ec15fb462f4
https://www.ft.com/content/13e9ea36-80d3-11e6-8e50-8ec15fb462f4
https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/12/famine-looms-four-countries-aid-system-struggles-yemen-south-sudan-nigeria-somalia
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 در محصوالت خاص« کشاورزی دقیق»های  استفاده از تکنیک

بر اساس مقاله جدید منتشر شده توسط یکی از استادان مهندسی و ریاضیات دانشگاه 

توجهی در تولید  د مزایای مالی قابلنتوان های کشاورزی دقیق می نوییز، تکنیک ایلی

بندی  زمان. گیرد د که برداشت آنها با دست صورت مینباشداشته خاصی محصوالت 

ت برداشت سو با د ددارنصحیح برداشت و انتقال محصوالتی که فسادپذیری سریع 

های  ها برسند، از مشکالت تولید کننده کننده فرنگی،  بطوریکه در بهترین زمان طعم و تازگی بدست مصرف شوند مثل توت می

 . الت استاینگونه محصو

تمرکز بر برداشت سریع و با کارآئی باالتر « مندکشاورزی هوش»های مورد استفاده در  ها و فناوری بسیاری از تکنیک

   . است ار گذاشته شدهر محصوالت باارزش تازه کنمحصوالتی چون ذرت و سویا تمرکز دارند و کاربرد آنها د

نوییز یک مدل ریاضی برای  از دانشگاه ایلی Sowersدر گوگل همراه با ( machine learning)مانوئل، محقق یادگیری ماشین 

 Naturalدر مجله » اند که جزئیات  ها توسعه داده فرنگی از مزرعه به سردخانه تعیین بهترین زمان حمل و نقل محصول توت

Resource Modeling منتشر شده است  . 

 agriculture/-precision-for-ripe-crops-tech/specialty-http://www.precisionag.com/hort :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Precision agriculture techniques could have substantial financial benefits for producers of hand-picked specialty 

crops, according to a new paper by Richard Sowers, a professor of engineering and of mathematics at the 

University of Illinois. Timing the harvest and transport of highly perishable, hand-picked crops such as 

strawberries so these delicate products reach consumers at peak flavor and freshness is an intricate dance that 

partners Mother Nature with manual labor, writes Sharita L. Forrest on the Illinois News Bureau website. 

However, many of the “smart farming” techniques and technologies that help growers harvest more of what 

they sow faster and more efficiently have focused primarily on row crops like corn and soybeans, bypassing 

growers of high-value fresh produce. “The large machines used to harvest row crops such as wheat, corn and 

soybeans provide a natural platform for improving efficiency,” said Richard Sowers, a professor of industrial 

and enterprise systems engineering and of mathematics at the University of Illinois. “However, the story is 

radically different in high-value, hand-picked crops like strawberries, which may be many times more valuable 

per acre than corn. With hand-picked crops, precision agriculture lags significantly behind.” 

کشاورزی هوشمند: موضوع  

 www.precisionag.com :منبع

 11/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.precisionag.com/hort-tech/specialty-crops-ripe-for-precision-agriculture/
https://news.illinois.edu/blog/view/6367/469804
http://files.precisionag.com/precisagms/wp-content/uploads/2017/03/Richard-Sowers.jpg
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 سنج جدید برای کمک به سالم نگهداشتن غالت رطوبت

هزینه و  های کم بسیاری از کشاورزان در مناطق در حال توسعه دسترسی به روش

رطوبت زیاد سبب فساد،  .ه ندارندمطمئن برای ارزیابی وضعیت رطوبت غالت انبار شد

شود که اغلب منجر به غیرقابل  میهایی مثل آسپرژیلوس  و رشد کپک هجوم حشرات

 . انجامد مصرف شدن غالت می

امریکا و دانشگاه ایالتی کانزاس با هدف  تیمی از محققان مرکز تحقیقات کشاورزی

در کشورهای توسعه نیافته مثل . اند ی این موضوع کار کردهکمک به کشاورزان در کاهش تلفات غالت پس از برداشت، بر رو

ای  این تیم تحقیقاتی وسیله.  شوند های بزرگ انبار و نگهداری می غنا، غالتی مثل ذرت بجای مخازن یا سیلوها در کیسه

غالت خود را کنترل های  اند و امیدوارند که بوسیله آن کشاورزان بتوانند بسرعت و با هزینه کم کیسه ساز درست کرده دست

بنا به اظهار یکی . زند گیری رطوبت نسبی و درجه حرارت، میزان رطوبت غالت را تخمین می سنج با اندازه این رطوبت. نمایند

 . تر کرد توان آنرا کاربردی از محققان، این یک مفهوم  نسبتا قدیمی است، اما به کمک حسگرهای ارزان قیمت و مدرن می

 . دالر هزینه دارد 71و ساخت آن حدود  نامگذاری شده post-harvest lossیا  PHLسنج  طوبتاین وسیله جدید ر

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/mar/meter :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Many farmers in developing regions of the world have no low-cost way to reliably assess their stored grain for 

moisture levels. Too much moisture can lead to spoilage, insect infestation, and growth of molds 

like Aspergillus, which will often render grains unfit for consumption.A team of Agricultural Research 

Service (ARS) and Kansas State University (KSU) researchers has been addressing the problem over the past 

year – and helping subsistence farmers prevent postharvest grain losses of up to 30 percent in the process.In 

underdeveloped countries like Ghana, grains like corn are stored in large bags rather than in bins or silos like in 

the United States. ARS agricultural engineer Paul Armstrong and his KSU colleagues developed a hand-held 

device they hope will provide the farmers with a fast, low-cost way of checking their grain bags.“The meter 

works by measuring the relative humidity and temperature within the grain to estimate moisture content,” says 

Armstrong, who is with the ARS Center for Grain and Animal Health Research in Manhattan, Kansas. “It is a 

fairly old concept, but it can be made more practical with modern, inexpensive sensors,” he says.The device is 

known as the post-harvest loss (PHL) moisture meter, and it costs about $75 to make.  

غالت : موضوع  

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/13/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/mar/meter/
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/mhk/cgahr/spieru/people/paul-armstrong/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/mhk/cgahr/
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2017&month=Mar&story=meter
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 های انواع گاوهای امریکایی امکان دسترسی آنالین به ژنوم

موفق به ( ARS)محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

اند که  نژاد گاو امریکایی شده 53گاو از  36یابی ژنوم کامل  توالی

دسترسی . نها بصورت آنالین در دسترس استآهای مربوط به  داده

های مربوط به  به منابع ژنومیک، کار محققان برای شناسایی ژن

نژادی و  صفات مختلف که دارای اولویت برای کارشناسان به

آنگوس : نژاد  عبارتند از 53این . کند داران است، را تسهیل می رمه

(Angus) هرفورد ،(Herford) برانگوس ،(Brangus) براهمن ،

(Brahman )هورن تگزاسی  و النگ(Texas longhorn .) 

است  بر اساس اظهارات محققان این پروژه، علت انتخاب نژادهای فوق نشان دادن گستردگی نژادهای گاوهای امریکایی بوده

نمونه طی دو سال گذشته انجام  36یابی ژنومیک  شروع کردند اما توالی 5331سال  آنها کار این پروژه را از. نه نژادهای برتر

در طی این پروژه . اند های عفونی و سالمت حیوانات اعالم کرده محققان عالقمندی خود به این پروژه را بیماری. شده است

کشید  ماه طول می 9انجام این آنالیز قبال . شدند brisketهای منتشر نشده در ارتباط با بیماری  آنها موفق به شناسایی جهش

 . شود ساعت انجام می 9های فعلی فقط در  دالر داشت اما با روش 9111ای معادل  و هزینه

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/mar/cattle :لینک خبر

 :خبر  خالصه
Agricultural Research Service (ARS) scientists in Clay Center, Nebraska, have sequenced the whole genomes of 

a panel of 96 bulls—representing 19 U.S. cattle breeds—and made the data accessible online. 

The result is a searchable and publicly viewable genomics resource of a broad cross section of U.S. beef cattle 

that will make it easier for scientists to identify genes associated with traits that are important to breeders and 

ranchers. The 19 breeds include Angus, Hereford, Brangus, Brahman, and Texas Longhorn. 

“Our goal was to include animals that represent the breadth of diversity in U.S. beef cattle, not just the top 

breeds,” says Michael Heaton, a microbiologist with ARS’s U.S. Meat and Animal Research 

Center (USMARC). Heaton started building the panel in the 1990s but only began the genomic sequencing of 

all 96 animals in the last 2 years, with help from USMARC chemist Timothy Smith. The web-based platform 

was designed by Theodore Kalbfleisch, an associate professor at the University of Louisville in Kentucky. 

ژنتیک دامی : موضوع  

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/13/7112: تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2017/mar/cattle/
https://www.ars.usda.gov/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/clay-center-ne/marc/gbahru/people/michael-heaton/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/clay-center-ne/marc/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/clay-center-ne/marc/
https://www.ars.usda.gov/plains-area/clay-center-ne/marc/gbahru/people/timothy-smith/
https://www.ars.usda.gov/oc/images/photos/mar17/d3749-1
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 ها برای تامین تغذیه جهانی را رد کرد کش سازمان ملل متحد ضرورت استفاده از آفت

بنا به گفته یکی از کارشناسان مواد غذایی و آلودگی سازمان ملل متحد، این باور که 

در . ها برای تامین غذای جمعیت روزافزون دنیا ضروری است، واقعیت ندارد کش آفت

حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، بشدت  گزارش جدیدی که در شورای

به ها مورد انتقاد قرار گرفته و آنها  متهم   کش های بزرگ تولید کننده آفت شرکت

گری  و البی« آمیز و غیراخالقی های بازاریابی خشونت تاکتیک»، «ار سیستماتیکانک»

 . شوند ها می کش ری آفتو اعمال محدودیت جهانی در کارب هایی شدند که مانع اصالحات با دولت

. باری بر روی محیط زیست، سالمت انسان و در جامعه بطور کلی دارند ها اثرات بسیار فاجعه کش ، آفتبر اساس این گزارش

دهند و زمان  ها جان خود را از دست می کش نفر در اثر مسموم شدن با آفت 211.111طبق برآوردهای انجام شده ساالنه حدود 

. تر اقدام شود ذایی سالممحصوالت کشاورزی ایمن و مواد غست که در سطح جهانی برای گذار به تولید ا آن فرارسیده

نها برای حفاظت از دارند و مدعی هستند که محصوالت آ میلیارد دالر 11ها بازاری به ارزش ساالنه  کش صاحبان صنعت آفت

ها  کش فتآشناسان سازمان ملل متحد معتقدند، کاربرد اما کار. باشند محصوالت کشاورزی و عرضه غذای کافی ضروری می

 . گردد ها و توزیع نامناسب برمی نقشی در از بین بردن گرسنگی ندارد و عدم تامین غذای کافی برای همه به فقر، نابرابری

 world-the-feed-to-necessary-are-pesticides-myth-denounce-experts-https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/07/un :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The idea that pesticides are essential to feed a fast-growing global population is a myth, according to UN food 

and pollution experts. 

A new report, being presented to the UN human rights council on Wednesday, is severely critical of the global 

corporations that manufacture pesticides, accusing them of the “systematic denial of harms”, “aggressive, 

unethical marketing tactics” and heavy lobbying of governments which has “obstructed reforms and paralysed 

global pesticide restrictions”. The report says pesticides have “catastrophic impacts on the environment, human 

health and society as a whole”, including an estimated 200,000 deaths a year from acute poisoning. Its authors 

said: “It is time to create a global process to transition toward safer and healthier food and agricultural 

production.” The world’s population is set to grow from 7 billion today to 9 billion in 2050. The pesticide 

industry argue that their products – a market worth about $50bn (£41bn) a year and growing – are vital in 

protecting crops and ensuring sufficient food supplies. 

محیط زیست: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 12/13/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/07/un-experts-denounce-myth-pesticides-are-necessary-to-feed-the-world
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/34/48
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 گذاری کشاورزی شواهد جدید برای نفی رویکردهای سنتی در سرمایه

 71و حدود کنند  بخش عمده مردم فقیر جهان در مناظق روستایی زندگی می

برای نجات این مردم از فقر، افزایش . درصد از آنها به کار کشاورزی مشغول هستند

 . وری در کشاورزی حیاتی است بهره

در یک بحث  Asli Demirguc-Kuntیکی از مدیران تحقیقاتی بانک جهانی بنام 

های کشورهای درحال توسعه هزینه  دولت: تحقیقاتی بانک درباره کشاورزی گفت

ها به افزایش  گذاری شوند که سرمایه های زیادی مانع می اما محدودیت. کنند ادی را صرف خدمات ترویج کشاوری میزی

این .  های چالشی دارد گزاری های کارآمد و مؤثر نیاز به سیاست گذاری ریزی برای سرمایه برنامه. وری منجر شوند بهره

در حالیکه در نتیجه انقالب شبز، میزان عملکرد غالت . ر مشهود استها در کشورهای جنوب صحرای افریقا بیشت محدودیت

های موجود  برای رفع محدودیت. است وری راکد مانده است در این منطقه بهره در بسیاری از نقاط دنیا، سه یا چهار برابر شده

 91در حال حاضر بانک جهانی بیش از  .هایی با تمرکز بر فاکتورهای مختلف از فناوری گرفته تا آبیاری باید اجرا شوند پروژه

 . های کشاورزری که بیشتر آنها در جنوب صحرای افریقا است، را در دشت اجرا دارد برنامه ارزیابی پیامدهای پروژه

 investment-agriculture-to-approaches-traditional-overturns-evidence-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/02/22/new :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The majority of the world’s poor live in rural areas, with 70 percent of the rural poor working in agriculture. 

Ramping up agricultural productivity will be critical to lifting these households out of poverty. 

“Governments in developing countries spend large amounts on agricultural extension services,” said Director of 

Research Asli Demirguc-Kunt at a recent Policy Research Talk on agriculture. “But there are many other 

constraints that impede productivity-enhancing investments. It’s quite challenging to design policies that will 

deliver the biggest bang for the buck.” 

These constraints are most evident in Sub-Saharan Africa. While the Green Revolution has helped triple or 

quadruple cereal yields in most regions of the world over the last 50 years, agricultural productivity in Sub-

Saharan Africa has been stagnant. According to Florence Kondylis, a Senior Economist at the World Bank, 

many “big push” agriculture projects that focus on multiple constraints—from technology to finance to 

irrigation—have benefited farmers. But these projects often fail to catalyze a rural transformation that could 

significantly reduce extreme poverty and free up labor for growing industrial and services sectors. The evidence 

base on what works to promote agricultural productivity has been too sparse. 

گذاری کشاورزی  سرمایه: موضوع  

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 77/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/02/22/new-evidence-overturns-traditional-approaches-to-agriculture-investment
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 در امریکا( biodynamic farming)افزایش کشاورزی زیست پویا 

که در زمینه کشاورزی و  Demeterبنا بر اعالم سازمان غیر انتفاعی 

محصوالت بیودینامیک فعال است، سطح زیر کشت کشاورزی زیست پویا 

(biodynamic farming )ر امریکا بسرعت در حال افزایش استد .

 2735درصد افزایش در کل سطح زیر کشت آن به  56بطوریکه سال قبل با 

این سازمان از اوایل سال جاری . است رسیده )هکتار 5591حدود )اکر 

هایی از خاک سطحی مزارعی که دارای این نوع  آوری نمونه اقدام به جمع

 Demeterسازمان . ای مشخص کردن بهبود ساالنه کیفیت خاک در این نوع مزارع استاین اقدام بر. کشاورزی هستند، کرد

است و هدف از آن را تداوم تمرکز کشاورزی برای ایجاد  تنها سازمان امریکایی است که در سطح ملی دست به این اقدام زده

ثرات تغییرات اقلیمی اعالم خاک سالم و آشنا ساختن مقامات با قدرت کشاورزی زیست پویا و نقش آن در کاهش ا

فیلسوف اتریشی رودولف اشتاینر به بعنوان پدرخوانده کشاورزی ارگانیک و کشاورزی زیست پویا شناخته . است کرده

 . باشند  کرد که قبل از کاشت و برداشت به نظام جهان هستی توجه داشته است، کشاورزان را تشویق می شده

 environment-production-food-organic-agriculture-farming-business/2017/mar/05/biodynamic-https://www.theguardian.com/sustainable :لینک خبر

 :ر خالصه خب
The number of biodynamic farms in the US is rapidly increasing, according to Elizabeth Candelario, co-director 

of Demeter USA, the nonprofit certifier of biodynamic farms and consumer products in the US. According to 

Demeter, the total acreage for biodynamic farming in the US increased by 16% last year, totaling 21,791 acres. 

Earlier this year, Demeter began collecting topsoil samples from biodynamic farms. This will help the 

organization determine if the soil quality is improving year after year on certified biodynamic farms. According 

to Candelario, Demeter is the only national farming organization implementing this practice. “This will provide 

a tool for farmers who continue to focus on building healthy soil, and give voice to power about biodynamic 

agriculture’s role in mitigating the impacts of climate change,” she says. So what distinguishes biodynamic 

farming from organic? Austrian philosopher Rudolf Steiner, the godfather of organic and biodynamic farming, 

encouraged farmers to look to the cosmos before planting and harvesting crops. The biodynamic calendar is 

based on the positioning of the stars and the moon. While many biodynamic farmers utilize the lunar calendar, it 

is not a requirement for certification. 

کشاورزی زیست پویا: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 15/13/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/mar/05/biodynamic-farming-agriculture-organic-food-production-environment
http://www.newhope.com/news/biodynamic-agriculture-regenerative-farming-and-climate-change
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 الیاف خام و ظریف پنبه، بهترین ماده پاکسازی آلودگی های نفتی 

صوالت کشاورزی قدیمی دشتهای حنوبی امریکا و بخش پنبه از مح

اکنون کاربرد آن در . دهد ای از اقتصاد این منطقه را تشکیل می عمده

های نفتی،  یک بخش جدید یعنی پاکشازی محیط زیست الوده به نشت

 . رو افزایش است

در دانشگاه ( TIEHH)محیطی و سالمت انسان  محققان مؤسسه زیست

. کنند های نفتی عمل می ند که الیاف خام و ظریف پنبه بصورت غیرفشرده بعنوان بهترین جاذب آلودگیتگزاس دریافته ا

 . است منتشر شده AATCC Journal of Researchمجله  2157آوریل، /جزئیات این یافته در شماره مارس

نویسنده  . زیست اثرگذار استمحیط  وان ساست که بر سالمت ان های نفتی تبدیل به یک موضوع جهانی شده مشکل نشت

های نفتی مبتنی بر مواد مصنوعی  تا کنون اغلب مواد جاذب آلودگی: در این باره گفت Seshadri Ramkumarمقاله، 

ای  وی هدف از اجرای این پروژه را دستیابی به ماده. کرد دریایی ایجاد می ، که خود مشکالتی برای محیط زیستاند بوده

 . است با کارآئی باال و مقرون بصرفه بعنوان جاذب مواد نفتی اعالم کرده پذیر و طبیعی تجزیه

 oil.html-cotton-raw-finer-collaborative-03-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cotton, a longtime staple crop on the South Plains and major part of the region's economy, is growing 

into a new sector: environmental cleanup following oil spills. 

The Institute of Environmental and Human Health (TIEHH) at Texas Tech University has found that 

finer raw cotton in loose form performs best for absorbing oil, according to a study in the March/April 

2017 issue of the AATCC Journal of Research published by the American Association of Textile 

Chemists and Colorists (AATCC). 

"The oil spill issue has become a global issue, as it affects human health and environment," said 

Seshadri Ramkumar, lead author of the study and a professor in the institute's Nonwovens & Advanced 

Materials Laboratory, where the research was conducted. "So far, most oil sorbents are synthetic-

based, which also leads to problems in marine environments. Our goal is to enable a biodegradable and 

natural product to be an efficient and cost-effective oil sorbent." 

پنبه  :موضوع  

 phys.org :منبع

 11/03/7112: ریخ خبرتا

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-03-collaborative-finer-raw-cotton-oil.html
https://phys.org/tags/human+health/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/2-collaborativ.jpg
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 محیطی نان اثرات زیست حاسبهم

رسد و نان یکی  میلیون قرص نان به فروش می 52در انگلستان روزانه حدود 

در یک مطالعه جدید در دانشگاه . از اجزاء اصلی رژیم غذایی بریتانیا است

که کدامیک محیطی یک قرص نان و این، اثرات زیست (Sheffield)شفیلد 

ای دارد،  تولید آن بیشتری تاثیر را در انتشار گازهای گلخانه لاز مراح

  .است محاسبه شده

تحقیقاتی ز از مرک(  interdisciplinary)ای  هتشر از محققان بینگروهی 

این دانشگاه بنام گرانتام، فرایند کامل تولید نان از کاشت و برداشت گندم، آسیاب، تولید آرد، پخت نان و تولید محصول 

منتشر  Nature Plantsمجله  2157، فوریه 27در شماره که نها آهای  یافته. اند را مورد آنالیز قرار دادهآماده مصرف نهایی و 

ای منتشر  از گازهای گلخانه %(49)یمی نکشت گندم تقریبا مسئول کود نیترات مورد استفاده در دهند که  نشان می است شده

 . شده در کل فرایند تولید نان است

 bread.html-loaf-impact-environmental-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With an estimated 12 million loaves sold in the UK every day, bread remains a staple of the British diet. In a 

groundbreaking study researchers from the University of Sheffield have now calculated the environmental 

impact of a loaf of bread and which part of its production contributes the most greenhouse gas. 

The group of interdisciplinary researchers from the University's Grantham Centre for Sustainable Futures, 

analysed the complete process from growing and harvesting the wheat; milling the grain; producing the flour; 

baking the bread and the production of the final product, ready to be sold by retailers. 

The findings, published today (27 February 2017) in the journal Nature Plants, show ammonium nitrate 

fertiliser used in wheat cultivation contributes almost half (43 per cent) of the greenhouse gas emissions - 

dwarfing all other processes in the supply chain. 

Dr Liam Goucher, N8 Agrifood Research Fellow from the University of Sheffield who carried out the study, 

said: "Consumers are usually unaware of the environmental impacts embodied in the products they purchase - 

particularly in the case of food, where the main concerns are usually over health or animal welfare. 

محیط زیست : موضوع  

 phys.org :منبع

 72/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2017-02-environmental-impact-loaf-bread.html
https://phys.org/tags/supply+chain/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/58b43812b3638.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 کننده فناوری ژن استرالیا  دفتر تنظیم(OGTR )ای سورگوم ترتریخته را  ام آزمایشات مزرعهمجوز برای انج

   صادر کرد

Australian OGTR Receives License Application for Field Trial of GM Sorghum 

  شد« 2156ورزی سال دانشمند جوان کشا»محقق جوان هندی، برنده جایزه 

Young Scientist Award Goes to Hidden Hunger Fighter  

 امریکا  .2

 کش آترازین در تاج خروس کشف ژن عامل مقاومت در برابر علف 

New Gene for Atrazine Resistance Found in Waterhemp 

 زمینی تراریخته توسط سازمان حفاظت محیط زیست امریکا تصویب سه رقم سیب 

US EPA Approves Three Varieties of GE Potatoes 

 شناسایی مکانیسم کنترل کننده رشد گیاه و واکنش گیاه در برابر خشکسالی 

Iowa State University Researchers Identify Genetic Mechanisms that Govern Plant Growth and Drought 

Response 

 تحقیقات .9

 ارقام برنج هوشمند در برابر اقلیم برای مقابله با تغییرات اقلیمی 

Climate-Smart Rice Helps Farmers Face Climate Change 

 های ویرایش ژنتیکی برای افزایش عرضه سبزیجات استفاده از روش 

Gene Editing Could Boost Vegetable Supplies 

 های سویا به کمک فناوری  کنترل میزان روغن دانهCRISPR-CPF1 

Fat Content in Soybean Oil Modified with CRISPR-CPF1 

 بازگشت به فهرست 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15216
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15217
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15214
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15229
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15210
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15210
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15204
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15203
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15198
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