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 کاهش تقاضای واردات مواد غذایی در سطح جهانی 

ای  انداز فراوانی تولید و ذخایر، دوره بر اساس گزارش جدید فائو، با توجه به چشم

گزارش  طبق. رود رو انتظار می پایدار برای بازار جهانی محصوالت غذایی در سال پیش

تر بودن قیمت مواد غذایی نسبت به سال  انداز غذایی فائو، پائین جدید دوساالنه چشم

است که در سال جاری، هزینه واردات مواد غذایی در سطح جهانی  گذشته بدین معنی

تا کنون است که  2113برای اولین بار از سال . میلیارد دالر خواهد رسید 386به زیر 

  . رسد ارت، این رقم به زیر تریلیون دالر میحتی با افزایش حجم تج

بویژه در  و میزان ذخیره جهانی این غله مهمبرای چهارمین سال متوالی بیشتر از مصرف آن شده  2156تولید گندم در سال 

بطور کلی مصرف گندم کاهش جزئی خواهد داشت بدلیل . خواهد رسید گذشته سال 51به باالترین سطح در  چین و امریکا

در چین بعلت این وضعیت بخصوص . است ینکه در سطح جهانی گرایش به مصرف ذرت بعنوان خوراک دام افزایش یافتها

بینی خود درباره تولید جهانی غالت  فائو پیش. است ت کاهش ذخایر ذرت و باال بردن مصرف آن بودهتصمیمات دولتی در جه

آمار جدید . کمتر است 2154درصد ار رکورد سال  7/1ت که تنها اس میلیون تن افزایش داده 2149به  2156را برای سال 

میلیون تن از گزارش منتشر شده در ماه مه  57، «خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت»منتشر شده در آخرین 

 . بیشتر است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global food commodity markets are on a stable path for the year ahead, with solid production prospects and 

abundant stocks pointing to a broadly stable outcome for prices and supplies, FAO said today. Lower food 

prices than last year means that the world's food import bill are on course to fall to $986 billion this year - below 

$1 trillion for the first time since 2009 - even as traded volumes increase, according to FAO's biannual Food 

Outlook. Wheat production in 2016 will outstrip utilization for the fourth year in a row, boosting inventories of 

the world's most important cereal to a 15-year high, with major surges in China and the United States. 

Total wheat utilization will actually decline marginally as more of the world's farmers turn to maize to feed their 

livestock. That's an increasingly popular option in China, where the government's decision to lower maize 

reserves is expected to boost consumption of that coarse grain. China's move should have important effects on 

international markets, leading to sharp declines in demand for barley and sorghum. Dwindling international 

trade may intensify competition among major exporters, FAO said. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/417117/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7e99be28-4c66-467a-894e-528324747156/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7e99be28-4c66-467a-894e-528324747156/
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 2156مه  تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه

واحد در ماه  8/511با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

افزایش و نسبت به ( درصد 5/2)واحد  2/9، نسبت به ماه قبل 2156مه 

روند افزایش این . درصد کاهش داشت 7همین ماه در سال قبل 

همه . شاخص در ماه مه برای چهارمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد

شاخص . های گیاهی افزایش داشتند غیر از روغنها ب زیرشاخص

 . های گیاهی برای اولین بار پس از چهار ماه کاهش پیدا کرد روغن

واحد  1/2واحد در ماه مه،  9/512شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

. کمتر بود 2151درصد از ماه مه  9/1از ماه قبل بیشتر و ( درصد 6/5)

. دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرددر میان غالت، قیمت ذرت برای 

علت اصلی این افزایش مربوط به محدودیت عرضه صادرات آن در 

. شود نتیجه تاخیر در برداشت دیرهنگام محصول در نیمکره شمالی می

قیمت گندم . افزایش داشت( Indica)شاخص برنج بویژه رقم ایندیکا 

ن در سطح جهانی با توجه به فراوانی عرضه و انتظار تولید باالی آ

 . افزایش جزئی داشت

واحد در ماه مه  9/569های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

علت . کاهش داشت( درصد 8/5)واحد  5/9، نسبت به ماه قبل 2156

اصلی این کاهش ناشی از کاهش قیمت روغن پالم پس از سه ماه روند 

 . افزایشی آن بود

واحد در ماه مه، از  528با متوسط شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو 

درصد بیشتر بود ولی نسبت به همین ماه در سال قبل  4/1ماه قبل فقط 

های داخلی  در نیمه دوم ماه مه، بهبود قیمت. درصد کاهش داشت 24

المللی سبب شد که شاخص پودر  در اروپا و پایدار تقاضا و واردات بین

 . افزایش پیدا کندشیر و کره و همچنین پنیر در اقیانوسیه 

. افزایش داشت( درصد 2)واحد  9، نسبت به ماه قبل حدود 2156واحد در ماه مه  8/515شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . در ماه گذشته شاخص همه انواع گوشت افزایش پیدا کردند
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علت اصلی . ماه قبل بیشتر بود از( درصد 7/55)واحد  5/21، 2156واحد در ماه مه  4/241شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

بینی تولید شکر در هند، دومین کشور بزرگ تولید کننده شکر در جهان و همچنین انتظار  این افزایش شدید مربوط به پیش

 .  کاهش تولید در چین است

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 155.8 points in May 2016, 3.2 points (2.1 percent) 

higher than in April, but still 7 percent below the corresponding period last year. The May increase 

marked the fourth consecutive month of rise in the value of the FFPI. The values of all sub-indices 

moved up in May except for the vegetable oils, which dropped for the first time in four months. Sugar 

prices surged while meat, cereals and dairy registered some increase. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 152.3 points in May, up 2.5 points (1.6 percent) from April 

but down 5.3 percent from May 2015. Among the major cereals, maize prices increased sharply for the 

second consecutive month, mainly on tight export supplies until the harvesting of new crops in the 

northern hemisphere later this year.  

The FAO Dairy Price Index averaged nearly 128.0 points in May, up just 0.4 percent from April, but 

24 percent below its May 2015 level.  During the second-half of May, improved internal prices within 

the EU and sustained international import demand caused quotations for whole milk powder and butter 

to rise – cheese from Oceania also rose.  
The FAO Meat Price Index* averaged 151.8 points in May, some 3.0 points (2.0 percent) higher than 

in April.  

The FAO Sugar Price Index averaged 240.4 points in May, up as much as 25.1 points (11.7 percent) 

from April. 
 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 گذاری در نوآوری کشاورزی برای مبارزه با فقر و گرسنگی ضرورت سرمایه

در چین، آقای دا سیلوا، مدیرکل  G20در نشست وزرای کشاورزی کشورهای 

گذاری در تحقیقات، فناوری و  فائو بر لزوم توجه بیشتر به نوآوری و سرمایه

وی . ردتوسعه ظرفیت کشاورزی برای رسیدن به کشاورزی پایدار تاکید ک

در نظارت بر رشد ( ICT)اظهار داشت که فناوری اطالعات و ارتباطات 

های جدید و مدیریت مزرعه و برداشت محصول  محصول، استفاده از تکنیک

عیشتی و رفاهی و برقراری کند و توسعه آن برای بهبود وضعیت م کمک می

 . ناطق روستایی ضروری استها بویژه در م تماعی و حصول اطمینان از دسترسی به فرصتعدالت اج

را ابزاری اساسی برای  در کشاورزی تاکید کرده و آن ICTدر بیانیه منتشر شده در پایان نشست، وزرای کشاورزی بر اهمیت 

به  های کشاورز پا و خانواده توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی اعالم کردند و بر دسترسی کشاورزان شامل کشاورزان خرده

 .های جدید تاکید کردند های کارآمد و پایدار کشاورزی و فناوری بازارها، شیوه

هایی مثل سیستم  از جمله در پروژه G20های مشترک موجود بین فائو و کشورهای  مدیرکل فائو همچنین به همکاری

افزاری فنی  فرم نرم و پلت( TAP)افزاری کشاورزی در نواحی گرمسیری  فرم نرم ، پلت(AMIS)رسانی بازار کشاورزی  اطالع

 . های مواد غذایی اشاره کردند در مورد برآورد و کاهش ضایعات و هدررفت G20جدید 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/417344/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Promoting sustainable agriculture requires a renewed focus on innovation and investment in research, 

technology and capacity development, FAO Director General José Graziano da Silva said at a meeting 

of agriculture ministers of the G20 in China. 

"ICT helps in the monitoring of crop growth, utilization of new techniques, field management and 

harvests,” the FAO Director-General stressed, adding that it has also become an essential tool for 

improving people’s livelihoods and welfare while advancing social justice and ensure equal access to 

opportunities, particularly in rural areas.   

Telecommunication tools have the potential to provide Internet access for millions of people and 

connect farmers with digital agriculture. This includes the use of mobile phones to report animal 

disease outbreaks, which is one area FAO has been supporting in recent years. 

 نوآوری: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/417344/icode/
http://www.g20.org/English/
http://www.g20.org/English/
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 جدید فائو درباره حبوباتانتشار کتاب 

را منتشر « ای پایدار های مغذی برای آینده حبوبات، دانه»فائو کتاب جدیدی تحت عنوان 

دوستداران نخود، لوبیا چیتی، عدس و سایر حبوبات از دستور تهیه غذاهای متنوع . کرد

توانند  میای رنگی  صفحه 531المللی در این کتاب  نوشته شده توسط سرآشپزهای بین

توانند  هایی که می در این کتاب عالوه بر ارائه مروری کلی بر حبوبات و روش. استفاده کنند

وع زیستی و امنیت غذایی کمک نمایند، گام به گام راهنمای چگونگی نبه تغذیه، سالمتی، ت

 . است شده های پرورش آنها در خانه و دستور پخت آنها توضیح داده خرید، شیوه

های  دستور پخت انواع غذاها، این کتاب شامل اطالعات، تصاویر و دانستنی عالوه بر

مختلف درباره حبوبات شامل تنوع، مناطق کاشت و کشورهای تولید کننده ، تجارت و 

همچنین بر اهمیت حبوبات در برقراری امنیت غذایی، کشاورزی پایدار، مقابله با تغییرات . ای آنها است های تغذیه ویژگی

ر پروتئین حیوانی و یک محصول مهم د حبوبات جایگزینی مناسب برای. است می و سالمت عمومی نیز پرداخته شدهاقلی

در مراسم رونمایی این کتاب، آقای داسیلو،  .های کشاورز است پا و خانواده تامین نیازهای غذایی بویژه برای کشاورزان خرده

المللی حبوبات  را بعنوان سفیر ویژه فائو برای سال بین Jenny Chandlerنویس مواد غذایی انگلیسی بنام  نویسنده و بالگ

 : متن کامل این کتاب با استفاده از لینک زیر قابل دانلود و در دسترس است. در اروپا معرفی کردند

http://www.fao.org/3/a-i5528e.pdf 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/416320/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Lovers of peas, pinto beans, lentils and their leguminous cousins can now boost their appetites and cooking 

skills thanks to a colorful new book featuring recipes from international top chefs passionate about one of the 

world’s most versatile super foods: pulses. Launched today by FAO, “Pulses, nutritious seeds for a sustainable 

future” takes readers on a 190-page journey through kitchens and cultures across the world, delving into 

cooking pots and local histories to explore the indigenous roots, contemporary benefits and timeless flavors of 

dried bean cuisine. In addition to providing an overview of pulses and the ways they benefit nutrition, health, 

biodiversity and food security, the book explains step-by-step what to look for when buying them, how to grow 

them at home, and how to cook them. It follows ten internationally acclaimed chefs on their daily trip to the 

market and joins them back to their kitchens as they prepare three easy, pulse-based dishes and share their best 

kept cooking secrets. 

 حبوبات: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 62/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5528e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/416320/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5528e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5528e.pdf
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 (GSP)مشارکت جهانی خاک مدیریت پایدار خاک توسط  تایید دستورالعمل

در کنفرانس عمومی خود در فائو که در هفته ( GSP)برنامه مشارکت جهانی خاک 

های اختیاری را در زمینه  ای از دستورالعمل برگزار گردید، مجموعه 2156آخر ماه مه 

خیز  مدیریت پایدار خاک بعنوان گامی در جهت اقدامی هماهنگ بسوی حاصل

برنامه  . نگهداشتن زمین، عامل کلیدی امنیت غذایی در جهان، را اعالم نمود

ای از وظایف مشترک را به منظور ترویج تالش برای  شارکت جهانی غذا مجموعهم

های جهان تحت عنوان  بنا بر گزارشات، یک سوم از خاک. است های جهان تنظیم کرده بهبود وضعیت خطرناک خاک

شناسایی زیادی باید  های بهبود سالمتی خاک، کارهای ، برای موفقیت برنامهGSPبنا بر نظر . اند اعالم شده« شده تخریب»

توسط فائو و دولت  ماالوی های کشاورزی انجام شده بر روی  زمین مشترک بعنوان مثال نتایج یک بررسی جدید . گیرد انجام

همچنین . شود درصدی محصول می 51روند که منجر به کاهش  های سطحی از بین می تن از خاک 23دهد که ساالنه  نشان می

های  نگله گذشته عمدتا در مناطقی است که جدهند که روند افزایشی از بین رفتن خاک در دو ده مطالعات جدید نشان می

های کشاورزی  اند بویژه در مناطق شمالی که خاک دارای میزان باالیی رس بوده و کمتر برای فعالیت شده طبیعی شخم زده

بعنوان یک مرجع درباره  ،صویبمطرح و پس از ت مبر در شورای فائواین دستورالعمل اختیاری در ماه دسا. مناسب هستند

 . تواند مورد استفاده ذینفعان قرار گیرد اصول مدیریت پایدار خاک می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/416121/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Global Soil Partnership (GSP) endorsed a set of voluntary guidelines for sustainable soil 

management at its plenary conference at FAO this week, marking a step towards coordinated action to 

assure that the earth under our feet - a keystone of global food security - remains fertile. The GSP has 

been set up as a coalition tasked with promoting efforts to improve the parlous state of the world's 

soils, a third of which are defined as degraded. For prescriptions for improving soil health to succeed, 

much diagnostic work must be done, according to the GSP. For example, in Malawi, an extensive new 

FAO-government survey of cropland detected topsoil losses on the order of 29 tonnes a year, leading 

to a 10 percent decline in farm output. But despite troubling "hot spots" of increasing erosion there 

also "bright spots" where soil depletion is not only much lower than elsewhere in the country - less 

than 10 tonnes a year in the Rift Valley, for example - but has steadily declined as a result of active 

soil management, the study found. 

 خاک: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 67/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/416121/icode/
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 تحقق نیافته  های وعدهو  تراریخته برنج طالیی

بر روی جلد مجله تایم یک محصول اصالح ژنتیکی شده برنج  2111در سال 

ها انسان در جهان سوم  تحت عنوان برنج طالیی با وعده نجات زندگی میلیون

 . منتشر گردید

هنوز زمان زیادی تا بر اساس مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه واشنگتن 

است و حتی پس از آن نیز  مانده باقی شدن جاریرسیدن این رقم به مرحله ت

 . اند، شک و تردید وجود دارد های سالمتی که طرفداران محصوالت تراریخته داده در برآورده شدن وعده

کافی مبنی بر اینکه علت این  بنا بر اظهارات مجری این مطالعه، رقم برنج طالئی هنوز به مرحله بازار نرسیده است و دالیل

 . شود در واقع مشکل مربوط به فعاالن مخالف محصوالت تراریخته نمی. داردنزیست باشد، وجود  االن محیطتاخیر از طرف فع

مردم نقاط دورافتاده اعالم    Aحلی برای جبران کمبود ویتامین مدافعان محصوالت تراریخته این نوآوری را بعنوان راه

ها،  ره جنوبی دچار کمبود ویتامین بوده و در معرض ابتال به عفونتها نفر بخصوص در کشورهای فقیر نیمک میلیون.  بودند کرده

 .های و اختالالت ناشی از آن از جمله کوری هستند بیماری

و متن کامل آن با استفاده از لینک . است به چاپ رسیده Agriculture and Human Valuesجزئیات این مطالعه در مجله 

 :زیر در دسترس است

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10460-016-9696-1 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160602220711.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Heralded on the cover of Time magazine in 2000 as a genetically modified (GMO) crop with the 

potential to save millions of lives in the Third World, Golden Rice is still years away from field 

introduction and even then, may fall short of lofty health benefits still cited regularly by GMO 

advocates, suggests a new study from Washington University in St. Louis. 

"Golden Rice is still not ready for the market, but we find little support for the common claim that 

environmental activists are responsible for stalling its introduction. GMO opponents have not been the 

problem," said lead author Glenn Stone, professor of anthropology and environmental studies in Arts 

& Sciences. 

 برنج: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :عمنب

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10460-016-9696-1
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160602220711.htm
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 ها و ابزارهای جدید برای کاهش ضایعات غذایی دستورالعمل

گذاری اتحادیه اروپا اجرا  ای که با سرمایه ، پروژهFUSIONSنشست نهائی پروژه 

طی آن بر اساس نتایج بدست آمده به  شد، در بروکسل برگزار گردید تا

ن نشان داده شود که چگونه کاهش قابل توجه ضایعات مواد غذایی اگزار سیاست

 .به کارآمدتر شدن منابع در اروپا کمک خواهد کرد

به اتمام خواهد رسید با هدف کاهش ضایعات  2156این پروژه که در ماه جوالی 

باتوجه به . اروپا به مرحله اجرا درآمد مواد غذایی در کل زنجیره عرضه غذایی در

،  کاهش (Circular Economy)محیطی اتحادیه اروپا و تعهدات آنها برای توسعه اقتصاد واقعا چرخشی  اهداف عالی زیست

  .  است ها انتخاب شده گزاری موضوع مهم در سیاستبعنوان یک ضایعات غذایی 

، در حال حاضر میزان ضایعات مواد غذایی در اتحادیه FUSIONSبر اساس برآوردهای انجام شده توسط تیم تحقیقاتی 

. درصد از کل غذای تولید شده در اتحادیه اروپاست 21میلیون تن است که معادل حدود  88ساالنه حدود ( EU28)اروپا 

ای منتشر شده در  درصد گازهای گلخانه 6اکسیدکربن و  یلیون تن دیم 914میلیون یورو و معادل انتشار  549ارزش مالی آن 

مراجعه  g/fusions.or-www.euتوانید به لینک  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این پروژه می. سال اتحادیه اروپا است یک

       . نمائید

 food.html-combat-tools-guidelines-05-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
An EU-funded project has used its final project meeting in Brussels to showcase its final results and 

inform policymakers on how significantly reducing food waste can lead to a more resource-efficient 

Europe. 

The FUSIONS project, due to finish in July 2016, was initiated with the aim to significantly 

reduce food waste in Europe throughout the entire supply chain. Food waste has been singled out as a 

major policy issue to address, particularly due to the EU's ambitious environmental targets and 

commitment to the development of a truly circular economy. The FUSIONS project team has 

estimated that current food waste levels for the EU28 amount to approximately 88 million tonnes per 

year, which is the equivalent of 20 % of all food produced in the EU. This is to a cost of EUR 143 

million and 304 million tonnes of CO2 emissions, 6 % of the EU28's annual greenhouse gas emissions. 

 ضایعات غذایی: موضوع

 phys.org :منبع

 62/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.eu-fusions.org/
http://www.eu-fusions.org/
http://phys.org/news/2016-05-guidelines-tools-combat-food.html
http://phys.org/tags/food+waste/
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 زیست محیطگزارش جدید درباره ارتباط کشاورزی صنعتی با سالمت و 

نفره متشکل از محققان اگرونومی، بهداشت، تغذیه و علوم اجتماعی  21یک گروه 

اند که برای محافظت از سالمتی انسان، جلوگیری از افزایش  به این نتیجه رسیده

ای و از بین رفتن تنوع  های هوا و آب، کاهش انتشار گازهای گلخانه آلودگی

 . موردنیاز است های کشاورزی رویکرد جدیدی در سیستم زیستی

های  المللی از کارشناسان سیستم بر اساس گزارش منتشر شده توسط هیئت بین

های کشاورزی و  حل جایگزین، ایجاد تنوع در کشاورزی و تغییر جهت دادن سیستم ،  یک راه(IPES-Food)غذایی پایدار 

های کشاورزی یکدست تک  های بسیار بزرگ پرورش دام و زمین ولوژی بجای دامداریهای مبتنی بر اک دامداری بسوی شیوه

  . محصولی است

های کشاورزی اکولوژی محور، به نفع سالمتی انسان و حیوانات بوده و به بهبود کیفیت خاک و آب  گرایش به سمت سیستم

های جهانی تولید غذا توانسته است  و سیستمبنا بر نظرات این گروه جدید، اگر چه کشاورزی صنعتی . منجر خواهد شد

کنند که تغییر به یک سیستم کشاورزی  اما استدالل میعرضه بسیار باالئی از مواد غذایی در بازارهای جهانی را فراهم سازد، 

 . متنوع اثرات زیادی بر عرضه مواد غذایی نخواهد داشت

 food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf-http://www.ipes :لینک متن کامل گزارش

will-farming-ecological-to-switch-http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/02/a-  :لینک خبر

report-environment-and-health-benefit 

 :خالصه خبر 
A new approach to farming is needed to safeguard human health and avoid rising air and water 

pollution, high greenhouse gas emissions and biodiversity loss, a group of 20 leading agronomists, 

health, nutrition and social scientists has concluded. 

Rather than the giant feedlots used to rear animals or the uniform crop monocultures that now 

dominate farming worldwide, the solution is to diversify agriculture and re-orient it around ecological 

practices, says the report (pdf) by the International panel of experts on sustainable food systems (IPES-

Food). 

The benefits of a switch to a more ecologically oriented farming system would be seen in human and 

animal health, and improvements in soil and water quality, the report says. 

 زیست محیط: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/02/a-switch-to-ecological-farming-will-benefit-health-and-environment-report
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/02/a-switch-to-ecological-farming-will-benefit-health-and-environment-report
http://www.theguardian.com/environment/2016/jun/02/a-switch-to-ecological-farming-will-benefit-health-and-environment-report
http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf
http://www.ipes-food.org/images/Reports/UniformityToDiversity_FullReport.pdf
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 گاویآزمایش خون جدید برای تشخیص سل روش 

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه ناتینگهام موفق به ارائه روش جدیدی برای 

محققان با استفاده از . خون جهت تشخیص مایکوباکتریوم شدند آزمایش

( M.bovis)باکتری مایکوباکتریوم بوویس  سطحاند که  این روش نشان داده

سل گاوی در خون که عامل این بیماری است در گاوهای مبتال به بیماری 

(bTB )قابل تشخیص است . 

این . روش جدید آزمایش خون ساده و ارزان بوده و قابلیت تشخیص سطوح بسیار پایین از مایکوباکتریوم در خون را دارد

 . شود ساعت مشخص می 6است و نتایج آن فقط در عرض  روش با استفاده از تکنیک مبتنی بر باکتریوفاژ توسعه یافته

های کنترل  است که آنها امیدوارند با کاربرد این روش مبتنی بر باکتریوفاژ بتوانند روش ین گروه اظهار داشتهیکی از محققان ا

. های بیمار را در مراحل بسیار اولیه آلودگی تشخیص داده و از شیوع بیماری جلوگیری نمایند ها را بهبود بخشیده و دام گله

ها نیز  های آزمایش خون بهتری برای سایر دام کمک این روش جدید، روشاست که به  وی همچنین اظهار امیدواری کرده

و با استفاده از لینک  medical journal Virulenceجزئیات مربوط به این روش جدید بصورت آنالین در مجله . توسعه یابند

 . در دسترس استزیر 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2016.1191729 

 com/releases/2016/05/160531104516.htmhttps://www.sciencedaily.  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new blood test to detect Mycobacteria in blood has been developed by a team at The University of 

Nottingham led by Dr Cath Rees, an expert in microbiology in the School of Biosciences and Dr Ben 

Swift from the School of Veterinary Medicine and Science. 

The researchers have used this new method to show that cattle diagnosed with bovine tuberculosis 

(bTB) have detectable levels of the bacterium Mycobacterium bovis (M. bovis) in their blood which 

causes this disease. 'Evidence of Mycobacterium tuberculosis complex bacteraemia in intradermal skin 

test positive cattle detected using phage-RPA' has been published online in the peer reviewed medical 

journal Virulence. Dr Rees said: "This test delivers results within 48 hours and the frequency in which 

viable mycobacteria were detected in the blood of skin test positive animals changes the paradigm of 

this disease." 

 یدامبیماری های : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2016.1191729
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160531104516.htm
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 کشف حلقه گمشده در فرایند تثبیت ازت

موفق به کشف یکی از فاکتورهای مهم ( John Innes)محققان مرکز تحقیقات جان اینز 

را  CNGC15sآنها پروتئین کلیدی بنام . اند فرایند تثبیت نیتروژن در گیاهان شده

های گیاهی را  در حرکت کلسیم در سلول  تسهیل کننده اند که نقش شناسایی کرده

های  حرکت کلسیم در واقع سیگنالی است برای گیاهان درباره وجود باکتری. دارد

های روی ریشه که  تثبیت کننده نیتروژن در اطراف ریشه و سبب تسریع در رشد گره

 . شود ها هستند، می میزان باکتری

نیتروژن یکی از فراوانترین گازهای موجود در اتمسفر است و گیاهان خانواده لگومینوز 

این عمل بواسطه رابطه همزیستی گیاه با یک نوع . قادر به جذب آن از هوا هستند

ها ازت را از هوا حذب و یا  این باکتری. گردد پذیر می های خاک امکان خاص از باکتری

 . کنند کنند و در مقابل از ترکیبات قندی و سایر مواد مغذی گیاه استفاده می منتقل می تثبیت کرده و به داخل گیاه

اگر موفق به اینکار شوند، . کنند که این قابلیت را به گیاهان غیرلگوم مثل گندم و جو منتقل کنند این تیم تحقیقاتی تالش می

دهای ه که کشاورزان دسترسی کمتری به کوحال توسع رهای درواهد شد بویژه در کشورشد و عملکرد این محصوالت بهتر خ

 . ازته دارند

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151933.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at the John Innes Centre have discovered an important component in the process of nitrogen 

fixation in plants. They have identified a key protein that facilitates the movement of calcium in plant 

cells. This movement of calcium signals to the plant that nitrogen-fixing bacteria are close by and 

triggers the development of nodules on its roots to house these bacteria. 

Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere and legumes are able to take nitrogen out of the 

air and incorporate it into their cells. This is possible because legumes have developed a symbiotic 

relationship with a particular type of soil bacteria that are housed within their roots. These bacteria 

take up (or 'fix') the nitrogen and pass it to the plant in exchange for sugars and other nutrients. This 

function enables legumes to grow with less nitrogen fertiliser. 

 کود: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 62/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 هایی برای کاهش بیماری ویروسی گندم توصیه

ای گندم  جنوبی ویروس موزائیک رگهیکی از عوامل مهم بیماری گندم در داکوتای 

(streak mosaic virus )شناس دانشگاه داکوتای  بنا بر اظهارات ویروس. است

های گندم تحقیق  سال روی ویروس 21هام که برای مدت بیش از  جنوبی، ماری النگ

تواند از شیوع  ارقام مقاوم میکاشت بندی استراتژیک و  است، داشتن زمان کرده

 . یری کندبیماری جلوگ

کنه پیچیدگی گندم . شود سویه ایزوله شده از آن یافت می 1پذیر بوده و در هر مزرعه آلوده حداقل  این ویروس کامال جهش

(wheat curl mite )ها جوانه  گندم بهاره معموال قبل از ظهور کنه. ای گندم است عامل طبیعی انتقال ویروس موزائیک رگه

 .  گذارند ها بر روی گندم زمستانه بشدت تاثیر می گذراند در نتیجه کنه زده و مرحله حساس را می

نیاز دارد که شامل «  کل از میزبانان زندهپل متشیک »ای گندم به  گوید، ویروس موزائیک رگه بنا بر آنچه که این محقق می

کاشت گیاهان غیر میزبان و از بین بردن . ساله و چند ساله هستند های یک جو، ذرت، چاودار، جودوسر و برخی از علف

به تاخیر انداختن کاشت . تواند کمک کند بندی نیز می اما زمان. کند به شکسته شدن این چرخه کمک می ،های حساس گندم

 .توجه ریسک آلوده شدن به بیماری منجر شود تواند به کاهش قابل ها از گیاهان میزبان تابستانه می عد از مهاجرت کنهبه ب

 tmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160601131812.h  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Strategically timed planting and resistant wheat varieties help decrease virus incidence, according to 

virologist Marie Langham. The South Dakota State University plant science professor has been 

working on wheat viruses for more than 25 years. "With a virus, you have to go with prevention rather 

than a cure," she said, pointing to her main target -- wheat streak mosaic virus. "It a fairly mutable 

virus," Langham said, with Nebraska research showing at least five strains or isolates of wheat streak 

mosaic virus are typically found in each infected field. Her research is supported by the South Dakota 

Wheat Commission and U.S. Department of Agriculture Hatch Act funding through the South Dakota 

Agricultural Experiment Station. "The natural vector of wheat streak mosaic virus is the wheat curl 

mite," she explained. "Spring wheat typically germinates and goes through the most susceptible stage 

before the mites start moving in the spring." Consequently, the mite affects winter wheat more 

severely. 

 گندم: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پذیری گندم و ذرت به خشکی شناسایی فاکتورهای مهم تعیین کننده آسیب

محققان علوم زمین دانشگاه ایندیانا به اطالعات مهمی درباره 

اند که  یافته محیطی و فاکتورهای زراعی دست زیستمتغیرهای 

پذیری گندم و ذرت به خشکسالی  منجر به شناسایی  علل آسیب

 .است شده

سالی بر  سنتز جهانی اثرات خشک» این تحقیق تحت عنوان  

 .  است منتشر شده PLOS ONEدر مجله « تولید گندم و ذرت

دهند که  غالت یکی از مهمترین منابع غذایی انسان را تشکیل می

ریزی  تواند بعنوان راهنمایی در برنامه های این تحقیق می یافته. دهد سالی بشدت تولید آنها را تحت تاثیر قرار می خشک

ولید جهانی غالت درصد ت 11، بیش از 2159در سال . سالی کمک کند کشاورزی و به حداقل رساندن خسارت ناشی از خشک

با توجه به  2111تا سال  .میلیون تن اعالم شد 759و ذرت  5156در این سال میزان تولید گندم . مربوط به گندم و ذرت بود

اما طبق  .درصد  جهت تامین غذای کل جمعیت جهان افزایش پیدا کنند 551تا  61روند افزایش جمعیت جهان این ارقام باید 

 . ها در اکثر نقاط آسیا و سایر مناطق جهان افزوده خواهد شد سالی بر شدت خشک فته های صورت گر بینی پیش

بر  پذیری تولید گندم و ذرت همراه با سایر عوامل مؤثر ها بر آسیب سالی کامل از چگونگی اثرگذاری خشک درکاین  بنا بر

این محققان با استفاده از رویکرد سنتز آماری، . ها بسیار مهم هستند چرخه زندگی غالت و بافت خاک از جمله تولید

آوری و مورد بررسی  را جمع 2151تا  5381های  های ذرت و گندم به خشکی در سال های منتشر شده مربوط به واکنش داده

میزان کاهش . شود به کاهش بیشتری در محصول ذرت میسالی  دهد که خشک نتیجه کلی بدست آمده نشان می. اند قرار داده

 . است درصد برآورد شده 9/93درصد و در مورد ذرت  6/21محصول گندم در اثر خشکسالی 

 s.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156362http://journal: لینک مربوط به متن کامل مقاله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526115653.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers led by Lixin Wang, assistant professor of earth sciences in the School of Science at 

Indiana University-Purdue University Indianapolis, have identified critical information about the 

environmental variables and agronomic factors that determine the vulnerability of maize and wheat 

production to drought. 

The study, "Global Synthesis of Drought Effects on Maize and Wheat Production," was published in 

the journal PLOS ONE. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0156362
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526115653.htm
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"Our food source depends heavily on cereals, yet their agricultural production is greatly affected by 

drought," Wang said. "Ultimately, this information can be used to guide agricultural planning and 

minimize crop loss due to drought." 

Together, maize and wheat contributed more than 50 percent of global cereal production in 2013, or 

equal to about 1,016 and 713 million tons of grain production, respectively. These numbers need to be 

increased by 60 percent to 110 percent by 2050 to meet the increasing needs of humans and meat- and 

dairy-producing animals, as well as the biofuel industry, according to statistics cited by the 

researchers. 

 خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 62/15/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های کشاورزی بدون خاک سیستم

با تداوم افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی و مشکالت مربوط به آب و کمبود 

های کشاورزی فعلی  های جایگزین برای سیستم توجه به مکانیسم مواد غذایی

ه طراحی دانشگاه هاروارد التحصیالن دانشکد یکی از فارغ. است افزایش پیدا کرده

تحوالت  زمینه ای فرهنگی و اجتماعی موجود دره به روایت Jiyoo JYEبنام 

ریشه در »ز  بنام قیقاتی منبع باآرشیو تحعالقمند شده و آنها را بصورت  کشاورزی

 . درآورده است( Rooted in Air)« هوا

یا ( hydroponic)های مختلف کشاورزی بدون خاک شامل هیدروپونیک  سیستم

( fogponic)پونیک  یا کشت در هوا، فوگ( aeroponic)کشت در آب، آئروپونیک 

د ماهی یا تلفیق تولی( aquaponic)و آکواپونیک   یا تغذیه گیاه با مه کردن محلول

های مرتبط با آنها برای تامین نیاز روز افزون به مواد غذایی  و گیاه و سایر سیستم

دالر نیز قابل انجام  91نیاز به منابع طبیعی کمتری داشته و با حداقل هزینه حتی با 

های  با استفاده از روش( do-it-yourself) « خودتان انجام دهید»فرهنگ . هستند

های بیشتری در این زمینه در اختیار عموم  روز روش به فوق در حال رشد بوده و روز

 . گیرد کار قرار می کشاورزان تازه و

به فرم آنالین برای قراردادن تجربیات،  ، یک پلت(Rooted in Air)« ریشه در هوا»
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فرم به  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این پلت.  ه استها و بحث و گفتگو در این زمین گذاری ایده اشتراک

us.sweetishsegment.com-http://aeropond/  توانید مراجعه نمائید می . 

 farming.html-less-soil-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
As the world's population continues to climb, the climate continues to change, and issues of water and 

food scarcity arise, interest in alternative farming mechanisms is growing. Jiyoo Jye, M.Des. '16, a 

recent graduate of the Harvard Graduate School of Design, is attracted to the social and cultural 

narratives within this agricultural revolution, as captured in her living, open research archive Rooted in 

Air. 

Hydroponic, aeroponic, fogponic, aquaponic, and related systems for growing food require fewer 

natural resources and can be constructed for as little as $30. A do-it-yourself culture is in full bloom, 

with more of these methods becoming available to the masses and to the novice farmer. "Rooted in 

Air" is Jye's contribution to this blossoming community, an online platform for case studies, idea-

sharing, and discussion. 

With help from a student sustainability grant from the Office for Sustainability, Jye was able to expand 

her thesis research into a full-fledged investigation of soil-less farming modules and the urban 

stewardship that these methods can promote. 

 کشت بدون خاک: موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 زمینی بدون حساسیت تالش محققان برای تولید بادام

المللی  محققان دانشگاه وسترن استرالیا به یک تیم تحقیقاتی بین

اند که  هایی در بادام زمینی شده اند که موفق به شناسایی ژن پیوسته

زمینی در انسان  زائی بادام ها از حساسیت با ایجاد تغییر در این ژن

این یافته برای اولین بار است که در سطح . توان جلوگیری کرد می

و چندین مؤسسه تحقیقاتی  UWAسط محققان دانشگاه جهانی تو

المللی تحقیقات در مناطق نیمه خشک  المللی از جمله مؤسسه بین بین

 . آید بدست می( ICRISAT)و گرمسیری 

http://aeropond-us.sweetishsegment.com/
http://phys.org/news/2016-06-soil-less-farming.html
http://aeropond-us.sweetishsegment.com/
http://aeropond-us.sweetishsegment.com/
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وری و ارزش  تواند به افزایش بهره این یافته می. است بادام زمینی صورت گرفته DNAگشایی  ها از طریق رمز شناسایی ژن

 . زمینی نیز کمک کند بادامغذایی 

کشور دنیا  511در بیش از . بادام زمینی یکی از منابع مهم غذایی و همچنین یکی از محصوالت مهم اقتصادی در جهان است

 . میلیون تن است 42کاشته شده و میزان تولید ساالنه آن حدود 

ت هستند یور دارای این حساساز جمعیت این کش درصد 9طوریکه ب .زمینی در استرالیا بسیار شایع است حساسیت به بادام

 .. های شدید آلرژیک  بدنبال دارد که در صورتیکه بسرعت تحت درمان قرار نگیرد واکنش

 . است به چاپ رسیده Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)جزئیات این تحقیق در مجله 

 peanuts.html-super-allergenic-non-closer-06-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists from The University of Western Australia have joined a global research team that have 

identified genes in peanuts that when altered will be able to prevent an allergic response in humans. 

The world-first finding was carried out by scientists from UWA and several global research 

organisations including the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

(ICRISAT). 

The scientists identified the genes by decoding the DNA of peanuts. The discovery will also lead to 

increased crop productivity and nutritional value. 

Peanuts are an important global food source and one the most economically important crops. They are 

grown in more than 100 countries, with approximately 42 million tonnes produced every year. 

Peanut allergies have a high prevalence in Australia, affecting approximately 3 per cent of the 

population and can cause a severe allergic response if not treated quickly. 

 زمینی بادام: موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phys.org/news/2016-06-closer-non-allergenic-super-peanuts.html
http://phys.org/tags/allergic+response/
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 پذیر کننده و تجزیه های یکبارمصرف، ضدعفونی ای دستمال پنبه

کننده و یکبار مصرف  های مرطوب ضدعفونی استفاده از دستمال

ساخته شده از الیاف مصنوعی بعلت مناسب و مؤثربودن آنها 

هایی هستند  ها آغشته به محلول این دستمال. بسیار رایج است

به  هاquat. باشند می quatsکه  حاوی ترکیبات ضدمیکربی بنام 

اما سرعت  شوند ها آزاد می مصنوعی این دستمال آسانی از الیاف

که  در صورتی. پذیری این الیاف در طبیعت بسیار کند است تجزیه

ها به quatپذیر بوده  ولی  تجزیه پنبه و سایر الیاف سلولزی زیست

 . شوند آسانی از آنها جدا نمی

 quatاند که امکان آزادشدن  میایی جدیدی شدهیمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا به تازگی موفق به کشف فرمول ش

های مرطوب ضدعفونی کننده مورد مصرف در  تواند منجر به تولید دستمال این یافته می. سازد ای آسان می ها را از الیاف پنبه

 . پذیر هم باشند تجزیه ها شود که با داشتن خاصیت مؤثر ضدعفونی، زیست بیمارستان

 .   در دسترس است AgResearchMagazineمجله  2156 یافته در شماره ماه ژوئنجزئیات بیشتر درباره این 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jun/wipes  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Disposable disinfecting wipes made from nonwoven synthetic fibers are popular because they are 

convenient and effective. The wipes are soaked in a solution that contains germ-killing compounds 

called “quats.” The quats release readily from the synthetic-fiber wipes, but those fibers decompose 

slowly in landfills. While cotton and other cellulose-based fibers are biodegradable, quats do not 

readily release from them. 

Agricultural Research Service scientists have discovered new chemical formulations that allow quats 

to release from nonwoven cotton, resulting in hospital-grade disinfecting cotton wipes that are both 

effective and biodegradable. 

Research leader Brian Condon, molecular biologist Doug Hinchliffe, and colleagues in the ARSCotton 

Chemistry and Utilization Research Unit in New Orleans, Louisiana, worked on the project with 

Cotton Incorporated. 

 پنبه: موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jun/wipes/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:Brian.Condon@ars.usda.gov
mailto:Doug.Hinchliffe@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-54-05-15
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-54-05-15
http://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Jun&story=wipes
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 استفاده از ارزن انگشتی بعنوان خوراک دام

جویی در  حلی برای صرفه یافتن راهمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در تالش برای 

آنها . که تولید لبنیات بسرعت در حال رشد است دتنای از امریکا هس مصرف آب در منطقه

امیدوارند که بتوانند تولیدکنندگان محصوالت لبنی را وادار به استفاده از محصوالت مقاوم 

 . است مشابه روشی که در هند از طریق خوراک دام انجام شده. در برابر خشکی کنند

های مرتفع جنوبی تگزاس غربی و نیومکزیکو  لبنی در دشت بعلت شرایط مساعد اقلیمی و فراوانی زمین، تولید محصوالت

این منطقه همچنین . کنند بسیاری از تولید کنندگان از ذرت بعنوان خوراک دام استفاده می. بسرعت در حال رشد است

جه به با تو. تولید ذرت به آب زیادی نیاز دارد. شوند دارای بیشترین تراکم گاوهای گوشتی است که با ذرت تغذیه می

اند که استفاده از ارزن  مطالعات انجام شده در هند نشان داده. بسیار مهم است در این منطقه ب، حفظ آمحدودیت منابع آب 

. نیاز دارد مدرصد آب کمتری نسبت به سورگو 21تا  51انگشتی در تهیه انواع غذاها مثل نان، فرنی و عذای کودک با مصرف 

ها و افزایش  ه مغذی بنام متیونین است که به هضم غذا در گاوها، از شیر گرفتن گوسالهارزن انگشتی همچنین دارای ماد

در  AgResearchMagazineمجله  2156جزئیات بیشتر درباره این یافته در شماره ماه ژوئن . تولید شیر کمک می کند

 .   دسترس است

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jun/fingermillet  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agricultural Research Service (ARS) scientists are trying to save water in one of the fastest growing dairy 

regions in the United States. They hope to encourage dairy producers to use a drought-tolerant crop the same 

way it’s sometimes used in India—as cattle feed. Dairy production is increasing in the Southern High Plains 

region of west Texas and New Mexico because of the favorable climate and available land. Most dairy 

producers use corn silage as a feed component. West Texas also has a high concentration of beef cattle, which 

are largely fed corn grain. But growing corn uses more water than some other crops in the region. Since the 

region’s water for irrigation comes from the Ogallala Aquifer, which is being stretched beyond capacity, 

conserving water is important. Prasanna Gowda, an ARS agricultural engineer, knew that dairy cattle in his 

native India are raised on finger millet (Eleusine coracana) forage. Studies in India, where finger millet grain is 

used to make breads, porridge, and baby food, show that it uses 10 to 20 percent less water than sorghum and 

grows on marginal land. It also has methionine, an essential nutrient that helps dairy cattle digest feed, wean 

healthier calves, and produce more milk. 

 تغذیه دام: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/12/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jun/fingermillet/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:prasanna.gowda@ars.usda.gov
http://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Jun&story=fingermillet
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 های جدید اصالح نباتات توسط شورای بیوتکنولوژی استرالیا بازنگری اصول نظارت بر روش 

Agricultural Biotechnology Council of Australia Statement of Principles: Regulatory Oversight of 

NBTs 

 امریکا .2

 های گل بریده شده توسعه فناوری جدید برای جلوگیری از پژمردگی شاخه 

Scientists Develop Technology to Prevent Wilting of Cut Flowers 

  های بنیادی در گیاهان مکانیسم بازسازی سلولکشف   

Biologists Discover how Plants Reconstitute Stem Cells 

 تاج خروس  ها در گیاه گل کش شناسائی مکانیسم مقاومت به علف   

University Illinois Scientist Identifies Mechanism for Herbicide Resistance in Palmer Amaranth 

 تحقیقات  .9

  ژنOsSRT1 مسئول تنظیم کننده متابولیسم نشاسته در مرحله تشکیل دانه برنج 

Rice Gene OsSRT1 Regulates Starch Metabolism During Seed Development 

 های کشاورزی بررسی اثرات کاربرد روش شکست هیدرولیکی در استخراج نفت و گاز بر روی زمین 

Hydraulic fracturing chemical spills on agricultural land need scrutiny 

 
 های زیستی توسعه میکرو کارخانه 

Developing biological micro-factories 

 های باقیمانده از درختان موز برای تولید انرژی زیستی توده استفاده از زیست 

Bananas, more waste than product: Are they a source of bioenergy? 

 
 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14455
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14455
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14463
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14440
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14437
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14468
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160601141535.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160524085749.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160519082430.htm
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