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 گذشتهتغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه وند ر 

اسفند ) 2156مارس از ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی شهریور 2156سپتامبر تا ( 34

 

 

 

مارس ز ماه ا ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی شهریور 2156تا سپتامبر ( 34اسفند ) 2156

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

-0.56% 156.65 Jun 2016 

-14.70% 133.62 Jul 2016 

-4.28% 127.90 Aug 2016 

-3.67% 123.20 Sep 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 

8.71 % 408.82 May 2016 

2.90 % 420.68 Jun 2016 

8.45 % 456.24 Jul 2016 

-9.21 % 414.22 Aug 2016 

-7.30 % 384.00 Sep 2016 
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تا ( 34اسفند ) 2156مارس از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931  یعنی شهریور 2156سپتامبر 

 

( 34اسفند ) 2156مارس از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی شهریور 2156بر تا سپتام

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 /:www.indexmundi.com/commodities/?commodity=ricehttp/  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 //:www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarhttp :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

6.48 % 179.87 Jun 2016 

-10.07 % 161.76 Jul 2016 

-7.17 % 150.16 Aug 2016 

-1.15 % 148.43 Sep 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

9.72 % 16.70 May 2016 

16.41 % 19.44 Jun 2016 

1.29 % 19.69 Jul 2016 

1.63 % 20.01 Aug 2016 

9.65 % 21.94 Sep 2016 

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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 های غذایی شدند های سازمان ملل متحد خواستار تحول در سیستم آژانس

های  توافق با موضوع پیگیری (CFS)جلسه عمومی کمیته امنیت جهانی غذا 

و توافق اقلیمی ( SDGs)نی توسعه پایدار اهداف جدید جها المللی درباره بین

های  به منظور پیشبرد اقدامات در جهت ایجاد تحول در سیستم و پاریس

 . در رم برگزار گردید( 31مهر ماه  26) 2156کتبر  57جهانی غذا و تغذیه، در روز 

در این اجالس ساالنه، آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو اظهار داشت، بیش از نیمی از 

ت جهان از یک یا چند شكل مربوط به سوء تغذیه شامل گرسنگی،کمبود جمعی

های غذایی سالم برای مردم  غذایی در فراهم کردن رژیمهای فعلی  شكست سیستم. برند عناصر ریزمغذی و چاقی رنج می

رئیس . داشت توان حل مشكل را از آن انتظار تنها مرجعی است که می( CFS)کمیته امنیت جهانی غذا . است محرز شده

هایی  مكاننیز در طی سخنرانی خود گفت، برای تبدیل مناطق روستایی به ( IFAD)المللی کشاورزی  صندوق توسعه بین

 9بطوریكه همه . ای روشن برای مردم نیاز به کار بیشتر، اقدامات بهتر و سریعتر و مشارکت نیاز داریم قابل زندگی و با آینده

ر به سازگاری با تغییرات اقلیمی باشند و روزهای آنها با دستیابی به غذای کافی و سالم شروع و میلیارد جمعیت روستایی قاد

 . به پایان رسد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/447317/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Committee on World Food Security (CFS) opened its plenary today, poised in the wake of 

international agreements on new global Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on 

Climate Change to forge ahead with coordinated action to transform the world's food systems and 

nutrition. "More than half of the world population suffer from one or more forms of malnutrition," 

including hunger, micronutrient deficiency and obesity, FAO Director-General José Graziano da 

Silva told delegates attending the annual meeting of the leading forum for global policymaking on 

food security and nutrition . "there is a clear failure of food systems to deliver healthy diets to people. 

And if food systems are the problem, CFS is where we should look for solutions," he said. "We need to 

do more, do it better, faster and together... to transform rural areas into places where people can live 

fulfilling lives, and plan for a bright future. Where every one of the world's 3 billion rural people is 

able to adapt to climate change. Where each day starts and ends with access to food that is nutritious and 

plentiful,"said Kanayo F. Nwanze, President of the International Fund for Agricultural Development (IFAD). 

  امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/447317/icode/
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 ای اهمیت نقش کشاورزی در کنترل انتشار گازهای گلخانه 

به . منتشر گردید« 2156وضعیت غذا و کشاورزی »گزارش جدید فائو تحت عنوان 

کن کردن  التزام به ریشه: نقل از دا سیلوا، مدیرکل فائو در این گزارش آمده است

های کشاورزی و غذا در  ت سری  در سیستمگرسنگی و فقر باید همراه با ایحاد تحوال

 .برده شود جهت مقابله با گرمایش زمین پیش

ای منتشره در سطح جهانی  بر اساس این گزارش، حدود یک پنجم از گازهای گلخانه

ید مشارکت بخش کشاورزی در مقابله با تغییرات اقلیمی با. شود مربوط به کشاورزی شامل جنگل، شیالت و تولیدات دامی می

مدیرکل فائو در مراسم رونمایی این گزارش گفت، . شود برای غلبه بر اثرات آن نیز تالشافزایش یابد در ضمن اینكه باید 

های دورانی  قطعیت تغییرات اقلیمی موجب بازگردانده شدن عدم. گذارند بدون شک تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی اثر می

این . شود، مطمئن بود توان از برداشت آنچه کاشته می دیگر نمی. کردند ذران میها از طریق شكار گ د که انساننشو می

بدین معنی که بهای آن متوجه همه مردم است نه فقط . دنکن های مواد غذایی بروز می ها بصورت نوسانات قیمت قطعیت عدم

 . اند آنهایی که دچار خشكسالی شده

 :توانید از لینک زیر استفاده نمایید می« 2156کشاورزی  وضعیت غذا و»برای دسترسی به متن کامل گزارش 

http://www.fao.org/publications/sofa/sofa2016/en/ 

 o.org/news/story/en/item/446335/icode/http://www.fa  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The pledge to eradicate hunger and poverty must go hand in hand with rapid transformations of 

farming and food systems to cope with a warmer world, FAO said today in a new report. 

Agriculture, including forestry, fisheries and livestock production, generate around a fifth of the 

world's greenhouse gas emissions. Agriculture must both contribute more to combating climate change 

while bracing to overcome its impacts, according to The State of Food and Agriculture 2016. 

"There is no doubt climate change affects food security," FAO Director-General José Graziano da 

Silva said while presenting the report. "What climate change does is to bring back uncertainties from 

the time we were all hunter gatherers. We cannot assure any more that we will have the harvest we 

have planted."That uncertainty also translates into volatile food prices, he noted. "Everybody is paying 

for that, not only those suffering from droughts," Graziano da Silva said. 

کشاورزی و غذا: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/publications/sofa/sofa2016/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/446335/icode/
http://www.fao.org/publications/sofa/sofa2016/en/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم مهر 

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

6 

 

 «ی شهری میالنغذای  سیاست»برگزاری دومین اجالس پیمان 

شهردار از  591با حضور « ی شهری میالنسیاست غذای» پیمان دومین جلسه

، مدیرکل فائو بر اسیلو لسه آقای دادر این ج. سراسر جهان برگزار گردید

ای پایدار و  همكاری همه شهرها از بزرگ تا کوچک برای ساختن آینده

 . پذیر تاکید کرد های غذایی انعطاف سیستم

ی سال گذشته در نمایشگاه جهانی اکسپو« سیاست غذایی شهری میالن»پیمان 

های محلی  حل اههدف از این پیمان جستجو و یافتن  ر. میالن به امضاء رسید

 . تغذیه، کاهش ضایعات و سازگاری با تغییرات اقلیمی است برای پایان دادن به گرسنگی شدید و سوء

میلیارد نفر یعنی بیش از  1/9اند، اما حدود  درصد از مساحت زمین را اشغال کرده 9بنا بر اظهارات مدیرکل فائو، شهرها تنها 

  ،افزایش سرعت شهرنشینی. کنند و این آمار همچنان در حال افزایش است ینیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی م

های مناسب برای ایجاد شهرهای  حل دهد و امروزه جهان نیازمند راه های غذایی و مناب  طبیعی را تحت فشار قرار می سیستم

آقای داسیلوا . توسعه پایدار دارندمقامات محلی نقش مهمی در تالش جهانی برای رسیدن به اهداف . پذیر است امن و انعطاف

بر اثرات مستقیم ( شرایط اقلیمی در حال تغییر است، کشاورزی و غذا نیز باید تغییر کند)با اشاره بر شعار روز جهانی غذا 

 . تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و نقش آن در افزایش مهاجرات از روستاها به شهرها تاکید کرد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/446763/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
All cities, big and small, can and must help build the sustainable, resilient food systems of the future, 

FAO Director-General José Graziano da Silva stressed during the second meeting of the Milan Urban 

Food Policy Pact, a collaboration between mayors of 130 cities from around the world. 

Signed at the world Expo in Milan last year, the pact unites mayors from Banjul to Barcelona  and 

from Kyoto to Quito in the search for local solutions to end extreme poverty and malnutrition, reduce 

waste and adapt to a changing climate.  

Cities occupy just 3 percent of the world's land area, but are home to some 3.5 billion people, Graziano 

da Silva pointed out -- more than half of humanity. And these numbers are rising. Rapid urbanization 

puts pressure on food systems and natural resources, calling for solutions that make cities more 

inclusive, safe and resilient, according to FAO's Director-General 

  غذا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/446763/icode/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
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 برگزاری مراسم روز جهانی غذا در فائو

در رم و سایر  اکتبر 54امسال که در روز  مهمترین پیام مراسم روز جهانی غذا

اهداف جهانی توسعه این است که برای دستیابی به  د،شبرگزار  کشورهای جهان

، تغییرات اقلیمی، گرسنگی و فقر المللی از طرف مجام  بیناعالم شده پایدار 

افزایش دما و الگوهای نامنظم آب و هوایی، . باید با هم در نظر گرفته شوند

منابعی که . است ها را با خطر روبرو کرده سالمتی خاک، جنگل و اقیانوس

تكرار و شدت . به آنها هستند ابستههای کشاورزی و امنیت غذایی و بخش

در این  اسیلو آقای دا. ها و آفات مرتبط با شرایط اقلیمی هستند ها زیاد شده که منشاء شیوع بیماری ها و سیل خشكسالی

 تیوو امریكای مرکزی و طوفان اخیر م هایی از افریقا، آسیا نینو در بخش مراسم عالوه بر موضوعات فوق بر اثرات وحشتناک ال

(Matthew )شود که اکثر آنها  سیب به فقیرترین و مردم گرسنه وارد میبیشترین آطبق معمول، . در هائیتی اشاره کرد

شعار روز جهانی غذای . کنند کشاورز هستند و در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می کوچکهای  خانواده

بود و هدف از آن  انتخاب شده« ت، کشاورزی و غذا نیز باید تغییر کندشرایط اقلیمی در حال تغییر اس »عبارت  2156سال 

، جهان نیاز به افزایش تولید مواد 2111میلیاردی جهان تا سال  3تاکید بر این واقعیت است که برای تامین غذای جمعیت 

 .شوند باید کاهش دادههای غذایی  ببیند و ضایعات و هدررفتکمتری غذایی دارد اما به روشی که مناب  طبیعی آسیب 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/446764/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The resounding message from this year's World Food Day celebrations in Rome and in many countries 

is that climate change, hunger and poverty must be addressed together in order to achieve the 

sustainable development goals set by the international community. "Higher temperatures and erratic 

weather patterns are already undermining the health of soils, forests and oceans on which agricultural 

sectors and food security depend," FAO Director-General José Graziano said at the global World Food 

Dayceremony here today. Droughts and floods are more frequent and intense as are climate-related 

outbreaks of diseases and pests, he added, citing the terrible impact of El Nino in parts of Africa, Asia 

and Central American and more recently, Hurricane Matthew in Haiti. "As usual the poorest and the 

hungry suffer the most and the vast majority of them are small family farmers that live in rural areas of 

developing countries,"  

  غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 14/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/446764/icode/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/en/
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 (matthew)های فوری مردم هائیتی پس از طوفان متیو  نیاز به کمک

نفر از مردم را با  811،111خسارات ناشی از طوفان متیو در هائیتی، امنیت غذایی 

های  پس از عبور طوفان متیو از هائیتی که ویرانی. است تهدید روبرو کرده

میلیون نفر  4/5ای بدنبال داشت، حدود  ای در سراسر این کشور جزیره گسترده

بر اساس یک گزارش ارزیابی اضطراری . های مواد غذایی دارند نیاز به کمک

های  نفر نیاز مبرم به کمک 811،111میدانی بیش از نیمی از جمعیت یعنی حدود 

  . ایی فوری دارندغذ

، (CNSA)ا همكاری دولت هائیتی و سازمان هماهنگی ملی برای امنیت غذایی باین گزارش که بر اساس ارزیابی انجام شده 

های غذایی فوری و  و فائو یک هفته پس از وقوع طوفان تهیه شده است، نیاز مبرم مردم به کمک( WFP)برنامه جهانی غذا 

 . کند ها را تایید می سازیرسانی برای آغاز باز کمک

است و عرضه محصوالت  های جدی به انبارها وارد آمده کشاورزی بطور کامل از بین رفته و آسیب Grande-Anseدر بخش 

ها از بین  درصد از دام 11در برخی از مناطق این بخش، حدود . هایی که از درختان افتاده، محدود شده است محلی به میوه

 . است های شیالت و تولیدات محلی بسیار زیاد بوده های این کشور نیز خسارات به بخش ر بخشدر سای. اند رفته

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/448035/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Some 1,4 million Haitians require food assistance in the wake of Hurricane Matthew, which wrought 

widespread devastation on supplies and crops across large swaths of the island nation. More than half, 

800,000 people, are in dire need of immediate food aid, according to an emergency field assessment. 

Conducted by the Government of Haiti, the National Coordination for Food Security (CNSA), the 

World Food Programme (WFP) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) the week after the hurricane, the assessment confirms the pressing need to provide immediate 

food assistance and help people to start rebuilding their livelihoods. 

In the Department of Grande-Anse, agriculture has been virtually wiped out, warehouses have suffered 

serious damage, and the availability of local produce is now reduced to fruit fallen from trees. Around 

50 percent of livestock were lost in some areas of the department. 

 

تغییرات اقلیمی : موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 24/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/448035/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6266e.pdf
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 نقش بخش خصوصی در توزی  بذر و اثرات آن بر امنیت غذایی

ایالت آیووا،  Des moinesنمایندگان حاضر در مراسم جایزه جهانی غذا در شهر 

توان بذرهای  های دولتی و خصوصی می ز طریق همكاری بخشامریكا اعالم کردند که ا

های جهانی برای  پا رساند و به تالش دست کشاورزان خرده تر به را سری  اصالح شده

 . دستیابی به اهداف امنیت غذایی سرعت بخشید

 2111میلیون نفر در سراسر جهان گرسنه هستند و تا سال  811در حال حاضر بیش از 

های زیادی برای  محققان با چالش.  میلیارد نفر خواهد رسید 3میلیارد نفر،  جمعیت جهان به حداقل  2بیش از با اضافه شدن 

ارقام و رساندن در این میان، توزی  . افزایش عملكرد محصوالت کشاورزی برای تامین تقاضای جهانی غذا مواجه هستند

پا در کشورهای در حال توسعه از  بدست کشاورزان خردهخشكی  زراعی با عملكرد باال، مغذی و در اغلب موارد مقاوم به

 در این مراسم اظهار داشت،(IMIC-LA)المللی توسعه ذرت در امریكای التین  رئیس کنسرسیوم بین. های مطرح است چالش

همكاری  زمینه است و دراین آمیز نبوده رساندن بذرهای اصالح شده بدست کشاورزان موفقیتبرای شده  اقدامات انجام

شود، اما نیاز  میلیون تن ذرت تولید می 22در حال حاضر در مكزیک ساالنه . های خصوصی بذر مورد نیاز است شرکت

 . شود  میلیارد دالر از امریكا وارد می 1/2میلیون تن ذرت زرد به ارزش 52کننده بیشتر از این مقدار بوده و ساالنه تا  مصرف

 say/-delegates-prize-food-world-security-food-distribution-seed-to-key-http://www.cimmyt.org/companies  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Public-private collaborations can deliver improved seeds to smallholder farmers faster, speeding up 

global efforts to meet food security targets, said delegates attending a forum at the World Food 

Prize gathering this week in Des Moines, Iowa. 

Already more than 800 million people go hungry worldwide and by 2050, global population will 

increase by more than 2 billion people to at least 9 billion. Among the many challenges scientists face 

in boosting food crop yields to meet demand is the distribution of high-yielding, nutritionally 

enhanced, often drought-tolerant, crop varieties to smallholder farmers in developing countries. 

“We’re hamstrung when it comes to getting improved seeds into the hands of farmers due to a lack of 

affordable production capabilities,” said Arturo Silva, who leads the International Maize Improvement 

Consortium in Latin America (IMIC-LA), which is based at the International Maize and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT) near Mexico City. “That’s where private sector seed companies 

come in – we need collaborations to ensure the seed gets to farmers.” 

امنیت غذایی  :موضوع  

 www.cimmyt.org/ :منبع

 12/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.cimmyt.org/companies-key-to-seed-distribution-food-security-world-food-prize-delegates-say/
https://www.worldfoodprize.org/
https://www.worldfoodprize.org/
http://www.cimmyt.org/project-profile/international-maize-improvement-consortium-for-latin-america/
http://www.cimmyt.org/project-profile/international-maize-improvement-consortium-for-latin-america/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2016/10/ArturoSilva.jpeg
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 ای هیدروفلوروکربن توافق جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

در نشست اقلیمی که در کیگالی پایتخت کشور رواندا برگزار گردید، حدود 

ت کشور در اقدامی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در مورد اعمال محدودی 211

 . ای هیدوفلوروکربن به توافق رسیدند در مصرف گاز گلخانه

پس از توافق تاریخی اقلیمی پاریس در سال گذشته، مذاکرات درباره گاز 

اکسیدکربن است، اولین  که بسیار قویتر از دی HFCsهیدوفلوروکربن یا 

ها، سریعترین افزایش را دارد و در  ن آالیندهاین گاز در میا. آزمایش اراده جهانی برای کاهش انتشار کربن نامیده شده است

ترین راه برای کاهش  کارشناسان معتقدند که کاهش تولید آن سری . ها کاربرد دارد های تهویه مطبوع و یخچال سیستم

 .  گرمایش زمین است

 2153ریجی که از سال طبق این توافق، طی یک فرایند تد. آور است توافق جدید برخالف توافق پاریس از نظر قانونی الزام

کشور در  511بیش از . آغاز خواهد شد، کشورهای توسعه یافته از جمله امریكا، مصرف این گاز را محدود و کاهش خواهند داد

که سطح مصرف آن به اوج خواهد رسید، کاهش تولید این گاز را شروع خواهند  2124حال توسعه از جمله چین نیز از سال 

 . کرد

 gases-greenhouse-powerful-limit-to-reached-deal-15/global-10-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Nearly 200 nations have reached a deal, announced Saturday morning after all-night negotiations, to 

limit the use of greenhouse gases far more powerful than carbon dioxide in a major effort to fight 

climate change. 

The talks on hydrofluorocarbons, or HFCs, were called the first test of global will since the historic 

Paris Agreement to cut carbon emissions was reached last year. HFCs are described as the world's 

fastest-growing climate pollutant and are used in air conditioners and refrigerators. Experts say cutting 

them is the fastest way to reduce global warming. The new agreement, unlike the broader Paris one, is 

legally binding. It caps and reduces the use of HFCs in a gradual process beginning by 2019 with 

action by developed countries including the United States, the world's second-worst polluter. More 

than 100 developing countries, including China, the world's top carbon emitter, will start taking action 

by 2024, when HFC consumption levels should peak. 

  ای گازهای گلخانه: موضوع

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 15/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-15/global-deal-reached-to-limit-powerful-greenhouse-gases
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 تشخیص محصوالت غذایی دریایی تقلبی به کمک عروس دریایی

نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید توسط محققان دانشگاه بر اساس 

کنند از  ، انگلستان، جانورانی که در دریا تغذیه می(Southampton) هامپتون ساوث

ای است که تغذیه  گذارند که منعكس کننده منطقه بجای میخود یک رکورد شیمیایی 

انجام تست شیمیایی از . تواند در تعیین مسیر حرکت به آنها کمک کند اند و می کرده

د برای کمک به مبارزه با تواند ابزار قدرتمندی باش مناب  محصوالت غذایی دریایی می

کسب اعتماد و های مواد غذایی، حفاظت سالم و پایدار از ذخایر ماهیان و  مناطق حفاظت شده دریایی و همچنین برای  تقلب

 . های محصوالت دریایی مبنی بر دوستدار محیط زیست بودن آن محصوالت کنندگان به برچسب اطمینان مصرف

. شوند، بسیار مشكل است علت فاصله زیاد آنها از نزدیكترین فرد و یا اینكه عموما دیده نمیردیابی مكانی جانوران دریایی ب

های دریایی صید شده  مربوط به عروسای از تغییرات شیمیایی  همپتون موفق به تهیه نقشه تیم تحقیقاتی از دانشگاه ساوث

های آن منطقه را با هم مقایسه  ماهی ها و شاه لزونهای شیمیایی مشابه در ح سپس سیگنال. اند در سراسر دریای شمال شده

با . اند شناسایی کنند سایر مناطق دریای شمال با ترکیب شیمیایی مشابه را توانسته ،های آماری با استفاده از روش. اند کرده

جزئیات تحقیق در مجله . های واقعی آنها دریابند ماهی را با مكان ها و شاه  اند به دقت ارتباط بین حلزون این روش توانسته

Methods in Ecology and Evolution است منتشر شده . 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012095625.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Animals feeding at sea inherit a chemical record reflecting the area where they fed, which can help track 

their movements, according to a new study by scientists from the University of Southampton. 

Chemical testing of the source of marine food products could be a powerful tool to help to fight food fraud, 

maintain healthy sustainable fish stocks or marine protected areas, and ensure consumer confidence in 

marine eco-labelling. Tracing the location of marine animals is difficult as they generally can't be seen and 

are often a long way from the nearest person. The Southampton research team, led by Dr Clive Trueman 

and PhD student Katie St John Glew, built maps of chemical variation in jellyfish caught across the North 

Sea. They then compared the same chemical signals in scallops and herring caught in known places across 

the North Sea, and used statistical tests to find the areas of the North Sea with the most similar chemical 

compositions. These chemical tests were able to accurately link scallops and herring to their true locations, 

and can be used to test if the chemical composition of an animal matches a claimed area of origin. 

 غذا : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012095625.htm
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 امیهای د روش درمان بیولوژیكی جدید برای بیماری

یكی از محققان مؤسسه علوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا موفق به ارائه 

روش درمان بیولوژیكی جدیدی با ضریب اطمینان باال برای پیشگیری از ابتال 

تواند به بهبود سالمت  است که می های رحم شده گاوهای شیری به بیماری

 . غذای انسان نیز کمک نماید

استادیار این مؤسسه به  همراه محققان همكار ( Kwang Cheol)کوانگ چول 

 .اند خود این روش را بصورت آزمایشات میدانی نیز مورد بررسی قرارداده

در این تحقیق، . منجر شود، کاهش تولید شیر تواند به ناباروری میبدلیل باکتریایی بودن های رحم در گاوهای شیری  بیماری

این میكروپالستیک از . است بصورت تزریق به رحم گاوهای بیمار استفاده شده chitosanاز میكروپالستیک ضدمیكرب بنام 

زای  های بیماری سبب کاهش باکتری chitosanاندکه  نتایج بدست آمده نشان داده. آید میگو بدست می  حل کردن پوسته

های التهابی رحم در  بیماریشده و در نتیجه موجب درمان امراض و  Fusoscobacteria necrophorumمتعددی از جمله 

 . است منتشر شده biomaterialsجزئیات این تحقیق در مجله . شود میگاوها 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161011131735.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences researcher and his colleagues are 

far more certain now that a new biological treatment could prevent dairy cattle from getting uterine 

diseases, which might improve food safety for people. 

That's because Kwang Cheol "KC" Jeong, an assistant professor in the UF/IFAS animal sciences 

department, and their team conducted their experiments in the lab the first time. This time, they went 

into the field. Jeong, who's also affiliated with UF's Emerging Pathogens Institute, studied uterine 

illnesses because they can make cows infertile, lower milk production and because those maladies are 

often linked to bacteria. For a newly published study, Jeong and Galvao conducted their research at 

Alliance Dairy, a commercial farm in Gilchrist County, about 30 miles west of Gainesville, where they 

infused chitosan microparticles -- an antimicrobial material made of dissolved shrimp shells -- into 

diseased cow uteri. They found that chitosan decreased multiple pathogenic bacteria, including 

Fusoscobacteria necrophorum, in the uterus and therefore, cured metritis, an inflammation in the 

uterus. 

 های دامی بیماری : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/11/2116: تاریخ خبر

 تبازگشت به فهرس
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 نقش گیاهان زینتی در حفاظت در زنبورها و حشرات مفید

های طبیعی  حشرات از طریق کمک به هوادهی خاک، حفظ تعادل در سیستم

و پیشگیری از مصرف بیش از حد مناب  طبیعی توسط آفات مضر، در سالمت 

عالوه بر این در فراهم کردن خدمات زیستی . اکوسیستم نقش حیاتی دارند

 . های بیولوژیكی بسیار مؤثرند افشانی و کنترل ردهحیاتی مثل گ

اند بر روی  ای را انجام داده تیمی از محققان دانشگاه جورجیا، مطالعه

پتانسیلی که گل و گیاهان زینتی در حمایت از جوام  حشرت مفید مثل 

توانند  افشان، زنبورهای وحشی و سایر حشرات شكارگر می زنبورهای گرده

و پتانسیل گل و   استفاده شده sweep netبه روش  ها آوری نمونه این مطالعه از مشاهدات بصری و جم  در. باشند داشته

و ظهور  ها افشان با پایش گرده. است ها مورد ارزیابی قرار گرفته افشان گیاهان زینتی بعنوان منبعی برای حفاظت از گرده

های گیاهی زینتی برای بندپایان و خدمات اکوسیستمی که  نههای مورد مطالعه، میزان جذابیت گو حشرات مفید در سایت

 .توان ارزیابی کرد بواسطه آنها ارائه خواهد شد، را می

 است منتشر شده HortScienceاز مجله  2156جزئیات این مطالعه در شماره ماه اوت 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161013150114.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Insects play a vital role in ecosystem health, helping to aerate soil, keeping the natural system in 

balance, and preventing detrimental pests from taking over essential natural resources. Additionally, 

insects provide critical biological services such as pollination and biological controls. The authors of a 

study in the August 2106 issue of HortScience say that flowering ornamental plants have the potential 

to support beneficial insect communities, such as pollinating bees, wasps, and predatory plant bugs. 

Bethany A. Harris, S. Kristine Braman, and Svoboda V. Pennisi from the University of Georgia 

conducted visual observations and sampled via sweep nets to assess the potential of flowering 

ornamentals to act as a conservation resource for pollinators. "By monitoring pollinator and beneficial 

insect occurrence within habitat management sites, ornamental plant species can be evaluated for their 

arthropod attractiveness and the provision of arthropod mediated ecosystem services," said Bethany 

Harris, lead author of the study. 

 اکوسیستم : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161013150114.htm
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 دهند؟ های تک کشتی را ترجیح می چرا حشرات سیستم

نتایج بدست آمده از یک مطالعه انجام شده در دانشگاه دیویس، کالیفرنیا نشان 

تواند یک گام کلیدی  های گیاهی به مزارع می تنوع گونه ندنادهد که بازگرد می

 . بسوی کنترل آفات به شیوه پایدار باشد

 ، دانشجوی دکترا در رشته(William Wetzel)بنا بر اظهارات ویلیام وتزل 

حشرات به میزان مشخصی از عناصر غذایی  شناسی جمعیتی این دانشگاه، زیست

 . مغذی از این سطح مشخص بر عملكرد آنها تاثیر می گذارد کم یا زیاد بودن مواد. نیاز دارند

های تک کشتی این است که اگر آن محصول مورد عالقه حشره خاصی باشد، یک منب   مشكل موجود در رابطه با سیستم

گیاهی های  در مقابل، اگر زمین کشاورزی دارای گونه. شود بزرگ غذایی برای تجم  همه حشرات از آن گونه خاص فراهم می

متنوع باشد، منب  بزرگ تامین کننده مواد غذایی فراهم نشده و عناصر غذایی موردنیاز برای رشد و بقای آن گونه خاص از 

 . است منتشر شده Nature، مجله 2156اکتبر  52جزئیات این مطالعه در شماره . حشره تامین نخواهد شد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012134054.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A study led by the University of California, Davis, and published Oct. 12 in the 

journal Nature explains that much of it may have to do with the nutritional needs of insects. Returning 

plant diversity to farmland could be a key step toward sustainable pest control. 

"Insects have a perfect nutrient level that they really like," said lead author William Wetzel, a doctoral 

student in Population Biology at UC Davis at the time of the study and currently an assistant professor 

at Michigan State University. "When it's too high or too low, they do poorly." 

The problem with monocultures, Wetzel said, is that if an insect likes the crop, that insect has a large 

food supply to draw from all in one place. Conversely, a field containing a variety of plants does not 

offer a large block of food for the insect, so it will not get the nutrients it needs to survive and thrive. 

"A monoculture is like a buffet for plant-eating insects where every dish is delicious," Wetzel said. "A 

variable crop is like a buffet where every other dish is nasty." 

Many small farms around the world already include a diverse mixture of plants. But in most 

monocultures, the plants are bred to be as identical as possible. How can larger growers introduce 

more diversity while maintaining their same level of production? 

 اکوسیستم : موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012134054.htm
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 روشی جدید برای تسری  در فرایند تثبیت نیتروژنارائه 

شناس از دانشگاه ایالتی واشنگتن روشی جدید برای افزایش عملكرد و   یک زیست

گیاهان سویایی که توسط وی در گلخانه . است های سویا ارائه کرده کیفیت دانه

ودند، شده ب اند در مقایسه با سویاهایی که به روش معمول کاشته شده پرورش داده

 بوده از نظر اندازه بزرگتر وقادر به تثبیت نیتروژن از اتمسفر هوا به میزان دو برابر 

 . اند درصد بیشتر دانه تولید کرده 96و تا 

کننده این  های تثبیت حلی برای افزایش جریان نیتروژن از باکتری این محقق راه

آنها دریافتند که این افزایش سبب باال رفتن . است ارائه کرده های تولیدکننده دانه های ریشه سویا به اندام عنصر در گره

های مهم  این یافته یک پیشرفت مهم در مسیر بهبود عملكرد محصوالت زراعی باشد و  به چالش. شود های گیاهی می فعالیت

صد از تولیدات در 91حبوبات حدود . جهانی برای تامین غذای جمعیت فزاینده جهان و حفظ محیط زیست نیز کمک نماید

باشند و به کمک  می... هایی مثل سویا، یونجه، نخود، لوبیا، عدس و  دهند و شامل گونه کشاورزی جهان را تشكیل می

نتایج این تحقیق در مجله . های ریشه قادر به تثبیت نیتروژن به روش طبیعی هستند های ریزوبیوم موجود در گره باکتری

Current biology است به چاپ رسیده .  

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012144645.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Washington State University biologist Mechthild Tegeder has developed a way to dramatically 

increase the yield and quality of soybeans.Her greenhouse-grown soybean plants fix twice as much 

nitrogen from the atmosphere as their natural counterparts, grow larger and produce up to 36 percent 

more seeds.Tegeder designed a novel way to increase the flow of nitrogen, an essential nutrient, from 

specialized bacteria in soybean root nodules to the seed-producing organs. She and Amanda Carter, a 

biological sciences graduate student, found the increased rate of nitrogen transport kicked the plants 

into overdrive.Their work, published recently in Current Biology, is a major breakthrough in the 

science of improving crop yields. It could eventually help address society's critical challenge of 

feeding a growing human population while protecting the environment. 

"The biggest implication of our research is that by ramping up the natural nitrogen allocation process 

we can increase the amount of food we produce without contributing to further agricultural pollution,"  

 خاک: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012144645.htm
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 کشف پاتوژن باکتریایی جدید در ذرت

 های در سال جاری در ذرت( bacterial streak)پاتوژن باکتریایی نواری جدیدی 

رچه اثرات آن فعال ممكن است اگ. است تگزاش مشاهده شده Panhandleمنطقه 

 . نظر باشد اهمیت باشد ولی برای آینده باید تحت بی

تگزاس، در  A&Mبر اظهارات دکتر ران فرنچ پاتولوژیست گیاهی از دانشگاه بنا 

ای مایل به زرد، نارنجی  ای،  قهوه های قهوه هایی با لكه های ژوئن و جوالی، برگ ماه

 . تگزاس مشاهده و تایید شد Hutchinsonو  Hansford  در مناطق مایل به قرمز در چند مزرعه واق

تر، ضایعات از  اما در مراحل پیشرفته. است ها بوده مشاهدات از مراحل اولیه آلودگی بصورت ضایعات برگی محدود بین رگبرگ

  نیم تا چند اینچ متغیر بودهطول ضایعات بین . اند های نامنظم گسترش پیدا کرده ها فراتر رفته و بیشتر بصورت شكل رگبرگ

 هستندبرابر نور این ضایعات در . بودند ها ظاهر شده و در سرتا سر پهنای برگ

های گیاهی دانشگاه تگزاس در  ای تشخیص بیماری در تگزاس، آزمایشگاه شبكه Amarilloآزمایشگاه پاتولوژی گیاهی 

 این در مریلند تایید کردند که عامل کشاورزی امریكاهای بزرگ و بخش خدمات سالمت دام و گیاه وزارت  منطقه دشت

 . است Xanthomonas pv. Vasculorumبیماری باکتریایی نواری 

 texas.html-corn-pathogen-bacterial-10-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new bacterial pathogen, bacterial streak, was found in the Texas Panhandle corn crop this year, and 

while its effects were inconsequential, it bears watching in the future, according to Texas A&M 

AgriLife Extension Service specialists. In June and July, corn leaves with brown, tan, orange to 

reddish streaks or stripes were observed and fully confirmed in a few fields in Hansford and 

Hutchinson counties in the Texas Panhandle, said Dr. Ron French, AgriLife Extension plant 

pathologist in Amarillo. French visited a couple fields with infected plants and saw that in initial 

development, leaf lesions were limited to between-leaf veins. But in later development, the lesions 

extended beyond the veins with a wavy, uneven shape rather than rectangular shape. The lesions 

varied in length from half an inch to several inches and occurred throughout the leaf blade, French 

said. The lesions were translucent when held up to the light. These foliar symptoms were also seen in 

several other states where the disease has been found. 

 های گیاهی بیماری: موضوع

 phys.org :منبع

 11/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-10-bacterial-pathogen-corn-texas.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/1-newbacterial.jpg
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 ها در تامین نیاز غذای جهانی کش نقش آفت

ها دوباره در سر خط خبرها  کش استفاده از آفت عها و روزهای اخیر موضو در هفته

آنها بر جمعیت ها  کش اثرات بالقوه آفت های زیست محیطی با توجه به گروه. بود

کاهش شدید جمعیت  گرفته تا( افشان های گرده و سایر گونه)زنبورهای عسل 

در نشستی . اند ها شده کش تان، خواستار من  کامل کاربرد آفتپروانه های انگلس

انگلستان به مناسبت روز جهانی که با حضور کارشناسان دانشگاه هرتفوردشایر، 

ها نقش مهمی در تضمین تامین غذای  کش آفتا برگزار گردید، اظهار شد که غذ

. میلیارد نفر برسد 6/3به  2111رود تا سال  جمعیتی که در حال افزایش است و انتظار می. کافی برای جمعیت جهان دارند

فی تغییرات اقلیمی و سایر برای برآورده ساختن نیاز غذایی این جمعیت، سیستم های غذا و کشاورزی باید در برابر اثرات من

طبق برآوردهای انجام شده کارشناسان معتقدند این . وری و پایداری آنها بیشتر شود و بهره پذیر عطافن، اددیدات موجوته

غذایی را دچار  نیتفزایش قیمت مواد غذایی شده و امدرصدی تولید غذا، ا 41تا  91ها سبب کاهش  کش عدم استفاده از آفت

ها  گزاری ، سیاستدتواند خطرناک باش ز مصرفی آنها برای سالمت انسان میبا در نظر گرفتن اینكه دُ. مخاطره خواهد کرد

ناشی از مصرف به حداقل و مناف   تپایدار ازآنها باشد بطوریكه خطرابویژه در کشورهای توسعه یافته باید در جهت استفاده 

  .کثر برسداحاصل به حد

 world.html-pesticides-10-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In recent weeks and days the use of pesticides has again been in the headlines. From their potential impact on 

honey bees (and other pollinator species) to a steep decline in the number of UK butterflies, there is, again, a 

growing call for a total ban on pesticides from environmental groups. But ahead of World Food Day (Sunday 

16th October) food sustainability and agriculture experts at the University of Hertfordshire say pesticides have 

an important role to play in ensuring that there is enough safe and healthy food for the world's population. The 

number of people in the world is growing with numbers expected to reach 9.6 billion by 2050. To meet such a 

heavy demand, agriculture and food systems need to adapt to the adverse effects of climate change and other 

threats by becoming more resilient, productive and sustainable. Professor Kathleen Lewis, Professor of 

Agricultural Chemistry at University of Hertfordshire's Department of Human and Environmental Sciences 

(HES) and Research Leader for the Agriculture and Environment Research Unit (AERU), says the use of 

pesticides is imperative to that goal. And that their continued use is one of the only ways that farmers can ensure 

the wellbeing of local ecosystems and rural populations. 

 ها کش آفت: موضوع

 phys.org :منبع

 11/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-10-pesticides-world.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/22/pesticide-manufacturers-own-tests-reveal-serious-harm-to-honeybees
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/22/pesticide-manufacturers-own-tests-reveal-serious-harm-to-honeybees
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/10/final-warning-decline-in-butterflies-raises-fears-over-pesticide
http://phys.org/tags/healthy+food/
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 (oolong)بر کیفیت چای چینی  خوار نجره برگزت مثبت گزش اثرا

اما طعم شیرین . نبال گزیده شدن توسط حشرات استدبکسی عالقمند و متر ک

 oriental)معروف به زیبایی شرقی ( oolong)و عطر مطبوع چای چینی اوالنگ 

beauty )خوار است های سبز برگ های آن توسط زنجره در گزیده شدن برگ .

شود که منجر  نیش این حشرات سبب بروز واکنش شیمیایی خاصی در گیاه می

 . شود د طعم مطبوع این نوشیدنی بین طرفداران آن میبه ایجا

مزارع خاص در اما در . شود خوار معموال بعنوان یک آفت شناخته می برگزنجره 

کارشناسان . کنند اند که آنها به افزایش درآمد کمک می شود زیرا آنها دریافته از این حشرات استقبال میتایوان و چین 

برقراری موازنه دقیق با حشرات در مزارع کار . به مقدار معین باشدهای چای باید  شرات از برگحگویند میزان تغذیه این  می

 . بسیار دشواری است

 واکنش ،اثرات تغییرات اقلیمی را بر کیفیت چایطی یک پروژه چهار ساله  Tuftsالمللی از محققان دانشگاه  تیمی بین

این تحقیق به حداقل  زهدف ا. اند قرار داده هدر چین مورد بررسی و مطالع کنندگان و چگونگی سازگاری کشاورزان مصرف

 . است رساندن ریسک در وضعیت معیشتی کشاورزان بوده

 tea.html-harvesting-affecting-climate-10-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :ه خبر خالص
Whether it's a farmer's crops or our own skin, bug bites are something few of us seek out or covet. But 

the nibble of a green leafhopper is the secret to the sweet flavor and honeyed aroma of an oolong tea 

known as Oriental Beauty. The bug's bite sparks a chemical response in the plant, enhancing flavors 

that delight tea drinkers. The leafhopper is considered a pest by many plantations, but certain farms in 

Taiwan and China now encourage the insects, because growers have figured out that there's a useful—

and economic—upside to letting them dine a little. "But you want just the right amount of predation," 

says Sean Cash, an associate professor at the Friedman School. As any farmer can tell you, getting 

precisely the right balance of beneficial insects can be tricky. Changes in pests—too many, too few, 

too early, too late, the wrong ones—is just one of the areas being studied by a global, interdisciplinary 

team led by Tufts University researchers, who are in the midst of a four-year project examining the 

impact climate change has on Chinese tea production. 

 چای: موضوع

 phys.org :منبع

 21/11/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-10-climate-affecting-harvesting-tea.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/2016/57-climatechang.jpg
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 تحقیقاتی شرکت بایر و آکادمی علوم کشاورزی چینمكاری ه

نامه همكاری تحقیقاتی به  توافق( CAAS)بایر آلمان و آکادمی علوم کشاورزی چین رکت ش

نامه، طرفین برای تقویت پایداری  اساس این توافقبر . منظور بهبود عملكرد گندم امضاء کردند

های مربوط به تولید غذای کافی برای جمعیت رو افزایش  به مقابله با چالش کشاورزی و کمک

از این همكاری تحقیقاتی، شناخت بهتر فاکتورهای ژنتیكی هدف . ریزی کنند جهان برنامه

هایی  نامه، فرصت بر اساس این توافق. تعیین کننده عملكرد دانه در غالت اعالم شده است

از طریق اعزام و بازدید  فراهم خواهد شد که بتوانند برای اعضاء آکادمی علوم کشاورزی چین

 . بیشتر در جریان کارهای تحقیقاتی شرکت بایر قرار گیرند بلژیک، Ghentنوآوری بایر در مرکز  ازمحققان 

بدین معنی که . شود های زراعی جهان برای کاشت گندم استفاده می درصد از زمین 21برآوردهای شرکت بایر، حدود طبق 

 711با تولید ساالنه بیش از . استترین ماده غذایی برای انسان  عمده ،کشت کشاورزی متعلق به گندم ربیشترین سطح زی

در حال حاضر نرخ افزایش  . باشد دومین محصول در جهان نیز گندم می تاز نظر گستردگی کاش میلیون تن پس از ذرت

ضعیت را تغییرات اقلیمی درصد است در حالیكه میزان افزایش تقاضا دو برابر است و این و 5کمتر از ندم در سال گری و بهره

 . کند نیز تشدید می

 grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2016/10/Bayer_Chinese_Academy_of_Agric.-http://www.world  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Bayer and theChinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) have signed a research collaboration 

agreement focused on improving wheat yields. Working together the two parties plan to enhance 

agricultural sustainability and help meet the challenges of producing sufficient food for a growing 

world population.  The goal of the research collaboration is to better understand the genetic factors 

determining grain yield in wheat. The collaboration will provide an opportunity for CAAS members to 

gain more insights into research at Bayer via short-term placements and regular visits to the scientists 

working at the Bayer Innovation Center in Ghent, Belgium.  According to Bayer, roughly 25% of the 

world's arable land is used to grow wheat. This makes wheat the cereal with the largest amount of land 

used for cultivation and one of the most important staple foods in the world. With a production volume 

exceeding 700 million tonnes annually, wheat is the second most widely grown cereal crop after corn, 

Bayer said.  

  گندم: موضوع

 www.world-grain.com/ :منبع

 18/11/2116: تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت

 

http://www.world-grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2016/10/Bayer_Chinese_Academy_of_Agric.aspx?ID=%7B9284BDFD-8E00-40B7-9E19-D2094E8AFA3D%7D&cck=1
http://www.bayer.com/
http://www.caas.net.cn/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  کنترل قارچVerticillium dahlia عامل بیماری پژمردگی پنبه به کمک فناوری ژنتیكی 

Chinese Scientists Control Verticillium dahliae Wilt Using Gene Technology 

 افریقا .2

 کاشت ذرت تراریخته برای اولین بار در مزارع آزمایشی تانزانیا 

Tanzania Plants First GM Maize Field Trial 

   برگزاری کارگاه آموزشی درباره کاربردهای جدید بیوتكنولوژی در مصر 

Egypt Holds Workshop on New Biotech Applications 

  امریكا .9

  تكمیل اولین برداشت سیب تراریختهARCTIC در امریكا 

First Harvest of Arctic® Golden Apples Completed 

 شود سترس بودن و ماندگاری بتاکاروتن سورگوم میسازی زیستی موجب افزایش در د غنی 

Researchers Reveal Biofortification Increases Availability and Longevity of 

Beta-Carotene in Sorghum 

 وری سویا شدند ت نیتروژن و افزایش بهرهمحققان موفق به تسری  تثبی 

WSU Researchers Speed up Nitrogen Fixation to Boost Soybean Productivity 

 تحقیقات  .4

  بیان ژنPhytase شود روی در دسترس می موجب افزایش آهن و  در اندوسپرم گندم 

Expression of Phytase Gene in Wheat Endosperm Increases Availability of Iron 

and Zinc 

  

 بازگشت به فهرست
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