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 گذشتهوند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شکر در هفت ماه ر

اردیبهشت ) 2167از ماه مه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریکا) 6931یعنی آبان  2167تا نوامبر ( 31

 

 

 

 

از ماه مه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجقیمت  منحنی  تغییرات

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریکا)  6931یعنی آبان  2167تا نوامبر ( 31اردیبهشت ) 2167

 
 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 202.46 Jul 2017 

-15.43 % 171.23 Aug 2017 

4.29 % 178.57 Sep 2017 

-1.65 % 175.63 Oct 2017 

-2.31 % 179.68 Nov 2017 

2.45 % 184.09 Dec 2017 

4.39 % 192.17 Jan 2018 

 ماه قیمت تغییرات

- 417.00 Jul 2017 

-5.76 % 393.00 Aug 2017 

2.29 % 402.00 Sep 2017 

-1.99 % 394.00 Oct 2017 

2.03 % 402.00 Nov 2017 

1.00 % 406.00 Dec 2017 

8.87 % 442.00 Jan 2018 
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تا ( 31اردیبهشت ) 2167از ماه مه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یکایک تن به دالر امر) 6931یعنی آبان  2167نوامبر 

 

اردیبهشت ) 2167از ماه مه  )rket, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) Sugar, Free Ma) شکرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

  :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریکا 451یک پوند معادل حدود ) 6931یعنی آبان  2167تا نوامبر ( 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

-0.27 % 157.51 Jul 2017 

-5.72 % 148.50 Aug 2017 

-0.81 % 147.29 Sep 2017 

0.90 % 148.62 Oct 2017 

0.05 % 148.70 Nov 2017 

0.19 % 148.98 Dec 2017 

4.60 % 155.84 Jan 2018 

 ماه قیمت تغییرات

3.23 % .32 Jul 2017 

0.00 % .32 Aug 2017 

0.00 % .32 Sep 2017 

0.00 % .32 Oct 2017 

3.13 % .33 Nov 2017 

-3.03 % .32 Dec 2017 

-3.12 % .31 Jan 2018 

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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 2162ثبات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژانویه 

 5/613با متوسط  2162ژانویه  شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه

اما نسبت . تقریبا بدون تغییر ماند 2167نسبت به ماه دسامبر واحد 

قیمت غالت و . درصد کاهش داشت 9به ماه مشابه در سال قبل 

تری نسبت به قیمت محصوالت لبنی  ثابتوضعیت های گیاهی  روغن

ن و شکر داشتند که در کل با کاهش مواجه شدند و قیمت گوشت بدو

 . تغییر باقی ماند

واحد در ماه ژانویه نسبت  2/651شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

 9/1، 2167و نسبت به ژانویه ( واحد 4)درصد  5/2به ماه قبل تقریبا 

 با وجود عرضه فراوان، قیمت جهانی گندم و . درصد افزایش داشت

ود های موج ذرت بدلیل کاهش ارزش دالر امریکا و همچنین نگرانی

افزایش قیمت جهانی . درباره شرایط آب و هوایی افزایش پیدا کرد

برنج عمدتا بدلیل تغییر وضعیت تقاضا در آسیا در ماه ژانویه ادامه 

 . یافت

، بطور 2162های گیاهی فائو در ماه ژانویه  شاخص قیمت روغن

واحد بود که در مقایسه با ماه قبل تقریبا بدون تغییر  6/619متوسط 

یکی از دالیل این ثبات، باال رفتن ارزش روغن پالم و در . اندباقی م

 . است بویژه آفتابگردان و کلزا ها مقابل کاهش قیمت سایر روغن

علت افزایش قیمت روغن پالم، باال رفتن میزان تقاضای جهانی برای 

. واردات و کاهش میزان تولید فصلی آن در جنوب شرقی آسیا است

کاهش تقاضای جهانی برای  کلزا تحت تاثیردر مقایسه، قیمت روغن 

 .واردات قرار گرفت

اه واحد در م 3/673نی فائو با متوسط شاخص قیمت محصوالت لب

اگرچه . کاهش داشت( واحد 5/4)درصد  4/2از ماه قبل ، 2162انویه ژ

کاهش این شاخص  برای چهارمین ماه متوالی در پایین آمدن شاخص 

ترین سطح ثبت شده در آوریل  ز از پایینکلی فائو مؤثر بود، اما هنو
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فراوانی عرضه . کره و پنیر کاهش و شاخص پودر شیر افزایش داشت قیمتدر طی ماه ژانویه، . درصد بیشتر است 46، 2161

 . کره شمالی و استرالیا نشان دهنده میزان تاثیر باالی آنها در تعیین قیمت جهانی محصوالت لبنی استمشیر در نی

واحد بود که تقریبا نسبت به میزان بازنگری شده در دسامبر  1/671انویه بطور متوسط ژگوشت فائو در ماه  شاخص قیمت

، 2164درصد افزایش و از باالترین رکورد ثبت شده برای آن در ماه اوت  4/7، 2167در مقایسه با ژانویه . ، تغییری نداشت2167

 .  درصد کمتر بود 5/63

درصد از ماه مشابه سال  4/91از ماه قبل  و ( واحد 2/9)درصد  1/6واحد در ماه ژانویه،  216متوسط شاخص قیمت شکر فائو با 

 ولید کننده شکر و عرضه فراوان آنعلت اصلی این کاهش و تداوم آن، افزایش تولید در کشورهای عمده ت. قبل کمتر است

 . برای صادرات است

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 169.5 points in January 2018, nearly unchanged from 

December 2017 but almost 3 percent below the corresponding period last year. While firmer prices 

were registered for cereals and vegetable oils in January, dairy and sugar values were generally weaker 

and meat quotations remained steady. 

The FAO Cereal Price Index averaged 156.2 points in January, up almost 2.5 percent (4 points) from 

December and 6.3 percent from January 2017. Despite large supplies, wheat and maize prices received 

some support from a weaker US dollar as well as concerns over weather.  International rice values 

continued to firm up in January, sustained mainly by renewed Asian demand. 

The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 163.1 points in January, virtually unchanged from 

December, as moderate rises in palm oil values were outweighed by weakening prices for other oils, 

notably sunflower and rapeseed oils. International palm oil quotations strengthened as global import 

demand picked up just when seasonal production declines were looming in Southeast Asia. 

 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 بینی ثبت رکورد جدید برای تولید جهانی غالت در سال جاری پیش

ذرت با  های فائو، سطح ثبت شده برای میزان ذخیره گندم و بینی براساس آخرین پیش

به ( 62/2167)هتر از انتطار برداشت در پایان فصل جاری داد و ستد توجه به وضعیت ب

 . رکورد جدیدی خواهد رسید

طبق آخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت فائو، با توجه به میزان ذخیره ثبت 

. ی خواهند ماندبازارهای جهانی غالت اصلی متعادل باقکند،  عرضه عمل میشده برای غالت اصلی که مشابه محیط بافر برای 

 .سال گذشته برسد 61رود میزان ذخیره غالت به باالترین سطح ثبت شده در  انتظار می

درصد بیشتر از رقم مربوط به  9/6میلیون تن اعالم کرد که  2141تولید جهانی غالت را  خود، به روز شدهبینی  پیشدر فائو 

درشت بویژه برداشت مورد   تولید غالت دانهتوجه  زایش قابلبعلت اف. و باالترین سطح ثبت شده تا کنون است 2161سال 

 . میلیون تن افزایش دارد 5/69بینی شده نسبت به ماه دسامبر  انتظار ذرت در چین، مکزیک و اتحادیه اروپا، رقم جدید پیش

ش یافته و نیز بدلیل بازنگری بینی میزان تولید گندم نیز افزای روسیه پیشو  با توجه به انتظار افزایش تولید گندم در کانادا

طبق برآوردهای انجام شده میزان .  رود میزان تولید آن نیز افزایش پیدا کند انجام شده در وضعیت برنج در چین انتظار می

 . درصد افزایش خواهد داشت 4/6نسبت به سال قبل  62/2167مصرف غالت نیز در 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1099319/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The current marketing season (2017/18) should end with record inventory levels for wheat and maize 

following better-than-earlier-expected harvests, based on FAO's latest forecasts. 

"Global markets of all major cereals remain well balanced, supported by record inventory levels," 

according to FAO's new Cereal Supply and Demand Brief. The stocks-to-use ratio, a proxy for global 

supply buffers, is expected to rise to its highest level in 16 years. FAO's updated forecast for 

worldwide cereal production in 2017 now stands at 2 640 million tonnes, 1.3 percent higher than 2016 

and an all-time record high. The forecast has been raised by 13.5 million tonnes since December, with 

coarse grains driving the bulk of the increase, due largely to higher maize output expected in China, 

Mexico and the European Union. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1099319/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 زده جهان  تداوم بحران گرسنگی در مناطق جنگ

های بشردوستانه  زده، تالش در نتیجه ادامه عدم امنیت غذایی در کشورهای جنگ( WFP) س اعالم فائو و برنامه جهانی غذابر اسا

کشوری که در حال حاضر  61طبق آخرین گزارش این دو سازمان . شت مردم موردنیاز استبیشتری برای ارائه غذا و کمک به تامین معی

 سائو،یب نهیکنگو، گ کیدموکرات یجمهور ،یمرکز یقایآفر یجمهور ،یروندافغانستان، ب: با عدم امنیت غذایی مواجه هستند، عبارتند از

و  منی و نیاوکرا ،جمهوری عربی سوریه، سودان، جنوبی سودان ،یومالس ،یمالز ا،یبریل ،لبنانای در  پناهندگان سوریهعراق،  ،یتیهائ

جدول زیر نشان  دهنده وضعیت کشورهایی است که بیش از نیمی از جمعیت آنها در معرض  .چاد اچهیدر یمنطقه مرز نیهمچن

 .گرسنگی حاد هستند

 (میلیون)تعداد کل جمعیت  درصد جمعیت با گرسنگی حاد  

 17 %61 یمن

 8/4 % 45 جنوبی سودان

 5/6 %33 سوریه

 9/1 (بعلت تعداد زیاد پناهندگان% )33 لبنان

 1/1 %31 جمهوری افریقای مرکزی

 2/1 %26 اوکراین

 6/7 %25 افغانستان

 1/3 %25 سومالی

  story/en/item/1099260/icode/http://www.fao.org/news/:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Food insecurity in conflict-stricken countries continues to deteriorate, meaning humanitarian efforts to provide 

affected communities with food relief and livelihood support remain extremely critical, FAO and WFP have told 

the UN Security Council. Their latest report to the Council on food insecurity covers 16 countries: Afghanistan, 

Burundi, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Iraq, 

Lebanon regarding the Syrian refugees, Liberia, Mali, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, 

Ukraine and Yemen, plus the transboundary Lake Chad Basin area.  
 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 29/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1099260/icode/
http://www.fao.org/3/I8386EN/i8386en.pdf
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 اسپانیا برای کمک به کشاورزان کشورهای در حال توسعه همکاری فائو و شرکت تلفونیکا

ی ها ، یکی از بزرگترین شرکت(Telefonica) اسپانیا یتلفونیکاشرکت فائو و 

مخابراتی در جهان موافقت کردند تا در زمینه تقویت آمادگی کشاورزان در مواجه با 

های  استفاده ار فناوری درهای شدید آب و هوایی و پیامدهای تغییرات اقلیمی  پدیده

 . پیشرفته دیجیتال برای توسعه کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه همکاری کنند

توسط گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو و  2162فوریه  62نامه در روز  این توافق

Trinidad Jimenezهای نوآوری،  های ابتکاری در زمینه اجرای برنامه. مضاء شد، مدیر امور مالی بخش جهانی این شرکت ا

و سیستم هایی که برای کشاورزان امکان دسترسی به اطالعات ضروری برای بهبود  دیجیتالی کردن، تجزیه و تحلیل داده

 . نامه است معیشت و افزایش سازگاری آنها در برابر تغییرات اقلیمی را فراهم کند از اهداف این توافق

-Big)، استفاده از داده بزرگ (IoT)استفاده از اینترنت اشیا : نامه سه ساله عبارتند از زمینه اصلی موردتوافق در این توافق

Data )زیسا های آموزشی دیجیتالی و ظرفیت و برنامه 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1099923/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and Spain’s Telefonica, one of the world’s largest telecommunications companies, have agreed 

to work together to leverage the use of cutting-edge digital technologies for agricultural development, 

food security and nutrition, and specifically, prepare and strengthen farmers in the face of extreme 

weather events related to climate change. 

An agreement signed today by FAO Director General, José Graziano da Silva, and Telefonica’s Global 

Director of Public Affairs Strategy, Trinidad Jiménez, foresees joint initiatives targeting innovation, 

digitalization, data analysis and systems so that farmers can access vital information to improve their 

livelihoods and strengthen their resilience to climate change. 

"This partnership will help us face one of the greatest current challenges in the fight against hunger, 

poverty and the effects of climate change in agriculture. Access to reliable information, including that 

related to changing weather patterns, is essential to empower farmers, especially those who live in 

developing countries,” Graziano da Silva said. 

 فناوری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1099923/icode/
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 خوار پاییزه انتشار راهنمای فنی جدید توسط سیمیت برای مقابله با آفت کرم برگ

المللی  ینتوسط کارشنارسان ب( IPM)مبتنی بر مدیریت یکپارچه آفات  و جامع راهنمای جدید فنی

 ذرتپاییزه خوار  است که به محققان، مروجان و کشاورزان در مقابله به آفت کرم برگ تهیه شده

(Spodoptera frugiperda) این آفت در دو سال گذشته بسرعت در سراسر قاره . کمک خواهد کرد

مشترک  این راهنما بطور. است افریقا گسترش یافته و خسارات زیادی به محصول ذرت وارد کرده

المللی اصالح  ، مرکز بین(USAID)المللی امریکا  انس توسعه بینژ، آFeed the Futureتوسط برنامه 

تهیه و در آن در ( MAIZE)بر روی ذرت  CGIARو برنامه تحقیقاتی ( CIMMYT)ذرت و گندم 

 . است شده هها و عملیات موردنیاز برای مبارزه مؤثر با این آفت توضیح داد مورد شناسایی و فناوری

بومی امریکای شمالی است که اخیرا بعنوان یک تهدید بزرگ برای محصول  fall armywormخوار پاییزه ذرت یا  کرم برگ

کشور  91تا کنون در در قاره افریقا مشاهده و  2161این آفت برای اولین بار در ماه ژانویه . کشاورزی افریقا شناخته شده است

ذرت . دهد تغذیه کند اما ذرت را ترجیح مینوع محصول کشاورزی  21 ازتواند  بطور بالقوه می. تاس شناسایی شده افریقایی

میلیون خانواده در این  911معیشت بیش از . نقش حیاتی در برقراری امنیت غذایی، کسب درآمد و معیشت مردم افریقا دارد

 . قاره وابسته به این محصول است

  armyworm/-fall-against-protect-farmers-help-to-guide-technical-http://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new comprehensive integrated pest management (IPM)-based technical guide produced by international 

experts will help scientists, extension agents and farmers to tackle the fall armyworm (Spodoptera frugiperda), 

which has rapidly spread across the African continent in the last two years, decimating maize crops in its path. 

“Fall Armyworm in Africa: A Guide for Integrated Pest Management,” jointly produced by Feed the Future, 

the United States Agency for International Development (USAID), the International Maize and Wheat 

Improvement Center(CIMMYT) and the CGIAR Research Program on Maize (MAIZE), provides tips on fall 

armyworm identification as well as technologies and practices for effective control. 

Native to North America, the fall armyworm has recently emerged as a major threat in Africa, where it has been 

identified in over 30 countries since it was first confirmed on the continent in January 2016. The pest can 

potentially feed on 80 different crop species but has a preference for maize, which poses a significant threat to 

the food security, income and livelihoods of over 300 million African smallholder farm families that consume 

maize as a staple crop. 

 آفات گیاهی :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 31/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.cimmyt.org/new-technical-guide-to-help-farmers-protect-against-fall-armyworm/
http://repository.cimmyt.org/xmlui/bitstream/handle/10883/19204/59133.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://feedthefuture.gov/
https://www.usaid.gov/
http://www.cimmyt.org/
http://www.cimmyt.org/
http://maize.org/
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2018/01/32577231314_a7b9506122_k.jpg
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 تغذیه های مرتبط با کشاورزی برای مبارزه با اضافه وزن و سوء حل جستجوی راه

. افزایش میزان چاقی یک از موضوعات مطرح در تغذیه امروزی انسان است

اقتصاددانان . ای در گسترش این ایپدمی دارد ی نقش عمدهکشاورز

ای برای شناخت هر چه بیشتر نحوه تاثیر  کشاورزی بانک جهانی مطالعه

. اند های کشاورزی و غذا بر روی این مشکل امروزی انجام داده سیستم

گزارش منتشر شده از نتیجه این مطالعه شامل نکات مهمی در این خصوص 

و آنها  در حال توسعه سوءتغذیه دو وجه عمده دارد در کشورهای. است

وزن هستند،  های ناشی از چاقی و اضافه ضمن اینکه متحمل هزینه و چالش

مغذی است نیز مواجه  با مسئله کمبود تغذیه که اکثرا به شکل کمبود ریز

 . شود ها اطالق می از کمبود ریزمغذیتغذیه ناشی  تغذیه بیش از نیاز، کمبود تغذیه و سوء بهتغذیه  سوء ،در کل. باشند می

یابد و  های غذایی افزایش می کند، سطح عرضه مواد غذایی تثبیت شده و تنوع در رژیم هنگامی که میزان فقر کاهش پیدا می

اما اضافه وزن و شکل حاد آن یا چاقی حاکی از روندی متضاد در جمعیت جهان . برند افراد کمتری از گرسنگی حاد رنج می

بعنوان مثال، تولید . میزان شیوع چاقی تا حد زیادی به سطح ثروت کشورها بستگی دارد. است( سال 5مل کودکان زیر شا)

دالر درآمد سرانه رابطه مستقیم خطی مثبت با یکدیگر  5111میزان تولید ناخالص داخلی و میانگین توده بدنی تا حدود 

 . دارند

  malnutrition-within-problem-increasing-obesity-solutions-related-agriculture-http://blogs.worldbank.org/health/seeking:لینک خبر

 :خبر خالصه 
Rising obesity rates are in the headlines – with increasing recognition of the major role that agriculture and food 

systems play in the epidemic.  As agriculture economists interested in human nutrition, we wanted to take a look 

at what it all means, to look at how agriculture and food systems are part of the problem and how they are part 

of the solution. While conducting research for a recent report, a few things stood out to us. 

Before we dive into what we found, it’s important to note that most developing countries are faced with the 

‘double burden of malnutrition’. They bear the costs and challenges from overweight and obesity while 

grappling with high rates of undernutrition, both forms usually linked with micronutrient deficiencies.  To be 

clear, malnutrition refers to overnutrition, undernutrition, and micronutrient malnutritrion. 

 تغذیه :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 17/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/health/seeking-agriculture-related-solutions-obesity-increasing-problem-within-malnutrition?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
http://documents.worldbank.org/curated/en/222101499437276873/An-overview-of-links-between-obesity-and-food-systems-implications-for-the-agriculture-GP-agenda
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 تواند کمک کند  هرزی که به تغذیه جهانی می علف

که در برخی از ( goat grass)ژنوم گیاه دانه تسبیحی یابی دقیق  محققان بر این باورند که توالی

تواند به بهبود امنیت غذایی جمعیت فزاینده  شود، می ا بعنوان علف هرز شناخته میکشوره

ها، بیشترین سطح زیر کشت را در  گندم بعلت سازگاری با انواع مختلف اقلیم. جهان کمک کند

درصد از کالری  21همچنین ماده غذایی اصلی بیش از یک سوم جمعیت جهان و . جهان دارد

ها را در میان گیاهان زراعی دارد که  ترین ژنوم گندم یکی از بزرگترین و پیچیده. دهد کیل میمصرفی کل جهان را تش

 . کند یابی آن را مشکل می توالی

با گیاه دانه تسبیحی  emmerحاصل تالقی بین گونه گندم  شود ای از گندم که برای تهیه نان معمولی مصرف می گونه

(Aegilops tauschii ) تسبیحی به افزایش تحمل سرما و   هایی از دانه ژن. گردد سال قبل برمی 2111است که به حدود

ای که در  در مقاله. کند و بهمین دلیل است که گندم قابل کشت در بسیاری از نقاط دنیا شده است بیماری در گندم کمک می

های پیچیده گیاه  از ویژگی اند که  شناخت بیشتر است نویسندگان آن توضیح داده منتشر شده Nature Plantsمجله 

شرایط سخت آب و هوایی و مقاومت بیشتر در برابر  م جدید گندم با سازگاری بهتر درتواند به تولید ارقا تسبیحی می دانه

 . ها کمک کند بیماری

  world/-the-feed-to-helps-that-weed-tp://www.cimmyt.org/press_release/theht:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists say that the detailed sequencing of the genome of goat grass, which is considered a weed in some 

countries, could help to improve food security for the world’s expanding population. 

Wheat is the world’s most widely grown crop cereal thanks to its adaptability to a number of climates. It is a 

staple food for more than a third of the world’s human population and accounts for 20 percent of all calories 

consumed globally. However, it has one of the largest and most complex genomes compared of crop plants, 

making sequencing difficult. The common bread wheat species we are familiar with today arose when emmer 

wheat cross-bred with goat grass (Aegilops tauschii) around 8,000 years ago. Genes from goat grass contributed 

to bread wheat’s tolerance of cold and diseases, which is why both species are able to grow in so many parts of 

the world. Understanding the complex genetic features of goat grass could help develop new wheat varieties that 

adapt to stressors like climate extremes and disease, authors say in a comment article for Nature 

Plants published today. 

 های هرز علف :موضوع

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 31/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.cimmyt.org/press_release/the-weed-that-helps-to-feed-the-world/
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 شیوع بیماری پالگ گندم در یمن و خطر گسترش آن به سایر مناطق

خود را از گسترش بیماری زنگ ساقه  دکارشناسان کشاورزی نگرانی شدی

ناطق عمده کشت این محصول مهم برای امنیت گندم از یمن به سایر م

 . غذایی اعالم کردند

زنگ ساقه یا زنگ سیاه گندم نوعی بیماری گیاهی است که محصوالت 

 Pucciniaعامل آن قارچی بنام . کند ای مثل گندم و جو را مبتال می عمده

حسن،  حاج بنا بر اظهار صالح. کند وارد می کند اما بیشترین آسیب را به ساقه است که به ساقه، ریشه و برگ گیاه حمله می

است، بهمین دلیل ( از سمت جنوب غربی)ای به آسیا  نماینده فائو در یمن، این کشور از نظر موقعیت جغرافیایی همانند دروازه

. شود این بیماری محسوب میهای مربوط به جلوگیری از گسترش  یکی از مناطق مهم برای تحقیق، مطالعه و انجام فعالیت

طبق برآوردهای . گندم ماده غذایی اصلی و منبع معیشت بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کشورهای در حال توسعه است

در صورت . کنند درصد از کل گندم جهان را تولید می 97کشور در شمال و شرق افریقا و همچنین در سراسر آسیا،  96فائو، 

 . تواند منجر به نابودی کل محصول گردد سیاه می مساعد بودن شرایط، ابتال به بیماری زنگ

  yemen.html-through-spreading-plague-https://www.scidev.net/global/farming/news/wheat:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agricultural experts are seriously concerned about the spread of stem rust through Yemen to the 

world’s major wheat production regions, where it could wipe out huge cultivation areas of a crop 

crucial for food security. 

Stem or black rust is a disease that hits basic agricultural crops such as wheat and barley. It is caused 

by a Puccinia fungus which attacks a plant’s stem, roots and leaves, but mostly damages the stem. "As 

a gateway to Asia [from the south-west], Yemen has become one of the important areas of research, 

study, and intensified efforts related to the spread of the disease," said Salah Hajj Hassan, who 

represents the UN Food and Agriculture Organization (FAO) in Yemen. Wheat is a source of food and 

livelihood for more than one billion people in developing countries. The FAO estimates that 31 

countries in North and East Africa, as well as across Asia, account for 37 per cent of the world’s wheat 

production. 

 بیماری گندم  :موضوع

 www.scidev.net :منبع

 12/11/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.scidev.net/global/farming/news/wheat-plague-spreading-through-yemen.html
https://www.scidev.net/global/agriculture/food-security/
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  (cover crops) اثرات اقتصادی بلندمدت گیاهان پوششی

ها توسط محققان  تحقیقاتی بلند مدت پرهزینه برای بررسی داده های تعداد پروژه

. کشد سال طول می 5تا  9های تحقیقاتی  بسیاری از پروژهانجام . زیاد نیست

برای یک  ای که اخیرا محققان مؤسسه کشاورزی دانشگاه تنسی نتایج مطالعه

هدف از این مطالعه یافتن مزایای . ساله انجام شده است را منتشر کردند 23دوره 

( no-till)ورزی  گیاهان پوششی در مزارعی است که پنبه به روش بدون خاک

 . است شده کاشته می

بدون گیاهان . توده باقیمانده از آن بر روی خاک بسیار کم است محصولی است که پس از برداشت میزان زیست  پنبه 

کشاورزی بدون شخم بعنوان روشی . گیرد های زمستانی و رواناب قرار می ناشی از بارانپوششی، زمین در معرض فرسایش 

 . است های سطحی و کاهش فرسایش آن توسط کشاورزان پذیرفته شده خاکمقرون بصرفه برای حفاظت از 

، زاییده فکر دانشمند  مرحوم دون   منتشر شده Agronomy Journalاین مطالعه که نتایج آن در شماره ماه نوامبر مجله 

اثرات کشاورزی بدون شخم و گیاهان پوششی در بود که به چگونگی ( UTIA)دانشگاه تنسی بنام  شناسان تایلر از خاک

 . کاهش فرسایش عالقمند بود

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205141107.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
It isn't often that researchers have the luxury to examine data from a long-term research project. While most 

research projects last from three to five years, scientists with the University of Tennessee Institute of 

Agriculture recently published a study that covered a 29-year period to find the benefits of cover crops on no-till 

cotton fields. 

Cotton is a major crop grown in the southeast and after harvesting there is very little residual biomass. Without a 

crop covering the ground, there is an increased amount of soil exposure that can lead to erosion from winter 

rains and runoff. No-till agriculture was steadily adopted by producers as a way to save topsoil and reduce soil 

erosion in their fields. Cover crops, such as winter wheat were also added to the mix by some producers to 

enhance the benefits of no-till production. 

The study, published in Nov. 2017 in Agronomy Journal, was the brainchild of the late Don Tyler, a renown 

UTIA soil scientist, who was interested in how no-till and cover crops may help reduce erosion. 

 پوششی گیاهان :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205141107.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول بهمن

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

14 

 

 دهند های زراعی را به مناطق طبیعی ترجیح می های گیاهی زمین ویروس

 و کیپ( فرانسه)المللی از کامارگو  نتایج تحقیق انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی بین

توجهی بر توزیع و شیوع  کشاورزی تاثیر قابلدهد که  نشان می( افریقای جنوبی)غربی 

های ویروسی در مناطق  فراوانی آلودگی. دهای گیاهی در محیط زیست دار ویروس

جزئیات بیشتر درباره این . کشاورزی به میزان قابل توجهی بیشتر از مناطق طبیعی است

دهد که در  این مطالعه همچنین نشان می. است منتشر شده ISMEمطالعه در مجله 

مناطق واقع در مجاورت . های بسیاری وجود دارد ها ناشناخته زیستی میکروارگانیسم در زمینه تنوع« بندی طبیعی طبقه»

 . های گیاهی کمک کند تواند در شناخت هر چه بهتر ظهور بیماری های کشاورزی می زمین

ها هستند، هنوز درباره تنوع آنها اطالعات کافی وجود  های گیاهی ویروس د از بیماریدرص 51با وجود اینکه عامل ظهور 

این رقم طبق اکتشافات . بندی شده است نوع ویروس گیاهی شناخته و طبقه 6411بر اساس آمار رسمی، تا کنون حدود . ندارد

بنا به دو دلیل  این رقمبر این،  عالوه. ا استتر از تنوع واقعی آنه های زمینی و دریایی، بسیار پایین اخیر در اکوسیستم

های یافت شده در  ها به احتمال زیاد، بر مبنای تعداد بسیار کمی از گونه های ویروس اول اینکه ویژگی. تواند صحیح باشد نمی

ن میزبان های شناخته شده در جهان بر اساس عوارض ناشی از آنها در گیاها مزارع انجام شده و دوم اینکه اغلب ویروس

 . شوند توصیف می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180130134244.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Agriculture has a considerable influence on the distribution and prevalence of plant viruses in the environment. 

In cultivated areas, viral infections are significantly more frequent than in natural areas. This is the conclusion 

of a study conducted by a team of international scientists in the Camargue (France) and in the Western Cape 

regions (South Africa), the results of which were published in January in The ISME Journal. This study also 

indicates that the "natural compartment," which is still largely unexplored in terms of the biodiversity of 

microorganisms, contains a large number of viruses. "The areas adjacent to agricultural land could enable us to 

better understand the emergence of plant diseases," he says. Although 50% of emerging plant diseases are viral, 

knowledge of the diversity of plant viruses is still dramatically lacking. Officially, to date, around 1 400 species 

of plant viruses have been characterised and taxonomically assigned. This figure is probably well below the true 

diversity of plant viruses, as shown by recent explorations of terrestrial and marine ecosystems. 

 های گیاهی ویروس :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180130134244.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول بهمن

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

15 

 

 شود گیاهان خوراکیهای  رسی دانه تواند سبب زود گرمایش زمین می

تغییرات اقلیمی  یکی از عوامل تهدید کننده محصوالت کشاورزی در سطح جهانی،

اما شناخت کافی در مورد نحوه تاثیر گرمایش زمین بر فیزیولوژی گیاهان وجود . است

حرارت سبب  باال رفتن درجهدهند که  های محققان انگلیسی نشان می یافته. ندارد

ژنی . شود های متعلق به خانواده کلم و خردل می تسریع پراکنش دانه ها در گیاهان گونه

جزئیات بیشتر درباره این . در این فرایند نقش مؤثری دارد INDEHISCENTبنام 

 .  است منتشر شده Molecular Plant یافته در مجله 

در گوید،  شناسی گیاهی در مرکز تحقیقات جان اینز در این باره می وینود کومار، نویسنده مقاله و از متخصصان زیست

تغییرات اقلیمی . ها یکی از دالیل اصلی از بین رفتن محصول است نهبسیاری از محصوالت زراعی مثل کلزا زودرسی دا

پذیری بالقوه تولید محصوالت کشاورزی در جهان به  در این تحقیق آسیب. تواند از عوامل تشدید کننده این وضعیت باشد می

  .حل برای این مشکل باشد تواند شروعی برای یافتن راه و می است سبب گرمایش زمین بررسی شده

وجود برای مثال، با . ای در سازگار کردن چرخه زندگی خود با شرایط مختلف محیطی هستند العاده گیاهان دارای توانایی فوق

  . شود ها مطابق شرایط فصلی تعیین می تغییرات روز به روز در هوا و دما، زمان رسیدن دانه

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212121238.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Climate change is threatening crop yields worldwide, yet little is known about how global warming 

will confuse normal plant physiology. Researchers in the UK now show that higher temperatures 

accelerate seed dispersal in crop species belonging to the cabbage and mustard plant family, limiting 

reproductive success, and this effect is mediated by a gene called INDEHISCENT. The findings 

appear February 12 in the journal Molecular Plant. 

"In many crops, such as oilseed rape, premature seed dispersal is one of the major causes of crop loss. 

In the context of climate change, this could become increasingly severe," says co-senior author Vinod 

Kumar, a plant developmental biologist at the John Innes Centre in Norwich, England. "This study 

exposes the potential vulnerabilities of crop production in the warming world and paves the way for 

addressing this problem." 

 گرمایش زمین :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/12/2118 :اریخ خبرت

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212121238.htm
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 ناشی از کمپوست به کمک فناوری جدیدبیوتیکی  جلوگیری از گسترش مقاومت آنتی

های  در مقیاس صنعتی کمپوست مثل کود حیوانی از مخلوط کردن باقیمانده

ه دام با خوراک دام ک در صورتی. شود گیاهی و ضایعات حیوانی تولید می

های عامل ایجاد  باشد، وجود ژن بیوتیک درمان شده حاوی داروی آنتی

 . ها در کود حیوانی  محتمل است بیوتیک مقاومت در برابر آنتی

های  بیوتیک به تنهایی عامل های ایجاد کننده مقاومت در برابر آنتی ژن

های باکتریایی  فونتبیوتیک در درمان ع آنها استفاده از آنتی. نیستند یمضر

رای سالمت عمومی جهانی بدر صورت انتقال از منابع محیطی مثل کود حیوانی به انسان، تهدیدی جدی . کنند محدود میرا 

 hyperthermophilicبا همکاری دانشگاه کشاورزی و جنگل فوجیان چین، روش  Yorkمحققان دانشگاه . آیند بشمار می

درجه  31این روش فرایندی در مقیاس صنعتی است که در آن مخلوط کمپوست تا دمای . اند برای تولید کمپوست ارائه کرده

جزئیات بیشتر درباره این روش . روند ها از بین می بیوتیک های مقاوم در برابر آنتی در این دما باکتری. شود سانتیگراد گرما می

 . است منتشر شده Environmental Science and Technologyدر مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180208120853.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
At an industrial scale, compost, such as manure, is produced by mixing plant and animal waste. 

Manure, however, is likely to contain antibiotic resistant genes if animals have been treated with 

antibiotics during their lifetime. 

While antibiotic resistance genes are not harmful in themselves, they limit the use of antibiotics for 

treating bacterial infections and pose a serious threat to global public health if they get transmitted to 

humans from environmental sources, such as compost. 

Scientists at York, in partnership with Fujian Agriculture and Forestry University, China, have now 

shown that using a method called hyperthermophilic composting, an industrial scale process that heats 

the compost mixture from within to a temperature of 90°C, antibiotic resistant-carrying bacteria can be 

killed. 

 بیوتیكی مقاومت آنتی  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180208120853.htm
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 زیست نیاز چین به سازگار ساختن تولید شیر با محیط

به بیش از سه برابر تولید آن در سال  2151میزان شیر موردنیاز چین تا سال 

مقدار  خواهد رسید، بدون ایجاد تغییر در خطوط عرضه فعلی، این 2161

های  درصد، زمین 95های شیری را  ای از رمه تقاضا، انتشار گازهای گلخانه

درصد و آلودگی نیتراتی ناشی از تولید شیر را  92مربوط به تولیدات لبنی را 

 .  درصد افزایش خواهد داد 42

« کسب و کار معمولی»یوی گوید، ادامه سنار محیطی چند ملیتی می از تیم تحقیقات زیست zhaohai Baiمحقق چینی بنام 

(business-as-usual )جزئیات مطالعه انجام شده توسط این . در این صنعت پیامدهای غیرقابل تصوری بدنبال خواهد داشت

 . است منتشر شده Global Change Biologyتیم در مجله 

محیطی ناشی از  چین با پیامدهای زیست درتنها کل شیر موردنیاز تولید . توجه نیستند  های معمولی جالب بنظر وی، جایگزین

ای پایدار برای تولید لبنیات در سطح جهانی، مناطقی مثل چین که با  برای داشتن آینده. واردات خوراک دام همراه خواهد بود

 . کنندگان پیشرو کارآمد کنند های تولید خود را مشابه تولید افزایش تقاضا روبرو هستند، باید روش

  green.html-china-02-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
China will need more than three times as much milk by 2050 as it produced in 2010 and, without changes to its 

current supply lines, the demand will lift global greenhouse gas emissions from dairy herds by 35%, expand 

dairy land by 32% and increase nitrogen pollution from dairy production by 48%. 

"The consequences of sticking to a 'business-as-usual' scenario are unthinkable," says Zhaohai Bai, an associate 

professor at the Chinese Academy of Sciences and lead author of a paper from a multinational team of 

environmental scientists published today in Global Change Biology. 

The obvious alternatives are not attractive either, notes Bai. Producing all the extra milk in China alone would 

add the environmental burden of huge animal feed imports, while importing the extra milk wholesale would 

simply shift the problems to milk exporting nations. 

"For a more sustainable dairy future globally, high milk demanding regions, such as China, must match the 

production efficiencies of the world's leading producers," says Bai. "Greenhouse gas emissions would rise much 

more modestly and land use would also contract." 

 اقتصاد :موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-02-china-green.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/chinasneedto.jpg
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 افشان بررسی اهمیت نقش جانوران گرده

استرالیا درباره اهمیت پرندگان، ، تحقیق جدیدی در دانشگاه انگلیای شرقی

اند  محققان دریافته. است ها انجام شده پستانداران و خزندگان در گرده افشانی گل

تواند سبب  ها می ها و پرندگان به گل داران، بویژه خفاش هکه ممانعت از رسیدن مهر

 . درصد شود 19کاهش تولید میوه یا دانه تا 

رباره اهمیت همپتون انجام شده و اولین تحقیق در نوع خود برای ارزیابی جامع د این تحقیق در دانشگاه ساوث

 Frontier in Ecologyدرباره این مطالعه در مجله  جزئیات بیشتر. دار در تولید مثل گیاهان است های مهره افشان گرده

گوید، برای اولین بار، تصویری جهانی از  می UEAدکتر لین دانک از دانشکده علوم بیولوژیکی . است منتشر شده

تا کنون، فقط پرندگان، . ها ارائه شده است مرتبط با آنهایی  های مهم برای گیاهان وحشی و اکوسیستم افشان گرده

تر از  ها برای کشورهای مناطق گرمسیری مهم این. شدند می ها در نظر گرفته افشان داران و خزندگان بعنوان گردهپستان

، بطور متوسط تقریبا دار های مهره  افشان دهند که از دست دادن گرده نتایج بدست آمده همچنین نشان می. انگلستان هستند

 . افشانی هستند، از دست خواهند رفت سته به آنها برای گردههایی که واب ها و دانه دو سوم از تولید میوه

  pollinators.html-vertebrate-importance-highlights-02-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The importance of birds, mammals and reptiles for pollinating plants around the world is the subject of a major 

new study involving the University of East Anglia. Scientists found that preventing vertebrates – predominantly 

bats and birds – from visiting flowers to feed can reduce the amount of fruits and/or seeds produced by 

the plants by an average of 63 per cent. The study, led by the University of Southampton, is the first global 

assessment of the importance of vertebrate pollinators for plant reproduction. The results are published in the 

journal Frontiers in Ecology and the Environment today. Dr. Lynn Dicks, from UEA's School of Biological 

Sciences, said: "For the first time, we now have a global picture of how important pollinators are to wild plants 

and the ecosystems they are part of. It's sobering. "So far, we've only looked at bird, mammal and reptile 

pollinators. These are much more important in tropical countries than here in the UK, although some of our 

birds, including blue tits, sometimes visit flowers and transfer pollen. "We show that if we lost all those 

vertebrate pollinators, on average almost two thirds of fruit and seed production would be lost from the plants 

that depend on them for pollination. 

 ها افشان گرده :موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-02-highlights-importance-vertebrate-pollinators.html
https://phys.org/tags/birds/
https://phys.org/tags/plants/
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 استفاده از هوش مصنوعی در کنترل آفات گیاهی

، ساالنه، (EMBRAPA)بر اساس اعالم مرکز تحقیقات کشاورزی برزیل 

ها حدود  یزان خسارت وارده به محصوالت کشاورزی توسط آفات و بیماریم

شرکت کشاورزی دیجیتال . است برآورد شده( $R)میلیارد رال برزیل  55

در ایالت سائوپولو قصد دارد با استفاده از فناوری اینترنت  Agrosmartبنام 

ای  نامهاین شرکت در حال توسعه بر. این وضعیت را تغییر دهد( IoT)اشیا 

است که به کشاورزان در تعیین مقدار و زمان مناسب مصرف مواد شیمیایی 

 .این برنامه در کاهش هزینه و اثرات زیست محیطی سموم مؤثر خواهد بود. ها کمک خواهد کرد برای مبارزه با آفات و بیماری

ای از  مبتنی بر مجموعه Agrosmartگوید،  مسئول این پروژه، مارکوس وینیسیوس که آگرونومیست است درباره آن می

توسعه داده شده و هدف آن افزایش  6311در دهه  IPM. است( IPM)های شناخته شده مدیریت یکپارچه آفات  تکنیک

ای از ابزار شامل سموم شیمایی، بیولوژیکی، تله نور و فرمون  های کنترل آفات با ادغام مجموعه وری در شیوه اثربخشی و بهره

 . است استفاده شده( AI)در این پروژه برای شناسایی و تعیین تراکم جمعیتی آفات از هوش مصنوعی  .مصنوعی است

  t.htmlimpac-environmental-efficiency-pest-ai-02-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The losses suffered by Brazilian agriculture owing to crop pests and diseases amount to R$55 billion 

per year, according to data from the Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA). 

Agrosmart, a digital agriculture company based in Campinas, São Paulo State, plans to change this 

situation using Internet of Things (IoT) technology. Agrosmart is developing a connected application 

that will help farmers apply the right amount of agrochemical at the right time in order to combat pests 

more cost-effectively and with less environmental impact. 

Led by agronomist Marcus Vinicius Sato, Agrosmart's project is based on a set of techniques known 

as integrated pest management (IPM), developed in the 1960s to enhance the effectiveness and 

efficiency of pest control by integrating an array of tools such as chemical pesticides, biological agents 

(predators and bacteria, for example), light traps and synthetic pheromones. 

"The project entails using artificial intelligence to identify and quantify insects," Sato says.  

 فناوری :موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/2118 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-02-ai-pest-efficiency-environmental-impact.html
https://phys.org/tags/integrated+pest+management/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

  دفتر نظارت بر فناوری ژنتیک استرالیا(OGTR )های  دو رقم پنبه و کلزای تراریخته بنامCOT102  وDHA 

CANOLA را تایید کرد.  

Australian OGTR Approves GM Cotton (COT102) and Canola (DHA Canola)  

  انتشار گزارش وضعیت بیوتکنولوژی کشاورزی در بنگالدش توسط شبکه جهانی اطالعات کشاورزی، وزارت

  کشاورزی امریکا  

USDA FAS-GAIN Reports Advancement of Agri-Biotech in Bangladesh 

 روپاا .2

 شود شناسایی یک نوع ژن در برنج که سبب افزایش عملکرد در ذرت می 

Rice Gene Makes Maize Productive; To Do the Same for Other Crops 

 های مرتبط با محصوالت ترارریخته در آلمان کنندگان از ریسک تجزیه و تحلیل شناخت مصرف 

German Study Analyzes Risk Perceptions of Consumers Regarding GM Crops 

 تواند مقاوم کند شناسایی ژنی که گندم در مقابل سپتوریا می 

Gene that Confers Resistance to Septoria 

   تحقیقات    .9

 اهمیت نقش میکربیوم خاک در مقاومت گیاهان در برابر خشکی 

University of Toronto Study Says Root Microbiome Key to Drought Resistant Plants 

 کشف نوع جدیدی از سلولز توسط محققان دانشگاه استنفورد 

Stanford Researchers Find New Form of Cellulose 

 زمینی که به شناخت بیشتر نحوه سازگاری آفات با  ره ژنوم سوسک کلرادو سیبیافته های جدید دربا

 ها کمک خواهد کرد کش های جدید و آفت محیط

 Colorado Potato Beetle Genome Gives Insights into the Pest's Adaptability 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16195
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16196
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16178
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16184
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16180http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16178
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15764
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16139
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16144
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16162http://www.fcrn.org.uk/research-library/assessment-global-impact-21st-century-land-use-change-soil-erosion
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