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 تداوم کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

عرضه گندم و ها حاکی از تضعیف حجم تجاری و افزایش  بینی آخرین پیش

های خود درباره تولید  بینی فائو آخرین پیش. ذرت در بازارهای جهانی است

با وجود باال رفتن یک درصدی مصرف، تولید . کرد 2167جهانی غالت در سال 

 . داشت 2161کاهش ساالنه نسبت به سال  4/1جهانی غالت حدود 

خالصه »در ( اردیبهشت 4)ماه مه  4های جدید در روز  بینی نتایج پیش

 68/2167منتشر شد که طبق آن در سال « وضعیت عرضه و تقاضای غالت

درصد کاهش پیدا خواهد کرد که هنوز یک رکورد تاریخی است ولی نسبت به سطح  8/25نسبت ذخیره به مصرف غالت 

 . فصل جاری کمی کاهش دارد

ار ذرت در برزیل نسبت به ماه آوریل افزایش داشته بینی جدید برای برداشت جهانی، بدلیل میزان عملکرد بیش از انتظ پیش

بینی شده  برای گندم رقم پیش. میلیون تن ثابت باقی ماند 511برداشت جهانی برنج در رقم . میلیون تن اعالم شد  6154و  

تمال افزایش تولید در ریز در استرالیا، کانادا، روسیه و امریکا، اح عدم تغییر در برآورد تولید غالت دانه. میلیون تن است 741

 . است اتحادیه اروپا، هند و مراکش را جبران کرده

دام در درشت منجر به افزایش مصرف آن برای  ، فراوانی ذرت و سایر غالت دانه68/2167از نطر میزان مصرف غالت در سال 

درصد  2/6خوراکی آن حدود  باال رفتن میزان مصرف رود مصرف برنج بعلت  چین، امریکای جنوبی خواهد شد و انتظار می

 9/9با . رود که به سطح آغاز سال برسد بینی شده و انتظار می پیش 2168تا پایان میزان ذخیره جهانی  . افزایش پیدا کند

تجارت جهانی گندم و غالت  . میلیون تن برسد 1/247که ذخیره گندم به  درو افزایش برآورد شده انتظار می درصد

از نظر حجم تجاری طبق برآوردهای انجام شده بعلت باال رفتن تقاضا در شرق . شود کاهش پیدا کند میبینی  درشت پیش دانه

 . رود برنج افزایش داشته باشد نزدیک و افریقا انتظار می

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/884/016 :خبر

 :خالصه خبر 
FAO updated its global cereal production forecasts for 2017, which now point to a likely 0.4 percent 

annual decline from 2016 even as the pace of utilization grows by around one percent. 

The net result of the new projections, released today with the Cereal Supply and Demand Brief, would 

be a drop in the cereal stocks-to-use ratio in 2017/18 to 25.8 percent, still a comfortably high figure in 

historical terms but slightly below the current season's level. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/884016/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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The new global cereal output forecast was raised from the April figures, as Brazil appears poised to 

enjoy stronger-than-expected maize yields, lifting the global output for that crop to 1 054 million 

tonnes. Projected global rice output remained stable at 506 million tonnes, while the forecast for wheat 

- 740 million tonnes - was also unchanged as expected smaller crops in Australia, Canada, the Russian 

Federation and the United States are offset by likely expansions in the European Union, India and 

Morocco. 

On the consumption side in 2017/18, abundant maize and other coarse grains are expected to push up 

use for livestock in China and South America, while rice utilization is expected to grow 1.2 percent 

due to expanding food intake. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 2167تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل 

ه ، نسبت ب2167واحد در ماه آوریل  618با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 2/65، 2161اما هنوز از شاخص ماه آوریل . کاهش داشت( درصد 8/6)واحد  6/9ماه مارس 

 FFPIهای مؤثر در محاسبه  دلیل این کاهش، سوبسید همه شاخص. واحد بیشتر است

 . بغیر از گوشت در ماه آوریل است

 8/6واحد بود که از ماه قبل  641شاخص قیمت غالت فائو، در ماه آوریل بطور متوسط 

فراوانی عرضه غالت رقابت شدید در صادرات و انتظار . کاهش پیدا کرد( درصد 2/6)واحد 

. است بر روی قیمت جهانی غالت بویژه گندم تاثیر گذاشته 68/2167در فصل زراعی 

قیمت جهانی برنج در مقایسه با ماه قبل، در ماه آوریل بعلت باال رفتن فروش بخصوص در 

  .شرق نزدیک افزایش داشت

برای ( درصد 3/9)واحد  1/1واحد در ماه آوریل، نسبت به ماه قبل  6/616های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

علت اصلی این کاهش قیمت پایین . ماه گذشته رسید 3ترین سطح خود در  سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و به پایین

شرقی آسیا و تداوم تضعیف تقاضا  انداز تولید باال در جنوب دنبال چشم شاخص روغن پالم به. های پالم و سویا است روغن

های  از طرف دیگر، بدنبال گزارش. تا کنون رسید 2161ترین سطح خود از ماه جوالی  برای واردات در سطح جهانی به پایین



 آب و زیالمللی کشاور دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول اردیبهشت 

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

0 

 

بینی باالترین سطح کاشت آن در سال  افزایش برداشت در امریکای جنوبی و پیش

 . ادامه یافتامریکا کاهش شدید قیمت روغن سویا در  68/2167

، نسبت به ماه 2167واحد در ماه آوریل  1/689شاخص قیمت محصوالت لبنی با متوسط 

دهنده کاهش متوالی برای دومین ماه  کاهش داشت که نشان( درصد 9/9)واحد  2/1قبل 

طح در نیمکره عرضه فراوان شیر بدنبال رسیدن تولید فصلی آن به باالترین س. است

و  ها و باال رفتن انتظارها برای افزایش تولید پودر شیر شمالی سبب کاسته شدن نگرانی

 . پنیر شد

از ماه مارس بیشتر شد و بدین ترتیب ( درصد 7/6)واحد  8/2واحد در ماه آوریل،  1/611شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 .درصد داشت 5این شاخص از ماه ژانویه تا ماه آوریل تقریبا . ردآغاز سال تداوم پیدا کروند مالیم افزایش آن از 

( درصد 6/3)واحد  9/29واحد بود که نسبت به ماه قبل  9/299، بطور متوسط 2167شاخص قیمت شکر فائو در ماه آوریل 

بینی افزایش  ادامه روند نزولی تقاضای جهانی و پیش. ماه گذشته رسید 62ترین سطح خود در  کاهش داشت و به پایین

 . ترین عوامل تعیین کننده سطح این شاخص است صادرات از برزیل یکی از اصلی

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 168.0 points in April 2017, down 3.1 points (1.8 

percent) from March, but still 15.2 points (10 percent) higher than in April 2016. As in March, all 

commodity indices used in the calculation of the FFPI subsided in April, with the exception of meat 

values. 

The FAO Cereal Price Index averaged 146.0 points in April, down 1.8 points (1.2 percent) from the 

previous month and 3.8 points (2.5 percent) from its value in April 2016. Strong export competition 

and expectations that global cereal availabilities will remain ample in the 2017/18 season continued to 

weigh on international prices of most cereals, wheat in particular. International rice prices, by contrast, 

firmed in April, buoyed by a more upbeat pace of sales, especially to Near Eastern buyers.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 انتشار گزارش جدید برنامه جهانی غذا درباره امنیت غذایی، جنگ و مهاجرت

درباره امنیت غذایی، جنگ و مهاجرت ( WFP)گزارش جدید برنامه جهانی غذا 

کاستاس استامیلوس، معاون مدیرکل دفتر اقتصاد و توسعه . شر شدالمللی منت بین

و  برای بحت و تجزیهاجتماعی فائو شمن استقبال از انتشار این گزارش آن را 

ها و عدم امنیت  های مرتبط با بحران تحلیل علل اصلی مهاجرا بویژه مهاجرت

 . غذایی دانست

. تواند منجر شود پذیر می های معیشتی و انعطاف رت به ایجاد فرصتوی همچنین گفت، مهاجرت بعنوان یک انتخاب نه ضرو

گذاری بر روی  کنند، بنابراین طبیعی است که سرمایه ه چهارم از مردم فقیر و گرسنه دنیا در مناطق روستایی زندگی میس

حمایت از مهاجرت از .باشندپذیر روستایی در اولویت  و معیشت انعطاف توسعه پایدار روستایی، سازگاری با تغییرات اقلیمی

های آگاهانه صحیح، همراه با دوراندیشی و مدیریت منطبق با اصول حقوق بشر یک پدیده مثبت هم برای  طریق سیاست

 .مهاجرین و هم برای جوامعی که پذیرای آنها هستند و کشورهای مبدا خواهد شد

انتخاب  2168در سال ( GMG)اجرت سازمان ملل متحد المللی مهاجرت بعنوان روسای گروه جهانی مه فائو و سازمان بین

 .  شدند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/884698/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO today welcomed the new report published by WFP on food security, conflict and international migration. 

"The WFP report is an important contribution to the debate and analysis of some of the fundamental drivers of 

migration especially those related to conflict and food insecurity," said Kostas Stamoulis, FAO Assistant 

Director-General. Economic and Social Development Department. 

Making migration a choice rather than a necessity implies the creation of alternative and resilient livelihood 

opportunities," Stamoulis said. "As three quarters of extreme poor and hungry people in the world are located in 

rural areas, it is natural that we should prioritize investments in sustainable rural development, climate change 

adaptation and resilient rural livelihoods," he added. 

Migration supported by well-informed, far-sighted policies and managed in accordance with human rights 

principles, "is a positive and enriching phenomenon, both for migrants themselves, the communities that receive 

them, and for countries of origin." 

 مقابله با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/884698/icode/
http://www.fao.org/news-management/story-table/addedit-story/en/
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 ، رویکردی برای مقابله با تغییرات اقلیمی «هوشمند در برابر اقلیمکشاورزی »

بعنوان بخشی از های جانبی جلسه شورای اجرائی فائو،  در یکی از نشست

، «کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم»تالش مشترک به سوی کشاورزی 

های تولید غذا در  تجارب جدید خود را در مورد روشکشورهای مختلف 

به کشاورزان برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و کاهش جهت کمک 

 .ای در بخش کشاورزی به اشتراک گذاردند انتشار گازهای گلخانه

تحت توافق اقلیمی ( NDCs)بعنوان اقدامی در جهت مشارکت مصصم ملی 

 . پیشرو هستند« ر برابر اقلیمهوشمند د»پاریس، این رویداد فرصتی بود برای یادگیری از تجارب کشورهایی که در کشاورزی 

های تولید مواد غذایی که در آنها افزایش  با هدف ایجاد تحول در سیستم رویکردی است« هوشمند در برابر اقلیم»کشاورزی 

ای تا حد ممکن  پایداری تولید همراه با اجرایی کردن اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه

 . پذیر شود ستیابی به امنیت غذایی در مواجهه به افرایش تغییرات اقلمیی امکانبرای د

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/883287/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
As part of efforts  to move towards "climate-smart" agriculture, countries have shared new experiences 

on how to produce food in ways that help farmers cope with the impacts of climate change and to 

reduce greenhouse gas emissions in agriculture. 

The exchange took place at a special 26 April side-event during a session of FAO's executive Council. 

While countries are embarking on the implementation of the Nationally Determined Contributions 

(NDCs) - the actions nations are taking under the Paris Agreement - the event provided an opportunity 

to learn from countries who have championed climate-smart agriculture  in different regions. 

Climate-smart agriculture is an approach aimed at transforming food systems. It involves pursuing 

sustainable productivity increases while implementing climate adaptation strategies and reducing 

greenhouse gas emissions where possible, to achieve food security in the face of increasing climate 

change. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 72/10/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/883287/icode/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/council/en/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
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    پروری آبزی-متعارف در کشاورزی های غیر پروژه فائو درباره استفاده از آب

های غیرمتعارف برای توسعه پایدار  پروژه استفاده از آبجلسات مربوط به شروع فائو 

در سه کشور واقع ( integrated agri-aquaculture) پروری یکپارچه آبزی-کشاورزی

( اهرهق)و مصر ( الجزایر)، الجزیره (عمان)نزدیک و شمال افریقا را در مسقط  خاوردر 

پروری داخلی و مدیریت آب در  ها ذینفعان مرتبط با آبزی در این پروژه. برگزار کرد

عمان برگزار شد، نماینده ای که در  در جلسه. مناطق خشک مشارکت خواهند داشت

ه های کشاورزی، شیالت و آب درباره این پروژ مقامات رسمی از بخشافتتاحیه با حضور  در مراسم Nora Ourabahفائو 

از طریق معرفی  برای مقابله با کمبود آب همراه با تقویت امنیت غذایی به نیاز منطقه گفت، این پروژه پاسخی مستقیم است 

شرایط اقلیمی منطقه خاور نزدیک و شمال افریقا . های کشاورزی سنتی ها و اقدامات با استفاده از شیوه بهترین روش

(MENA  ) نی افزایش جمعیت و کمبود منابع آبی، برای افزایش تولید و مصرف غذاهای بی بوده و با پیشبطور کلی خشک

 . ای دارد دریایی، اشتغال محلی و استفاده پایدار و حفاظت از منابع آبی نیاز به رویکردهای هماهنگ منطقه

 /rg/neareast/news/view/en/c/883865http://www.fao.o :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization for the United Nations (FAO) organized inception meetings in 

Muscat, Algers and Cairo, as a start of the three-country project on the use of non-conventional water 

for sustainable integrated agri-aquaculture development in the Near East and North Africa region. 

This three-country project will be implemented in Algeria, Egypt and Oman, gathering relevant 

stakeholders linked to inland aquaculture and water management in arid lands. The inception meeting 

held in Oman was inaugurated by FAO Representative in the Sultanate, Nora Ourabah Haddad and 

was attended by officials from the agriculture, fisheries and water authorities. Ms. Ourabah Haddad 

described this project as “a direct response to the region’s need for coping with water scarcity while 

enhancing food security, by introducing best practices to current and traditional agricultural practices.” 

In Cairo the meeting was opened by FAO Egypt representative, Hussein Gadain, who exposed that: 

“this project aims to coordinate, promote and develop national potential on effective smart-water 

integrated agriculture-aquaculture production in the region, enhancing rural employment and food 

security, while keeping the crucial sustainable use and conservation of the aquatic resource.” 

 های غیرمتعارف آب: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/883865/
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 (water-smart farming)کشاورزی هوشمند در برابر آب 

جویی  کنندگان و صرفه ات تازه به مصرفدو شرکت پیشرو استرالیایی برای ارائه سبزیج

های پیشرفته بر اساس کشاورزی هوشمند در برابر  در مصرف آب با استفاده از فناوری

 . اند های جدیدی را ارائه کرده روش( water-smart farming)آب 

در منطقه خشک غرب استرالیا بنام کمربند  Wide Open Agricultureآپ  استارت

تسهیالتی مشابه گلخانه بزرگ برای پرورش سبزیجات تازه ( wheatbelt)گندم 

شود و بسوی یک سری سد هدایت  های سطحی طبیعی تامین می در این مزرعه پیشرفته، آب از رواناب. است تاسیس کرده

-drip)ای آبیاری قطرهدر این مزرعه از سیستم . شود شده و سپس توسط یک سیستم خورشیدی برای آبیاری پمپاژ می

irrigatipn )کند درصد آب موردنیاز در مزرعه باز کشاورزی را مصرف می 61شود که فقط  استفاده می . 

کند که در آن به خاک و  است که در آدالید واقع و از فناوری هیدروپونیک استفاده می Sundrop Farmsشرکت دیگر بنام 

شوند و انرژی موردنیاز  ی از مواد مغذی پرورش داده میهای حاوی آب غن نور طبیعی خورشید نیاز نیست و گیاهان در سینی

  .  شود کم مصرف تامین می LEDهای  برای فتوسنتز آنها توسط المپ

 australia-feeding-are-irrigation-drip-and-hydroponics-how-farming-smart-business/2017/apr/27/water-https://www.theguardian.com/sustainable :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The water used at the high-tech farm is sourced from natural surface water runoff that is directed into a series of 

dams before being pumped via a solar-powered system for use in irrigation. By capturing water high in the 

landscape, Cole argues, the wheatbelt’s first major vegetable producer is able to make use of it before it 

becomes saline. “The wheatbelt has seen reductions in rainfall up to 20% over the last 20 years, so water 

scarcity is an issue for traditional wheat and sheep farmers,” says Cole, who holds a doctorate in environmental 

engineering and recently exited a successful social enterprise in Vietnam.  

Wide Open Agriculture believes its agroecological approach to farming could usher in a new age of vegetable 

production in the wheatbelt. With its first harvest only just completed, it is already looking to list on the 

Australian Securities Exchange to raise finance for a second large-scale unit. 

Another new player in Australia driving supply of water-smart food is Sundrop Farms. The Adelaide-based firm 

is the first company in Australia to develop a commercial-scale operation using hydroponic technology. 

 آب: موضوع

 (Guardian) گاردین :منبع

 72/10/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/apr/27/water-smart-farming-how-hydroponics-and-drip-irrigation-are-feeding-australia
https://www.theguardian.com/technology/2015/sep/13/future-of-food-how-we-grow
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 جهان گسترش کشاورزی شهری در مناطق مختلف

های خانگی خود سبزیجات و درختان  ها نفر از ساکنین شهرها در باغ میلیون

خانوار  7511در داکار، . دهند میوه برای استفاده شخصی و فروش پرورش می

( micro-garden)های کوچک  های موردنیاز خود را در باغ سبزیجات و میوه

کنین شهری برای رفع هزار نفر از سا 711 711در ماالوی، . کنند تولید می

باغداران در زامبیا، . داری خانگی مشغول هستند های باغ نیازهای غذایی خود و همچنین برای کسب درآمد اضافی به فعالیت

 . دالر درآمدزائی دارند 291درآمد شهری از طریق از فروش محصوالت خود ساالنه حدود   کم

درصد از  611تا  11، بسته به نوع محصول و فصل سال بین (غنا)ماسی و کو( غنا)، اکرا (مالی)در شهرهایی مثل باماکو 

شغل در این ارتباط ایجاد  65111تا  6111سبزیجات برگی مورد مصرف در شهر از طریق باغداری شهری تامین شده و بین 

های  یکی از بخشدرصد، کشاورزی شهری  65مثل شانگهای با رشد جمعیت ساالنه حدود شهرهایی  حتی در کالن . است شده

 . شود مهم سیستم اقتصادی محسوب می

بر اساس آمار فائو، مزارع شهری مواد . شود درصد از مواد غذایی جهان در مناطق شهری تولید می 65در حال حاضر حدود 

 . میلیون نفر را تامین می کنند 711غذایی حدود یک چهارم از جمعیت شهری جهان یعنی حدود 

 miles-food-lower-and-jobs-food-agriculture-http://blogs.worldbank.org/publicsphere/urban :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Millions of urban dwellers cultivate vegetables and fruit trees in home gardens, both for their families and for 

sale. In Dakar, 7500 households “grow their own” in micro-gardens. In Malawi, 700 000 urban residents 

practice home gardening to meet their food needs and earn extra income. Low-income city gardeners in Zambia 

make US$230 a year from sales. In cities like Bamako, Accra and Kumasi, depending on crop and season, 

between 60 and 100 per cent of leafy vegetables consumed are produced within the respective cities 

with employment figures ranging from 1,000 to 15,000 jobs. Even megacities such as Shanghai, with about 15% 

population growth per year, one of the fastest growing cities on the planet, maintains its urban farming as an 

important part of its economic system. Around 15 percent of the world’s food is now grown in urban areas. 

According to the U.N. Food and Agriculture Organization (FAO), urban farms already supply food to about 700 

million residents of cities, representing about a quarter of the world’s urban population.     

 

 کشاورزی شهری: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 17/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/publicsphere/urban-agriculture-food-jobs-and-lower-food-miles
http://www.wikihow.com/Grow-Your-Own-Food
http://www.fao.org/docrep/016/i3002e/i3002e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3002e/i3002e.pdf
http://www.cityfarmer.org/WEBLabour.pdf
http://www.theecologist.org/green_green_living/2623495/making_cities_sustainable_with_urban_agriculture.html
http://www.theecologist.org/green_green_living/2623495/making_cities_sustainable_with_urban_agriculture.html
https://foodtank.com/news/2015/07/urban-farms-and-gardens-are-feeding-cities-around-the-world/
https://foodtank.com/news/2015/07/urban-farms-and-gardens-are-feeding-cities-around-the-world/
http://blogs.worldbank.org/publicsphere/files/publicsphere/1a_0.jpg
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 برنامه همکاری جدید فائو و بانک جهانی برای پایان دادن به گرسنگی

مللی ال فائو و بانک جهانی برای پایان دادن به گرسنگی و فقردر سطوح ملی و بین

های نزدیک این دو سازمان  همکاری. های مشترک خود را تقویت خواهند کرد همکاری

( SDGs)در راستای حمایت از کشورهای عضو در نشست اهداف جهانی توسعه پایدار 

وری تولید و توزیع مواد غذایی و حصول  برای بهبود معیشت روستایی، افزایش بهره

 .یعی در سراسر جهان خواهد بوداطمینان از مدیریت پایدار منابع طب

توسط دانیل گوستاوسون، معاون مدیرکل فائو و هارتویک شافر، معاون رئیس بانک  2167ماه مه  61نامه در رم در روز  توافق

های  هایی که پروژه های تکنیکی فائو به دولت نامه اجرایی شدن این همکاری و ارائه تخصص این توافق. جهانی به امضا رسید

 .کنند، فراهم خواهد ساخت گذاری شده توسط بانک جهانی را اجرا می یهسرما

تواند در رسیدن به اهداف توسعه پایدار تا سال  نامه، طرفین به نقش مهمی که همکاری مشترک می در مراسم امضا این توافق

برای همکاری  ،(SDGs)ایدار در این مراسم، گوستاوسن گفت، در چارچوب اهداف توسعه پ. باشد، تاکید کردند داشته 2191

های جدیدی را برای  نامه فرصت این توافق. بهتر و حمایت بیشتر از این اهداف فشار زیادی بر روی طرفین وجود دارد

منابع مالی برای توسعه بویژه در شرایط بحرانی طوالنی و برای کشورهای . های همکاری مشترک ایجاد خواهد کرد شیوه

 . خواهد دادپذیر را افزایش  آسیب

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/885326/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Bank are strengthening 

their cooperation to end hunger and poverty at global and national levels. The two organizations will work 

closely together to support the member countries in meeting the Sustainable Development Goals (SDG's), 

improve rural livelihoods, enhance efficiency of food production and distribution, and ensure sustainable 

management of natural resources worldwide. 

A framework agreement was signed in Rome today by Daniel Gustafson, FAO Deputy Director-General for 

Operations, and Hartwig Schafer, the Vice-President of the World Bank's Operations Policy and Country 

Services. It provides essential new tools to implement this cooperation, to be used for the provision of FAO 

technical expertise to governments for projects funded by the World Bank.   

 مقابله با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/885326/icode/
http://www.worldbank.org/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/


 آب و زیالمللی کشاور دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول اردیبهشت 

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

11 

 

 ژاپن، یک مدل جهانی برای رژیم غذایی سالم

آقای . نیت فائو تعیین شدند نگار و سرآشپز مشهور ژاپنی بعنوان سفیر حسن روزنامه

فر خود به ژاپن اظهار داشت، ژاپن دارای فرهنگ غذایی داسیلو، مدیرکل فائو در س

. تواند بسیار تاثیرگذار باشد می بسیار منحصر بفردی است و در بهبود تغذیه جهانی

ژاپن یک مدل جهانی برای رژیم غذایی سالم است و در حال حاضر کمترین نرخ چاقی 

 . را در میان کشورهای توسعه یافته دارد( درصد 4زیر )

ها و غذاهای  ها دارای فرهنگ غذایی منحصر بفردی هستند که شامل سبزیجات، میوه لوا همچنین یادآور شد که ژاپنیدا سی 

سازی و مصرف مواد غذایی اشاره  های مربوط به آماده ها و سنت ها، دانش ای از مهارت ، مجموعهWashokuاو به . دریایی است

« احترام به طبیعت»بر اساس   Washoku. است یونسکو به ثبت رسیدهکرد که بعنوان یک میراث فرهنگی معنوی توسط 

 . دهند است که با استفاده از مواد تازه فصلی در دسترس، مواد کم چرب یک رژیم غذایی متعادل را تشکیل می

برای به  بازدید کرد و یادآور شدکه ژاپن دارای دانش و تجربه زیادی Sophiaمدیرکل فائو در طی این سفر از دانشگاه 

 . گذاری با سایر کشورها را دارد اشتراک

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/885019/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Japan has a very unique food culture that can greatly contribute to improvements in global nutrition, 

FAO Director-General José Graziano da Silva said today during his visit to the country. 

"Japan is a global model for healthy diets," he said. "Japan currently has the lowest rate of obesity 

among developed countries. You are below four percent." 

Graziano da Silva noted how Japan has a healthy and "unique" food culture, one that includes many 

vegetables, fruits and fish. 

He cited Washoku, a comprehensive set of skills, knowledge and traditions relating to the preparation 

and consumption of food, which has been designated as an Intangible Cultural Heritage by UNESCO. 

Washoku is based on a "respect for nature" and is composed of fresh, seasonally available, low-fat 

ingredients, which together represent a well-balanced diet. 

The FAO Director-General made the remarks during a visit to Tokyo's Sophia University. 

 مقابله با گرسنگی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/885019/icode/
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=33&s=films_details&id=3516
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 اکسیدان و پالستیک از سبوس گندم تولید آنتی

توان  اند که می محققان سوئدی روش پردازش پایدار جدیدی برای سبوس گندم ارائه کرده

بطور معمول سبوس . ایی و دارویی سبوس بطور کامل استفاده شودبه کمک آن از ارزش غذ

 . شود گندم بعنوان خوراک دام مصرف می

ترین بخش دانه گندم، پوسته خارجی یا سبوس آن است و معموال  بعنوان یک کاال، کم ارزش

برای استخراج  استکهلم سوئد، روشی  KTHمحققان مؤسسه سلطنتی تکنولوژی . شود بعنوان غذای دام فروخته می

اکسیدان،  اند که از مواد حاصل بعنوان آنتی ارزشمند سبوس گندم توسعه داده (biomolecules)زیستی  های مولکول

در این روش استخراج جدید فقط از آب . بندی مواد غذایی قابل استفاده خواهد بود پروبیوتیک و حتی مواد اولیه برای بسته

و الیگوساکارید ( hemicellulose)سلولز  درات فعال برای بدست آوردن همیهای کربوهی داغ پرفشار و آنزیم

(oligosacharid )ساکاریدهای فوق شود که  اکسیدانی پلی تواند سبب حفظ خواص آنتی این روش می. شود استفاده می

زها و الیگوساکاریدها بدلیل سلول همچنین همی. شود های استخراج به کمک مواد قلیایی انجام می معموال با استفاده از تکنیک

 .  داشتن خواص پروبیوتیک، بعنوان فیبرهای غذایی برای بهبود تغذیه و سالمت انسان دارای اهمیت زیادی هستند

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017.05/170502095824/ :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It's usually used as livestock feed, but wheat bran's value in human nutrition and medicine may soon reach its 

full potential with a new sustainable processing method developed by Swedish researchers. 

As a commodity, the least valuable part of the wheat grain is the bran -- the outer coating of the kernel, which is 

typically sold as animal feed. Now researchers at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm have 

developed a process to extract valuable biomolecules from this offal which could be used as antioxidants, 

prebiotics and even food packaging material. The extraction process uses only hot, high pressure water and 

carbohydrate-active enzymes to harvest wheat bran's hemicelluloses and oligosaccharides. This process allows 

these polysaccharides to retain their antioxidant properties -- which are stripped away through ordinary alkaline 

extraction techniques. "In bran and other cereal tissues, the hemicelluloses are difficult to extract because they're 

tighly interconnected and recalcitrant," Vilaplana says. One way to do it is with alkaline, but that also destroys 

the part of the molecule that gives it its antioxidant functions. 

 گندم: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 17/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170502095824.htm
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 های جدید مهاجم احتمال ظهور گونه  

. اثرات گونه های مهاجم شناخته شده و آگاهی درباره آنها در حال افزایش است

. ها را دارد رت تخریب پی ساختمان، قد(knotweed)علف هفت بند ژاپنی 

توانند مسیر  از اروپای شرقی می( zebra mussels)گورخری  های حلزون

های آسیایی سبب مرگ درختان  های آب آشامیدنی را مسدود کنند و قارچ لوله

نتایج تحقیق یک تیم . شوند ها می در جنگل( ash trees)زبان گنجشک 

های مهاجم جدید اغلب از مناطق دور از انتظار در  د که چگونه و به چه سرعتی انواع گونهده المللی از محققان نشان می بین

زیستی  های مهاجم غیربومی از جمله بزرگترین عوامل از بین برنده تنوع گونه .حال تاثیرگذاری بر وضعیت جهان هستند

بنا بر اظهارات محقق . یارد پوند برآورد شده استمیل 7/6هستند و ضرر مالی ناشی از آنها بر اقتصاد انگلستان ساالنه حدود 

های جدید و  محیطی، فناوری قاره در باره موضوع فوق بود، تغییرات زیست 4محقق از  67دانشگاه کمبریج که میزبان نشست 

وع موض 64بین . است توانند منجر به تهاجمات جدیدی شوند که موجب نگرانی محققان شده های سیاسی می ثباتی حتی بی

جهانی شدن قطب : عبارتند ازترین عوامل مؤثر  مهمهای مهاجم در طی دو دهه آینده،   مدیریت گونه مهم در نحوه مطالعه و

 .های کشاورزی های بدست آمده در فناوری اصالح ژنوم و تغییر در شیوه های میکربی مهاجم، پیشرفت شمال، ظهور پاتوژن

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170503100835.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
We are all becoming increasingly familiar with the impacts of invasive species. Knotweed from Japan can 

destroy building foundations, zebra mussels from eastern Europe can clog-up drinking water pipes, and an 

Asian fungus is causing ash tree die-back in our forests. Now an international team of scientists has identified 

how our rapidly changing world will bring new types of invaders, often from very unexpected places. 

Invasive non-native species are among the greatest drivers of biodiversity loss on the planet and cost the British 

economy £1.7bn each year. "Our study found that environmental change, new biotechnology and even political 

instability are all likely to result in new invasions that we should all be worried about" said Dr. David Aldridge 

of Cambridge University, who hosted the meeting of 17 scientists from across four continents. 

Globalization of the Arctic, emergence of invasive microbial pathogens, advances in genomic modification 

technology, and changing agricultural practices were judged to be among the 14 most significant issues 

potentially affecting how invasive species are studied and managed over the next two decades.  

 زیستی تنوع: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170503100835.htm
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 ( IPM)راهنمای رایگان برای مدیریت یکپارچه آفات 

های حشرات بدبو  های اخیر کشاورزان غرب میانه امریکا به هجوم انواع گونه در سال

(stink bugs )اکنون منبع جدید رایگانی برای شناخت و مدیریت . مواجه شده اند

 Journal of Integratedاین منبع در مجله . است آفات در دسترس قرار گرفته

Pest Management (JIPM)  شناسی، اثرات و  شناسایی، زیست»عنوان   تحت

برای سویا (  Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)مدیریت حشرات بد بو 

این راهنما شامل پروفایل برای . است و ذرت در غرب میانه امریکا منتشر شده

ای از چرخه  چندین نوع گونه از این حشرات و روشهایی برای تمایز آنها، خالصه

 . باشد آنها می زندگی و رفتار و همچنین دستورالعملی برای نظارت و مدیریت

کنند اما غالف و و  های گیاه تغذیه می ام قسمتاز تم stinkدر گیاه سویا، حشرات 

زنی تاثیر  صدمات ناشی از آنها بر روی عملکرد، کیفیت دانه و میزان جوانه. دهند های در حال رشد را ترجیح می دانه

گیاه  های زاینده ها و مراحل اولیه بخش کنند اما جوانه این حشرات در تمام مراحل رشد از گیاه ذرت تغذیه می. گذارد می

 . ها هستند ترین قسمت حساس

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504100918.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Farmers in the midwestern United States have been battling increasing infestations from a variety of stink bug 

species in recent years, and now they have a new free resource for understanding and managing the emerging 

pests. Next week, the Entomological Society of America's open-access Journal of Integrated Pest 

Management (JIPM) will publish "Identification, Biology, Impacts, and Management of Stink Bugs 

(Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) of Soybean and Corn in the Midwestern United States," a profile of 

several of the most common stink bug pests that offers methods for differentiating species, summaries of stink 

bug life cycles and behaviors, and guidance for monitoring and managing them. 

Stink bugs have historically been more prevalent pests in the southern United States, but they are now making 

more frequent appearances in midwestern fields "Because stink bugs are emerging as a new threat to Midwest 

soybean and corn production, we felt that there was need for a comprehensive review of these pests that was 

accessible to producers and agricultural professionals,". 

 IPM: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504100918.htm
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 تایید آزمایشات میدانی جلبک تراریخته در امریکا

محققان دانشگاه کالیفرنیا و شرکت تولید کننده سوخت خام از جلبک بنام 

Sapphire Energy ای جلبک اصالح شده ژنتیکی که  ایش مزرعهاولین آزم

است را با موفقیت به  توسط سازمان حفاظت محیط زیست امریکا تحریم شده

 .اتمام رساندند

است،  گذاری شده در یک سری آزمایش که توسط وزارت انرژی امریکا سرمایه

های اصالح ژنتیکی شده را در فضای بیرون از آزمایشگاه مورد  محققان جلبک

منتشر  Algal Researchجزئیات این آزمایشات در مجله . یش قرار دادندآزما

های مهندسی ژنتیک شده را  دهند که جلبک نتایج بدست آمده نشان می. شد

توان در فضای باز کشت داد بدون اینکه صفات مهندسی شده آنها از دست برود و مهمتر از همه اینکه تاثیر منفی بر  می

برای چندین دهه است که از مهندسی ژنتیک برای تولید محصوالت غذایی بهتر و . داشته باشندهای بومی  جمعیت جلبک

 . شود ها استفاده می این تحقیق برای اولین بار است از این شیوه بر روی جلبک. شود تامین امنیت غذایی استفاده می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083048.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists at the University of California San Diego and Sapphire Energy have successfully completed the first 

outdoor field trial sanctioned by the U.S. Environmental Protection Agency for genetically engineered algae. 

In a series of experiments funded by the U.S. Department of Energy, the researchers tested a genetically 

engineered strain of algae in outdoor ponds under real-world conditions. As reported in the journal Algal 

Research, the researchers conclude that genetically engineered algae can be successfully cultivated outdoors 

while maintaining engineered traits, and, most importantly, without adversely impacting native algae 

populations. 

"Just as agricultural experts for decades have used targeted genetic engineering to produce robust food crops 

that provide human food security, this study is the first step to demonstrate that we can do the same with 

genetically engineered algae," said Stephen Mayfield, a professor of biology and an algae geneticist at UC San 

Diego. 

 جلبک تراریخته: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170504083048.htm
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 داشتعملکرد بیشتری خواهند   تحت شرایط اقلیمی آینده، ارقام اصالح شده سویا 

نیاز غذایی . میلیارد نفر اضافه خواهد شد 2به جمعیت جهان  2151تا سال 

در همین حال، طبق . این جمعیت باید با سطح زیرکشت کمتری تامین شود

قسمت در میلیون خواهد رسید،  111اکسیدکربن به  ها سطح دی بینی پیش

ا سال رود دما ت انتظار می. درصد افزایش نسبت به سطح فعلی 51یعنی 

های  درصد از گرمترین روزهای بین سال 5، بطور مکرر به سطح 2151

است که  نتایج تحقیق سه ساله بر روی سویا نشان داده. برسد 6373-6351

قام معمولی سویا بیشتر ، عملکرد ارقام مهندسی شده سویا از عملکرد ار2151بینی شده برای سال  در شرایط اقلیمی پیش

اچی، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا گفت، سیستم اقلیمی و دما جدا از سایر عوامل تغییر پیدا کارل برن. خواهد شد

اکسید کربن بسیار کلی در نظر گرفته  رسد، اثرات خود بخودی دی بنظر می. های متعددی وجود دارد در واقع جنبه. کنند نمی

هایی برای کاهش  حل دید گامی است در جهت کشف راهتحقیق ج. و پیچیدگی تاثیر دما نادیده گرفته شده است  شده

 . آید اکسیدکربن پیش می عملکرد ناشی از دما که در شرایط افزایش غلظت دی

 . است منتشر شده Experimental Botanyجزئیات تحقیق در مجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170503151935.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

By 2050, we will need to feed 2 billion more people on less land. Meanwhile, carbon dioxide levels are 

predicted to hit 600 parts per million -- a 50% increase over today's levels -- and 2050 temperatures are expected 

to frequently match the top 5% hottest days from 1950-1979. In a three-year field study, researchers proved 

engineered soybeans yield more than conventional soybeans in 2050's predicted climatic conditions. 

"Our climate system and atmosphere are not changing in isolation from other factors -- there are actually 

multiple facets," said USDA/ARS scientist Carl Bernacchi, an associate professor of plant biology at the Carl R. 

Woese Institute for Genomic Biology at the University of Illinois. "The effect of carbon dioxide in and of itself 

seems to be very generalized, but neglects the complexity of adding temperature into the mix. This research is 

one step in the right direction towards trying to figure out a way of mitigating those temperature-related yield 

losses that will likely occur even with rising carbon dioxide concentrations." 

 سویا: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170503151935.htm
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 مک کشاورزی حفاظتیهای خسته به ک اصالح خاک

در این شرایط نیاز به . آید وری شما هنگامی که خسته یا گرسنه هستید، پایین می بهره

خاک نیز خسته و . استراحت یا تغذیه دارید، در غیراینصورت ممکن است بیمار شوید

شود که بازدهی آن کم شده  خاک زمانی مشخص می خستگی و گرسنگی. شود گرسنه می

شرایط ممکن است عملکرد کاهش پیدا کند و یا گیاهان مبتال به بیماری در این . باشد

پذیرتر شده و یا  در برابر فرسایش آسیب. دچار کمبود مواد مغذی موردنیاز گیاه شود. شود تواند بسیار فشرده خاک می. شوند

 .دچار مشکالت فیزیکی دیگری شود

این مدت در  .ن انجام نشودآیک فصل یا بیشتر کاشتی بر روی به آیش گذاشتن زمین، استراحت دادن به آن یعنی برای 

در خطر زمین بایر  همچنین .بر است آن نیز هزینهمه کوددهی یا تغذیه زمین درآمدی برای کشاورز نخواهد داشت، اما ادا

د، بطوریکه خاک همچنان شو های جایگزین استفاده می از روشبرای احیا خاک کشاورزی حفاظتی در . گیرد فرسایش قرار می

وجود دارد، محققان نیز های درمانی مختلف برای بیماران که تجویزهمانطور . دهد به تامین غذای کل محیط زیست ادامه می

 . کنند های مختلفی را برای بازگشت سالمتی خاک بسته به ویژگی هر نوع خاک ارائه می روش

 remedies.html-soil-agriculture-05-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :بر خالصه خ

When you are tired or hungry, you're not as productive. You may need to rest or eat. If you push yourself too 

far, you may get ill. 

Soil gets tired and hungry, too. How do growers know that? When the fields are not as productive. Maybe yields 

are down, or diseases infect the plants. The soil can become too compact. It can lack nutrients needed to grow 

good crops. It may be more prone to erosion or have other physical problems. 

Leaving a field fallow, or resting it, means the field is empty for a season or more. The field does not provide 

income for the grower but the continued fertilization, or feeding, is expensive. A bare field also runs the risk of 

erosion. 

Conservation agriculture uses alternative methods to fallow and fertilization to revive soil while still nurturing 

the overall environment. Just like a doctor prescribes different treatments for different patients, scientists often 

recommend different methods for returning soil to health, depending on the soil's characteristics. 

 اکخ: موضوع

 phys.org :منبع

 13/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-05-agriculture-soil-remedies.html
https://phys.org/tags/soil/
https://phys.org/tags/crops/
https://phys.org/tags/field/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/doctoringthe.jpg
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 های هرز های زیستی از فضوالت طیور و علف سوختولید ت

پرطرفدار در سراسر جهان  مرغ یکی از انواع گوشت ارزان ووشت گ

سبب  اما پرورش آنها با تولید ضایعات زیادی همراه است که. است

محققان بر روی رویکرد جدیدی کار . شود آلودگی خاک و آب می

آنها . های زیستی است کنند و آن تبدیل فضوالت طیور به سوخت می

ای از  ترکیب این ضایعات با گونه زاموفق به ارائه روشی شده اند که 

 . است بدست آمدههای هرز مهاجم در افریقا  علف

ها در برخی موارد تبدیل به کود  داری غمر ضایعات. است منتشر شده ACS' journal Energy & Fuelsیافته در مجله این 

ها در ضایعات شده که اثرات منفی برای  مدیریت ها سبب افزایش سوء داری صنعتی شدن مرغاما روند اخیر . شوند می

ها و فلزات سنگین است که ممکن است  بیوتیک آنتیها،  هورمونطیور شامل مواد مغذی،  فضوالت .است شتهزیست دا محیط

اما این  .مشکل، محققان در تالش برای تبدیل آن به سوخت هستند برای حا این. های سطحی شوند وارد خاک و یا اب

 . اند مخلوط کرده switch grassگری مثل حل این مشکل آنها را مواد دی برای. شوند فضوالت به تنهایی تبدل به بیوگاز نمی

 biofuel.html-weeds-poop-chicken-05-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Chicken is a favorite, inexpensive meat across the globe. But the bird's popularity results in a lot of waste that 

can pollute soil and water. One strategy for dealing with poultry poop is to turn it into biofuel, and now 

scientists have developed a way to do this by mixing the waste with another environmental scourge, an invasive 

weed that is affecting agriculture in Africa. They report their approach in ACS' journal Energy & Fuels. 

Poultry sludge is sometimes turned into fertilizer, but recent trends in industrialized chicken farming have led to 

an increase in waste mismanagement and negative environmental impacts, according to the United Nations 

Food and Agriculture Organization. Droppings can contain nutrients, hormones, antibiotics and heavy metals 

and can wash into the soil and surface water. To deal with this problem, scientists have been working on ways to 

convert the waste into fuel. But alone, poultry droppings don't transform well into biogas, so it's mixed with 

plant materials such as switch grass. Samuel O. Dahunsi, Solomon U. Oranusi and colleagues wanted to see if 

they could combine the chicken waste with Tithonia diversifolia (Mexican sunflower), which was introduced to 

Africa as an ornamental plant decades ago and has become a major weed threatening agricultural production on 

the continent. 

 های زیستی سوخت: موضوع

 phys.org :منبع

 13/15/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-05-chicken-poop-weeds-biofuel.html
https://phys.org/tags/chicken/
https://phys.org/tags/poultry/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/chicken.jpg
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 اخبار کوتاه 

 و اقیانوسیه آسیا  .6

 2161 سال گزارشنتشار ا ISAAA   پکنپذیرش گیاهان تراریخته در درباره 

ISAAA Presents 2016 Annual Report on GM Crops Adoption in Beijing 

 افریقا .2

  های حمایتی از بیوتکنولوژی شدند افریقایی خواستار سیاستزنان.  

African Women in Biosciences Call for Supportive Policies on Biotechnology 

 امریکا  .9

 تر در برابر استرس د گیاهان مقاومهدف ژنتیکی برای تولیی شناسای 

Research Team Identifies Genetic Target for Growing Hardier Plants under Stress 

  ژن مؤثر بر میزان عملکرد غالتکشف 

Gene that Influences Grain Yield Discovered 

 اروپا .4

 ترین ژنوم گندم ترین و کامل سازی دقیق زادآ 

Most Accurate and Complete Wheat Genome to Date Has Been Released 

 آفات در برابر گیاهان تراریختهتکامل مقاومت  سازی برای به تعویق انداختن یا معکوس غیرمنتظرهویکردی ر 

Study Finds Unexpected Strategy to Delay or Reverse Evolution of Resistance by Pests to 

GM Crops  

 تحقیقات .5

 نوم چایاز روی ژکافئین سنتز زیستی بیشتر از طعم و تکامل ناخت ش 

Tea Tree Genome Reveals Insights on its Flavor, Evolution of Caffeine Biosynthesis 

  و بیوتکنولوژی مواد غذاییپیشرو در کشاورزی پایدار زنان 

Pioneering Women in Sustainable Agriculture and Food Biotechnology 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15413
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15390
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15380
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15377
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15376
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15410
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15410
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15401
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15375
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