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

تا ( 35 رهم) 2161 اکتبراز ماه  (ry protein, FOB Gulf of MexicoNo.1 Hard Red Winter, ordina) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 6931فروردین یعنی  2167 آوریل

 

 

 

 

اکتبر از ماه  ( percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote 5) برنجمنحنی  تغییرات قیمت 

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  6931یعنی فروردین  2167تا آوریل ( 35مهر ) 2161

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 122.52 Oct 2016 

-0.01% 122.51 Nov 2016 

0.24% 122.80 Dec 2016 

11.64% 133.09 Jan 2017 

7.45% 147.31 Feb 2017 

-0.62% 146.39 Mar 2017 

-5.45% 138.41 Apr 2017 

 ماه یمتق تغییرات

- 367.67 Oct 2016 

-1.86 % 360.82 Nov 2016 

1.87 % 367.55 Dec 2016 

1.36 % 372.55 Jan 2017 

-1.09 % 368.50 Feb 2017 

-0.20 % 367.78 Mar 2017 

1.83% 374.50 Apr 2016 
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تا ( 35مهر ) 2161تبر اکاز ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 6931یعنی فروردین  2167آوریل 

 

 

مهر ) 2161اکتبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 451یک پوند معادل حدود ) 6931یعنی فروردین  2167تا آوریل ( 35

 

 (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 :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 152.58 Oct 2016 

-0.84 % 151.30 Nov 2016 

0.91 % 152.67 Dec 2016 

4.79 % 159.99 Jan 2017 

1.81 % 162.88 Feb 2017 

-2.40 % 158.97 Mar 2017 

-1.59% 156.44 Apr 2017 

 ماه قیمت تغییرات

- 22.92 Oct 2016 

-8.94 % 20.87 Nov 2016 

-9.77 % 18.83 Dec 2016 

9.08 % 20.54 Jan 2017 

-0.93 % 20.35 Feb 2017 

-11.25 % 18.06 Mar 2017 

-9.19 % 16.40 Apr 2017 

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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 برای اتصال چین به اوراسیا« یک کمربند، یک جاده»اورزی در برنامه ابتكاری اهمیت کش

در « یک کمربند، یک جاده»آقای داسیلو، مدیرکل فائو در انجمن برنامه ابتكاری 

است، اظهار داشت که  اندازی شده پكن که با هدف اتصال چین به منطقه اوراسیا راه

ها کشاورز و ماهیگیر بومی در  ازهای میلیونتواند مشروط به آنكه نی این برنامه می

 . مؤثر باشد( SDGs)آن در نظر گرفته شود، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار 

با ( 31اردیبهشت  25و  24) 2167ماه مه  65و  64ت این انجمن در روزهای سنش

کشور تحت پوشش این برنامه با تمرکز بر گسترش توسعه و  23مشارکت مقامات 

توسط بخش ( GDP)درصد از تولید ناخالص داخلی  25با توجه به اینكه . آسیا، افریقا، امریكای جنوبی و اروپا برگزار شدبین 

های کشاورزی، این بخش برای  درصد از مردم کشورهای درگیر در فعالیت 41کشاورزی تامین شده و همچنین اشتغال بیش از 

های منحصر بفردی برای یک تالش متمرکز  وی همچنین گفت، انگیزه .باشد تواند داشته ای می این برنامه اهمیت ویژه

فائو اولین سازمانی است که . است در این برنامه ارائه شده« تر، عادالنه و فراگیر توسعه متوازن»المللی برای ترویج  بین

 .است کشاورزی ارائه کرده در ارتباط با «ربند، یک جادهیک کم» چارچوب مشخصی برای تقویت هماهنگی در اجرای طرح 

تولید مواد غذایی ( 2رت؛ رویكردی سالم برای توسعه پایدار کشاورزی و تجا( 6: چهار برنامه شاخص این چارچوب عبارتند از

کشاورزی ( 4غذا برای مقابله با تغییرات اقلیمی؛ -علم و فناوری برای نوآوری در کشاورزی( 9توسعه زنجیره ارزش؛  پایدار و

 .در صنایع غذایی( ICT)و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات هوشمند 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/885908/icode :خبر

 :خالصه خبر 
The Belt and Road initiative linking China and the Eurasia region can help achieve the Sustainable 

Development Goals, provided it addresses the needs of millions of farmers and fisher folk in the countries 

involved, according to FAO Director-General José Graziano da Silva. 

"Agriculture is a crucial sector. It accounts for more than 25 percent of GDP, as well as for more than 40 percent 

of employment in many countries involved in the Initiative," he said in Beijing on Sunday. 

Graziano da Silva made the remarks at the Belt and Road Forum for International Cooperation. The event, he 

said, provided a unique impetus for an international concerted effort to promote "a more balanced, equitable and 

inclusive development along the Belt and Road". 

 توسعه پایدار: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/885908/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/en/
http://www.beltandroadforum.org/english/index.html
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 انتشار کتاب راهنمای جدید فائو برای رسیدن به تعهدات اقلیمی

نامه اقلیمی پاریس، راهبردهای ملی برای دستیابی به تعهدات صورت  پس از تصویب توافق

فائو . است سازگاری در مرکز توجهات قرار گرفته ملی های ه برای کاهش کربن و برنامهگرفت

 توجه به»زمینه در  UNFCCC NAPراهنمای  ا برایدستورالعمل تكمیلی خود ر

منتشر   «(NAP-Ag Guidelines)های ملی سازگاری  کشاورزی، جنگل و شیالت در طرح

یت از کشورهای در حال توسعه در گنجاندن هدف از انتشار این دستورالعمل، حما. کرد

ابی به بودجه بویژه از طرف صندوق دستی پذیر در این راهنما به کشورهای آسیب. های ملی سازگاری است کشاورزی در طرح

های  سازی و ایجاد ظرفیت کمک کرده و همزمان مشارکت گسترده در فرایند تصمیم( Green Climate Fund)اقلیم سبز 

 . کند ویج میفنی را تر

. ای نیست ها و نیازهای ذینفعان متعدد بستگی دارد و این کار ساده انتخاب مناسب در زمینه خاص به تطبیق دیدگاه

های در دست اقدام برای جلوگیری از  ای در فعالیت دامی، جنگل و شیالت جایگاه ویژه. کشاورزی شامل محصوالت زراعی 

بخش کشاورزی یكی از منابع اصلی انتشار . از سطح قبل از دوره صنعتی شدن داردافزایش بیش از دو درجه افزایش دما 

 . است ریزان ملی، کشاورزی و شیالت و کارشناسان طراحی شده دستورالعمل جدید فائو برای برنامه.  ای است گازهای گلخانه

 p://www.fao.org/news/story/en/item/885034/icode/htt :خبر

 :خالصه خبر 
FAO has developed supplementary guidelines to the UNFCCC NAP Guidelines for "Addressing 

Agriculture, Forestry and Fisheries in National Adaptation Plans (NAP-Ag Guidelines") aiming to 

support developing countries in making sure agriculture is both included in national adaptation plans 

and made more adaptive and resilient. They serve to help vulnerable countries access funding - in 

particular from the Green Climate Fund Readiness Programme - while at the same time promoting 

broad participation in the decision-making process and building needed technical capacities. 

Appropriate choices depend on specific context and accommodation of the views and needs of 

multiple stakeholders. That's no simple task. For instance, Lake Faguibine in northern Mali has been 

mostly dry since the mid-1970s, offering a test case for ecological, political and social changes driven 

by climate change.  

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/885034/icode/
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_programmes_of_action/items/7279.php
http://www.greenclimate.fund/funding/readiness-support
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 ها در آسیا ضرورت اقدام فوری برای توقف تخریب جنگل

ها در بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان  بر اساس هشدار فائو، تخریب جنگل

ها در مورد احتمال عدم دستیابی به  تشدید نگرانیبسرعت ادامه داشته و سبب 

 . است شده 2191تا سال ( SDGs)یكی از اهداف اصلی توسعه پایدار 

 639توسط  2165در سال  SDGsمورد توافق قرار گرفتن بندی و  در زمان فرمول

های  ها از طریق حفاظت، بازسازی و ترویج جنگل کشور، بهبود وضعیت جنگل

بر اساس آمار اعالم . زیستی به صراحت در آن ذکر شد سازی تخریت زمین و از بین رفتن تنوع توقف و معكوس پایدار همراه با

ای فائو در آسیا و اقیانوسیه، با وجود  ، کارشناس ارشد جنگل در دفتر منطقه(Patrick Durst)شده توسط پاتریک دورست 

در . میلیون هكتار در سال ادامه دارد 9/9آنها با سرعتی معادل  ها در رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تخریب اهمیت جنگل

های انسانی،  ها از بین رفته و زیرساخت جنگل. های کشاورزی ادامه دارد ها به زمین منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل جنگل

یدی برای منطقه و تهد ها هم ادامه  داشته سوزی جنگل آتش. شوند ها جایگزین می سازی، معدن و سایر کاربری ساختمان

 . آید ار میبشم

 events/en/c/884778/-http://www.fao.org/asiapacific/news/detail :خبر

 :خالصه خبر 
The destruction of forests in many Asian countries continues apace, raising fears that one of the 

world’s key Sustainable Development Goals may not be achieved by the 2030 deadline, the UN’s 

Food and Agriculture Organization (FAO) warned today. 

When the SDGs were formulated and agreed by 193 countries in 2015, forests were explicitly 

mentioned in order that they be aided through the protection, restoration and promotion of sustainable 

forests while halting and reversing associated land degradation and the loss of biodiversity.   

“While forests are critical to achieving the SDGs, they continue to be degraded and lost at a rate of 3.3 

million hectares per year,” said Patrick Durst, Senior Forestry Officer at the FAO Regional Office for 

Asia and the Pacific. “In this region, forests continue to be converted to agriculture, destroyed and 

replaced by man-made infrastructure, housing, mining, and other land uses. Forest fires also continue 

to pose a threat to the region”. 

 جنگل: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/884778/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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 ای درباره امنیت غذایی در جزایر اقیانوس آرام برگزاری اولین نشست منطقه

ای درباره امنیت غذایی در جزایر اقیانوس آرام در تاریخ  اولین نشست منطقه

بالیای طبیعی در . در شهر نادی، فیجی برگزار شد 2167ل آوری 28تا  61

بهمین . ها نفر به مواد غذایی در این منطقه تاثیرگذار است دسترسی میلیون

ست شاین ن. دلیل موضوع اصلی این نشست آمادگی در برابر بالیای طبیعی بود

نماینده  51و برنامه جهانی غذا و با حضور حدود  وبطور مشترک توسط فائ

هدف این رویداد سه روزه، تقویت همكاری و به . های غیرانتفاعی و نهادهای سازمان ملل متحد برگزار شد ولتی، سازماند

 . ها و تجارب اعضا بود گذاری ایده اشتراک

زی بنا بر اظهار وزیر کشاور. پذیرترین مناطق در برابر تهدیدات بالیای طبیعی است یكی از آسیب جنوب اقیانوس آراممنطقه 

گری ننینو عواقب ویرا و وینستون و همچنین خشكسالی ناشی از ال  Pamدو گروه گردباد بزرگ فیجی، در چند سال گذشته 

و برنامه جهانی غذا در این منطقه با هماهنگی همه جانبه در ارزیابی  وانجمن امنیت غذایی وابسته به فائ. را بدنبال داشتند

 . اند بسیار مؤثر بوده رسانی ها و اطالع اثرات این پدیده

 events/en/c/884789/-http://www.fao.org/asiapacific/news/detail :خبر

 :خالصه خبر 
Preparing for and responding to natural disasters as they affect access to food for millions of people in 

the Pacific Islands was a major theme at the first-ever meeting of the Regional Pacific Food Security 

Cluster Forum in Nadi, Fiji that took place from 26 to 28 April. The joint FAO/WFP meeting of some 

50 representatives from governments, non-governmental and UN organizations, was jointly hosted by 

the FAO and WFP Food Security Cluster co-lead Coordinators. The three-day event aimed at fostering 

collaboration and sharing ideas and experiences amongst cluster members. The Cluster supports the 

work of in-country food security coordination bodies that include Government and Non-Government 

actors from six regional pacific countries: Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga 

and Vanuatu. “The South Pacific region is among the most vulnerable to the threat posed by natural 

disasters,” said Fiji’s Permanent Secretary for the Ministry of Agriculture, Mr. Jitendra Singh, who 

also attended the forum as chief guest. “In the past few years there have been two category five 

cyclones, Pam and Winston, as well as the El Niño drought, which were devastating for our region.  

 منیت غذاییا: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 00/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/884789/
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 محصول گندمای برای دسترسی کشاورزان تاجیک به ارقام جدید و پر پروژه

کشاورز  51بیش از . کاران گندم از اهمیت کاشت بذور با کیفیت آگاه هستند همه کشت

. در تاجیكستان در روز مزرعه فائو، در برنامه معرفی ارقام جدید گندم شرکت داشتند

این برنامه بعنوان بخشی از یک پروژه برای بهبود دسترسی به بذور با کیفیت از طریق 

گذار این پروژه دولت اتریش است و با  سرمایه. تاجیكستان برگزار شد تولید آنها در

های الزم برای تقویت ظرفیت  ه حمایتدر این پروژ. باشد همكاری وزارت کشاورزی و انجمن بذر تاجیكستان در حال اجرا می

ل عمده غذایی مردم این کشور گندم محصو. شود مزارع بذری و کشاورزان خرده پا برای تولید بذور با کیفیت گندم ارائه می

نماینده فائو در . شود ای نیز می های روغنی و گیاهان علوفه این پروژه شامل محصوالت دیگری مثل حبوبات، دانه. ستا

 4در طی . است درباره این پروژه گفت که در بهبود معیشت مردم روستایی بسیار اثرگذار بوده Viorel Gutuتاجیكستان، 

اند بلكه برای  اند و نه تنها به بذور با کیفیت دسترسی پیدا کرده ذینفع تحت مدیریت پروژه قرار گرفته  2111سال، حدود 

نژادی ملی گندم  های به های ارائه شده از برنامه حمایت. اند گذاری آنها نیز آموزش دیده های اولیه و به اشتراک تولید بذور نسل

 . است شده( rust)ها بویژه زنگ گندم  م در برابر بیمارینیز سبب توسعه ارقام جدید پرمحصول و مقاو

 news/en/c/885977/-http://www.fao.org/europe/news/detail :خبر

 :خالصه خبر 
If there’s one thing wheat farmers agree on, it is the importance of sowing high-quality seeds. More than 50 

farmers in Tajikistan last week attended an FAO field day where new wheat varieties were introduced – part of 

a project to improve access to high-quality seeds by producing them right in Tajikistan. The FAO project – 

funded by the Government of Austria – is being undertaken in cooperation with the Ministry of Agriculture of 

Tajikistan and the Seed Association of Tajikistan. It provides technical support to strengthen the capacity of 

seed farms and small-scale farmers to produce high-quality seed for wheat, the country’s staple food crop. It 

will also cover pulses, oilseed and fodder crops.  “The project has a wide impact on improving livelihoods of the 

rural population,” said FAO Representative in Tajikistan Viorel Gutu. “Over four years the project has managed 

to cover about 2,000 beneficiaries who not only receives improved seed varieties, but also trained on early-

generation seed production and sharing seeds between households in the community. This is the key 

achievement of the project that assures sustainability of the outputs.” 

 گندم  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/885977/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم اردیبهشت 

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

9 

 

 نقش کلیدی مدیریت آب در توسعه پایدار و ثبات در خاورمیانه و شمال افریقا

در  2167ماه مه  64نس اتحادیه کشورهای عربی درباره اهداف توسعه پایدار در روز کنفرا

تمرکز این کنفرانس بر اهمیت مدیریت آب برای توسعه پایدار و . قاهره، مصر شروع شد

حافظ غانم، معاون رئیس بانک جهانی برای . ثبات در خاورمیانه و شمال افریقا بود

و نماینده فائو برای شرق لسالم ولد احمد، مدیرکل خاورمیانه و شمال افریقا، عبدا

 سبردن آگاهی درباره موضوع کنفران یكی از اهداف این کنفرانس، باال. نزدیک و شمال افریقا در این کنفرانس شرکت داشتند

و گروه  در ماه مارس سال جاری، اتحادیه عرب. و بحث درباره پویایی مابین عدم امنیت غذایی و آب، جنگ و خشونت بود

ای دستیابی به اهداف توسعه  بانک جهانی یادداشت تفاهمی با تمرکز بر تقویت مزایای نسبی هر سازمان از رویكردهای منطقه

حافظ غانم اظهار داشت، فائو، اتحادیه عرب و بانک جهانی دارای یک هدف مشترک هستند و به اعتقاد . پایدار امضا کردند

و . به برقراری صلح، رفاه و ثبات در منطقه کمک خواهد کردثر و عادالنه آب در شرایط شكننده آنها ترویج مدیریت پایدار، مؤ

بعنوان مثال در نتیجه اثرات . عدم درنظر گرفتن مسائل مربوط به آب پیامدهای سیاسی و اقتصادی بدنبال خواهد داشت

داخلی  صتولید ناخال 2151با آن، تا سال  زگاریتغییرات اقلیمی بر روی کمبود آب، در صورت عدم وجود رویكرد کاهش و سا

 . درصد افت پیدا خواهد کرد 64منطقه 

 /http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/885883 :خبر

 :خالصه خبر 
The importance of water management for sustainable development and stability in the Middle East and North 

Africa is at the heart of the League of Arab States’ conference on the Sustainable Development Goals which 

opened in Cairo today. The World Bank Vice President for the Middle East and North Africa, Hafez Ghanem, 

and the FAO Director-General and Regional Representative for the Near East and North Africa, Abedssalam 

Ould Ahmed, joined the launch of the Arab Sustainable Development Week to raise awareness of the issue and 

to discuss the dynamics between water insecurity and fragility, conflict, and violence. In March of this year, the 

League of Arab States and the World Bank Group signed a Memorandum of Understanding focused on 

leveraging the comparative advantages of each organization to take a regional approach to achieving the 

Sustainable Development Goals. A ceremony was held today in Cairo with the Secretary General of the League 

of Arab States, Ahmed Aboul Gheit, to celebrate this MOU. Water security in particular will require a regional 

approach, as the region’s scarce water resources cross borders and their effective long-term management will 

depend on increased cooperation among countries.  

 مدیریت آب: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 04/01/2017: تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

http://www.fao.org/neareast/news/view/en/c/885883/
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 کشاورزی، فرصتی برای اشتغال جوانان در افغانستان: بانک جهانی

های دولت  های مرتبط با کشاورزی از اولویت احیای کشاورزی و ایجاد شغل

بانک جهانی در کاهش فقر و حفظ رشد فراگیر . افغانستان و گروه بانک جهانی است

، افغانستان یكی از 6371های دهه  تا اواخر سال. تواند نقش مهمی داشته باشد می

درصد از کشمش  21های برتر محصوالت باغی در جهان بود، بطوریكه  تولیدکننده

های خشک، دام  این کشور در تولید پسته و میوه. کرد بازارهای جهانی را عرضه می

 . ای موقعیت ممتازی داشت و محصوالت پشمی صادراتی به بازارهای منطقه

سال اخیر، تغییرات مثبت و چشمگیری  65در . های کشاورزی افغانستان شد ریب زیرساختها جنگ سبب تخ متاسفانه دهه

ها، سازماندهی مجدد  تمرکز بر بازسازی زیرساخت. شود در زندگی کشاورزان افغان در مناطقی مثل پشتون مشاهده می

ا جدید در وزارت کشاورزی این کشور ه ها و نوآوری ها سبب ایجاد ایده ها و فرصت پذیری جوامع کشاورزی و شناسایی آسیب

های آتی نسبت  سال هستند و در سال 64درصد از جمعیت روستایی این کشور زیر  41در حال حاضر حدود . است شده

 . زائی دارد های مؤثر اشتغال استیتری خواهد داشت که نیاز به س شوند رشد سریع  افرادی که وارد نیروی کار می

 youth-s-afghanistan-jobs-better-opportunity-http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/agriculture :خبر

 :خالصه خبر 
Revitalizing agriculture and creating agriculture jobs is a priority for the Government of Afghanistan and 

the World Bank Group as the sector can play an important role in reducing poverty and sustaining inclusive 

growth. 

Until the late 1970s, Afghanistan was one of the world’s top producer of horticultural products and supplied 20 

percent of the raisins on the global market. The country held a dominant position in pistachio and dried fruit 

production, and exported livestock and wool products to regional markets. 

Unfortunately, decades of conflict destroyed much of Afghanistan’s agricultural infrastructure. The last fifteen 

years, however, have witnessed positive and inspiring changes in the lives of Afghan farmers, such as Pashtuna. 

While focusing on rebuilding infrastructure, reorganizing farming communities and identifying vulnerabilities 

and opportunities, the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) has brought new ideas and 

innovations to the agriculture sector in Afghanistan. 

 

 اقتصاد: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 10/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/agriculture-opportunity-better-jobs-afghanistan-s-youth
http://president.gov.af/en/
http://www.worldbank.org/
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1326909014678/AFGenderValueChain.pdf
http://mail.gov.af/en


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه دوم اردیبهشت 

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

11 

 

 های برگخوار گرسنه، از عوامل خطر بروز بحران مواد غذایی در سطح جهانی کرم

یک از عوامل از بین رفتن گیاهان در اغلب  spodopteraاست که کرم برگخوار  ثابت شده

یانه، جزایر جنوب اقیانوس آرام نقاط جهان از جمله امریكای شمالی، امریكای جنوبی، خاورم

اما گونه . پنج گونه دارند( armyworms)های برگخوار مهاجر  این کرم. و استرالیا است

frugiperda  در امریكای شمالی و جنوبی و گونهexempta در افریقا فراوان است . 

در ، برگخوار افریقائی مخصوص غالت بوده و برای چند دهه spodoptera exemptaگونه 

در لیبریا وضعیت اضطراری  2113است و به تدریج از شرق افریقا گسترش یافته و در سال  این قاره باعث خسارات زیادی شده

تقریبا همه چیزخوار است و تاریخچه طوالنی و وحشتناکی در امریكای  spodoptera frugperdaگونه . است پیش آورده

، برای اولین 2161در ژانویه . است میلیون دالر هزینه داشته 111د برزیل ساالنه بطوریكه مدیریت آن برای اقتصا. جنوبی دارد

در (. های انتقال آن یعنی جریان باد یا سفرهای هوایی اطمینانی وجود ندارد در مورد راه. )نیجریه، افریقا مشاهده شدبار در 

، در زامبیا، زیمباوه 2161در دسامبر . ده شده است، در چندین کشور غرب افریقا و افریقای مرکزی نیز مشاه2161ماه آوریل 

 . است و ماالوی شناسایی شده و به مرزهای جنوبی افریقا هجوم برده

 crisis-food-global-a-threatening-caterpillar-hungry-the-network/2017/may/16/armyworms-professionals-development-https://www.theguardian.com/global :خبر

 :خالصه خبر 
Spodoptera have proved to be a blight in North America, South America, the Middle East, the South Pacific 

islands, Australia – pretty much everywhere. There are five species of armyworms, but we’re concerned here 

with the aforementioned frugiperda which is headquartered in North and South America; and the exempta, 

usually based in Africa. Spodoptera exempta – the African armyworm – specialises in cereals, and has been 

causing havoc on the continent for decades now, spreading out slowly from the east and in 2009 sparking a state 

of emergency in Liberia. The new arrival, however, is spodoptera frugiperda, more commonly and chillingly 

known as ‘the fall’. This variant, which eats pretty much anything, has enjoyed a long, awful history in South 

America – managing it costs the Brazilian economy a staggering $600 million a year. In January 2016 it was 

detected for the very first time in Africa, in Nigeria. (As for how it got there from the Americas, it either flew in 

on prevailing winds, or caught a plane. No one is yet sure). By April 2016, the pest had travelled to several other 

West African countries and to Central Africa. By December, it was detected in Zambia, Zimbabwe and Malawi, 

and was storming South Africa’s borders. Last week, Ghana’s parliament was asked by the minister of 

agriculture to declare a ‘state of emergency’, and take urgent action as the fall arrived en masse. 

 آفات : موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 16/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/16/armyworms-the-hungry-caterpillar-threatening-a-global-food-crisis
http://www.africanews.com/2017/05/08/armyworm-invasion-ghana-declares-agric-state-of-emergency/
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 محیطی انجماد در سیستم غذایی نیاز به تحقیقات بیشتر درباره بررسی اثرات زیست

كی از محققان توسط ی Environmental Science and Technologyدر مقاله منتشر شده در مجله 

دانشگاه میشیگان، سوابق علمی مرتبط با انجماد مواد غذایی از جنبه پایداری بررسی و موضوعاتی که 

بعنوان یک « انجماد»در این مقاله . اند در آینده در این رابطه نیاز به تحقیقات بیشتر دارند،تعیین شده

هایی که این عمل در آنها  سیستم است که بر روی شناخته شده( transformative)فناوری تبدیلی 

بسیار سریع رشد اند که با وجود  برده در طی این مطالعه محققان پی. گیرد تاثیرگذار است انجام می

های مرتبط با آن بندرت بطور مستقیم اثرات آن بر  عمل انجماد مواد غذایی در سطح جهانی، در مقاله

زنجیره . های توسعه های غذایی گرفته تا الگوهای خرید و تا زیر ساخت مروی پایداری مورد بررسی قرارگرفته است از رژی

عالوه بر . بسرعت در کشورهای درحال توسعه در حال گسترش است( cold chain)عرضه مواد غذایی منجمد یا زنجیره سرد 

غذایی، الگوهای ضایعات های  سبب تغییر در رژیم تواند می های غذایی، گسترش زنجیره سرد تمسافزایش شدت انرژی در سی

با توجه به پیچیدگی تعامل عوامل اجتماعی، . غذایی و رفتارهای خرید شده و تولید و توزیع مواد غذایی را تسهیل کنن

های انجماد مواد غذایی بعنوان یک فناوری دگرگون کننده نیاز به بررسی و  محیطی سیستم اقتصادی و فنی اثرات زیست

 . مطالعه بیشتر دارد

 food-refrigeration-expanded-impacts-environmental-examine-needed-research-library/critical-http://www.fcrn.org.uk/research :رخب

 :خالصه خبر 
The unbroken global refrigerated supply chain, or cold chain, is rapidly expanding in developing countries. In 

addition to increasing the energy intensity of the food system, the expanded cold chain may facilitate changes in 

the global diet, food waste patterns, food production and distribution, and shopping habits. The sustainability 

impacts of many of these changes chain are unknown, given the complexity of interacting social, economic, and 

technical factors. The current literature surrounding the environmental impacts of refrigeration in the food 

system focuses on the direct impacts of energy use and coolant emissions, and lacks a critical evaluation of the 

accompanying systemic societal changes that potentially carry greater environmental impacts. This review 

examines the cold chain as a transformative technology, identifying key intrinsic, indirect, and external factors 

that will favorably, unfavorably, or ambiguously impact the environmental profile of the food system. The 

review identifies key interactions and feedbacks between the cold chain, food production and consumption 

decisions, infrastructure development, and the global environment which are largely unexamined and in need of 

empirical data.  

 اقتصاد: موضوع

 www.fcrn.org.uk :منبع

 00/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fcrn.org.uk/research-library/critical-research-needed-examine-environmental-impacts-expanded-refrigeration-food
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 ضرورت کاهش وابستگی به پالستیک بویژه اقالم یكبار مصرف

میلیون قطعه ضایعات پالستیكی در جزایر غیرمسكونی جنوب اقیانوس آرام  98

ترین نقطه  عمیق)شوند از گودال ماریانا  ه جا یافت مینها در همآ. است پیدا شده

، تا سواحل قطبی گرمسیری، از سواحل شمالی ف اقیانوس منجمدکتا ( اقیانوس

و حتی در سطح مریخ نیز یافت  در حیات وحش، غذاهای دریایی، نمک دریایی

 62ساالنه حدود . شده استدچار پالستیک  به مصیبتی بنامهان ج. شوند می

« دور»این قطعات به جایی بنام . شود ها می وارد اقیانوس( ثانیه 61تا  9یعنی یک تن در هر )ن تن قطعه پالستیكی جدید میلیو

ای یا نهنگی  ها قبل از اینكه توسط پرنده ها و یا حتی دهه در اقیانوس برای سال. شوند روند یعنی در واقع دور ریخته نمی نمی

ها را  در طی این مدت ممكن است هزاران کیلومتر جابجا شوند و در مسیر خود آالینده. نندما بلعیده شوند، شناور باقی می

شوند، مواد شیمیایی سمی وارد  که توسط جانوری بلعیده می زمانی. جذب و مانند یک اسفنج سبب متراکم شده آنها شوند

شوند بلكه  پالستیكی هرگز تجزیه نمی مواد. بافت بدن جانوران شده و عواقب بسیار خطرناکی بدنبال خواهند  داشت

ها باید کاهش داده شوند، همانطور که در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل  میزان پالستیک موجود در اقیانوس. شكنند می

 . است متحد به آن اشاره شده

 plastic-of-plague-worlds-the-against-back-fight-must-we-why-timebomb-https://www.theguardian.com/environment/2017/may/16/toxic :خبر

 :خالصه خبر 
It’s everywhere. From the Mariana Trench to the floor of the Arctic Ocean, on tropical beaches and 

polar coasts. It’s in wildlife, seafood, sea salt and even on the surface of Mars. The world is blighted 

by plastic. Up to 12m tonnes of the stuff enters the world’s oceans every year (that’s one new tonne of 

plastic every three to 10 seconds) and it doesn’t go to that magical place called “away”. 

Once in the oceans, it can float around for years, or even decades, before being swallowed by a bird or 

a whale. During that time, it can travel tens of thousands of kilometres, all the while absorbing 

contaminants from the sea water, concentrating them like a sponge. When wildlife ingest plastic, the 

brew of toxic chemicals can be transferred to the animal’s tissues with potentially dangerous 

consequences. 

 محیط زیست: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 16/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2017/may/16/toxic-timebomb-why-we-must-fight-back-against-the-worlds-plague-of-plastic
https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/13/extraordinary-levels-of-toxic-pollution-found-in-10km-deep-mariana-trench
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 گیاهان مؤثر در ترسیب کربن اتمسفر

توده ساقه و ذخیره  در تحقیق جدید انجام شده، برای تعیین چگونگی ارتباط ریشه و زیست

های مربوط به  محیطی، داده ود درخاک در شرایط مختلف زیستکربن گیاهان مهم با کربن موج

ها  نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده. آزمایش میدانی گردآوری و بررسی شده اند 983

ها نسبت به ریشه  است که در همه محصوالت زراعی میزان کربن بیشتری در شاخه نشان داده

است که  grassربن در ریشه مربوط به خانواده بیشترین میزان ذخیره ک. ها ذخیره می شود

 42آوری شده از  های جمع های آماری داده در این تحقیق با استفاده از روش. توده را نیز دارند بیشترین میزان تولید زیست

خیره ذخاک، ذخیره کربن آلی : شدند به ها مربوط می داده. اند مقاله منتشر شده در مجالت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

های آنها با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی مثل خواص خاک، میزان بارش و  گربن در گیاه، ریشه و شاخه و نسبت

ی ژعلت آن انر. ها کم است توده در گیاهان روغنی و لگوم اند که بطور متوسط میزان زیست نتایج نشان داده. اقلیم

 گیاهان خانواده . است( grasses)ها  در آنها نسبت به گیاهان فیبری، غالت و علف مورداستفاده برای سنتز پروتئین بیشتر

grass گیاهان یكساله زیست . کنند زیرا آنها چند ساله یا سیستم ریشه گسترده هستند توده را تولید می بیشترین زیست

 . کنند ها ذخیره می درصد در ریشه 24 ها و درصد از کربن را در شاخه 71بطور متوسط گیاهان . ای کمی دارند توده ریشه

 analysis-data-global-results-onsequestrati-carbon-atmospheric-type-crop-library/what-http://www.fcrn.org.uk/research :خبر

 :خالصه خبر 
This paper uses statistical methods to analyse data (from 42 journal articles) on soil organic carbon stocks 

(SOCs), plant C stocks, root and shoot stocks and their ratios, whilst taking into consideration environmental 

factors such as soil properties, annual precipitation and climate. The results show that oil and legume crops 

accumulate lower average biomass – because of the energy used to synthesise proteins – compared to fibre 

crops, cereals and grasses. Natural grasses have the highest biomass accumulation and root biomass because 

they are perennials with extensive root systems that are used as energy reserves. Annual crops typically have 

lower root biomass because they do not need to store energy in the same way. On average, plants allocate 76% 

of C stocks to shoots and only 24% to the roots. However, this depends on environmental conditions; for 

example, tropical climates have higher root C because of improved plant productivity as a result of the C4 

photosynthesis pathway. 

 محیط زیست: موضوع

 www.fcrn.org.uk :منبع

 00/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fcrn.org.uk/research-library/what-crop-type-atmospheric-carbon-sequestration-results-global-data-analysis
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 های زیستی وری کاه غالت در تولید سوخت راهبردی جدید برای افزایش بهره

بندی و غیره استفاده  از کاه غالت معموال برای خوراک دام، عدل

توان بعنوان ماده  یک ماده با ارزش از کاه غالت میبعنوان . شود می

 . توده استفاد کرد خام برای تولید زیست

اتانول، الكلی که بعنوان یک سوخت زیستی پاک و تجدیدپذیر 

کاربرد دارد، بطور سنتی از تخمیر ساکارز نیشكر یا گلوکز آزاد 

با افزایش تقاضا برای . شود شده از نشاسته ذرت تولید می

های اخیر، از سلولز مواد گیاهی  های زیستی در سال سوخت

اما از آنجائیكه . شود بعنوان مواد اولیه تولید اتانول زیستی استفاده می(  مثل برگ نیشكر، ساقه ذرت، کاه برنج)غیرخوراکی 

 . مشكل است ای با لیگنین دارد، آزادسازی گلوکز از سلولز بسیار های گیاهی ارتباطی شبكه سلولز در دیواره سلول

و دانشگاه کیوتو، راهبرد جدیدی برای آزادسازی سلولز کاه ( HKU)نگ ک در تالش تحقیقات مشترک بین دانشگاه هنگ

 . منتشر شده است Plant physiologyجزئیات این یافته در مجله . است برنج ارائه شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170509093621.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Straw is commonly used for feeding animals, burning, baling, etc. As one of the "Three Canton 

Treasures," straw can actually be used as a raw material to produce biofuel. 

Ethanol, an alcohol, is a clean and renewable biofuel traditionally produced by fermentation of sucrose 

from sugarcane or glucose released from corn starch. With an increasing demand on biofuel in recent 

years, cellulose from non-edible plant materials (e.g. sugarcane leaves, corn stalks, rice straw) has been 

used as raw materials for bioethanol production. However, since cellulose is crosslinked with lignin in 

plant cell walls, it is very difficult to release glucose from cellulose. 

A collaborative research effort by the University of Hong Kong (HKU) and Kyoto University (Kyoto 

U) has revealed a new strategy to allow cellulose in rice straw to release its fermentable sugar more 

efficiently. The research breakthrough was recently published in a notable plant science journal Plant 

Physiology. 

 های زیستی سوخت: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170509093621.htm
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 ای با امنیت غذایی کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم برای آینده

مالكان  از خرده نفر 311،111سبب شده است که  ClimaAdaptپروژه 

های کشاورزی به اقلیم در حال  نگی انطباق فعالیتوبه دانش چگ هندی

 . تغییر دسترسی پیدا کنند

استوایی در برابر تغییرات اقلیمی  کشورهای مناطق استوایی و نیمه

ب و هوایی تهدیدی جدی برای آشرایط شدید . پذیری باالیی دارند آسیب

معیت در حال در هند، رفاه و معیشت ج. امنیت غذایی این مناطق است

کنند و  اکثر این جمعیت در روستاها زندگی می. های مخرب قرار دارد ها و سیل تاثیر خشكسالی بطور مداوم تحت آن افزایش

 . ی برای تامین غذا، سرپناه و درآمد استعآنها به شدت وابسته به منابع طبیزندگی 

ای ه حل برای چالش به منظور پرداختن به این مسائل و یافتن راه ClimaAdapt ای و فراگیر رشته میان تحقیقاتی پروژه

نشست نهایی این پروژه در ماه مه . شروع شد 2162در آندرا پرادش، تلنگانا و تامیل در سال مربوط به اقلیم در کشاورزی 

 . شود برگزار می 2167

 future.html-food-agriculture-smart-climate-05-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Thanks to the ClimaAdapt project, 90,000 Indian smallholders now have access to extensive 

knowledge on how they can adapt their agricultural practise to a changing climate. 

Countries in the tropics and sub-tropics are particularly vulnerable to climate change, as extreme 

weather conditions pose a serious threat to their food security. In India, droughts and damaging floods 

are continuously affecting the well-being of a growing population, of which the vast majority reside in 

rural areas and are highly dependent on natural resources for their food, shelter and income. 

To address these issues and find solutions to climate-related challenges for Indian agriculture, 

ClimaAdapt, an interdisciplinary and integrated research project, was initiated in Andhra Pradesh, 

Telangana and Tamil Nadu states in 2012. The project had its final meeting in May 2017. 

 کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم: موضوع

 phys.org :منبع

 16/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2017-05-climate-smart-agriculture-food-future.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/climatesmart.jpg
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 رد در آنهاها بدون کاهش عملك تولید ارقام برنج مقاوم در برابر بیماری

ها بدون  موفق به ارائه روشی جدید برای افزایش مقاومت برنج در برابر بیماریحققان م

و با همكاری دانشگاه ، امریكا Duke این تحقیق در دانشگاه . ندا کاهش عملكرد ان شده

مجله  2167مه مه  67شماره آن در های  چین انجام و یافته Huazhongکشاورزی 

Nature که است ترین محصوالت عمده کشاورزی  یكی از مهمبرنج . است منتشر شده

های ناشی از  بیماری .کند جهان را تامین می یک پنجم از جمعیتکالری موردنیاز 

درصد کاهش  81تواند میزان محصول را تا  های قارچی یا باکتریایی از مشكالت مهم تولید این محصول است که می پاتوژن

مقاومت اند که با مهندسی بر روی آنها  ، منجر به شناسایی اجزائی شدهها تحقیق بر روی واکنش ایمنی گیاه دهنتایج . دهد

بنا بر اظهار . بر روی عملكرد محدود استکاربرد عملی آنها بدلیل اثر کاهشی آنها اما . یابد ها افزایش می گیاه در برابر بیماری

ای بین رشد و سیستم دفاعی گیاه است  که اغلب بصورت معاوضه. یكی از محققان این پروژه، ایمنی یک شمشیر دو لبه است

شود، مضر  های سمی هستند بلكه برای خود گیاه نیز زمانیكه میزان آنها زیاد می اتوژنپدفاعی نه تنها برای های  زیرا پروتئین

   . ها در کشاورزی است ش اصلی در مهندسی مقاومت در برابر بیماریاین چال. هستند

 yield.html-sacrificing-rice-resistant-disease-scientists-05-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Researchers have successfully developed a novel method that allows for increased disease resistance in rice 

without decreasing yield. A team at Duke University, working in collaboration with scientists at Huazhong 

Agricultural University in China, describe the findings in a paper published May 17, 2017 in the journal Nature. 

Rice is one of the most important staple crops, responsible for providing over one-fifth of the calories consumed 

by humans worldwide. Diseases caused by bacterial or fungal pathogens present a significant problem, and can 

result in the loss of 80 percent or more of a rice crop. 

Decades of research into the plant immune response have identified components that can be used to engineer 

disease-resistant plants. However, their practical application to crops is limited due to the decreased yield 

associated with a constantly active defense response. 

"Immunity is a double-edged sword, " said study co-author Xinnian Dong, professor of biology at Duke and 

lead investigator of the study. "There is often a tradeoff between growth and defense because defense proteins 

are not only toxic to pathogens but also harmful to self when overexpressed," Dong said. "This is a major 

challenge in engineering disease resistance for agricultural use because the ultimate goal is to protect the yield." 

 برنج: موضوع

 phys.org/ :منبع

 10/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-05-scientists-disease-resistant-rice-sacrificing-yield.html
https://phys.org/tags/pathogens/
https://phys.org/tags/rice/
https://phys.org/tags/plants/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2017/6-scientistsen.jpg
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 کاربردهای جدید برای ارقام ذرت بنفش و آبی

کنندگان اصرار بر روی مواد طبیعی دارند و رنگ غذا مستثنا از  مصرفامروزه 

تغییر، منابع فعلی  در صورت تمایل تولیدکنندگان به ایجادحتی . آن نیست

. آیند و به سختی بدست میغذایی طبیعی گران بوده  های تولید رنگ

نویز در حال تالش برای یافتن راه حل  اکنون پروژه بزرگی در دانشگاه ایلی هم

 . این مشكل با استفاده از ذرت رنگی است

های طبیعی از چیزهایی مثل مشک شراب، هویج  حال حاضر اکثر رنگدر 

 ،در اینجاست که در طی استخراج رنگمشكل . یدآ قرمز و چغندر بدست می

 . آید بخش عمده محصول بصورت ضایعات در می

، با توجه به اینكه کنند ذرت بنفش و آبی مطالعه میارقام بر روی  نویز ای از دانشگاه ایلی تیم تحقیقاتی چند رشتهیک 

این نكته سبب یک تفاوت بزرگ . های بیرونی دانه ذرت است های مفید برای سالمتی بنام آنتوسیانین در الیه رنگدانه

 . شود اقتصادی می

  

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170517154734.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Consumers today insist on all-natural everything, and food dyes are no exception. Even if food 

manufacturers are willing to make the change, current sources of natural dyes are expensive and hard 

to come by. Now, a large University of Illinois project is filling the gap with colored corn. 

"Most natural colors come from things like wine skins, red carrots, and beets. The problem with that is 

most of the product is wasted in extracting the coloring. It's not good value," says Jack Juvik, a 

geneticist in the crop sciences department at U of I. 

Juvik and an interdisciplinary team have been experimenting with purple and blue corn varieties, 

noting that health-promoting pigments known as anthocyanins are located in the outer layers of the 

corn kernel. That makes a big difference, economically. 

 ذرت: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170517154734.htm
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 ایده تولید الیاف کربنی از ضایعات 

کاغذ در ساخت کاالهای از کاغذ و خمیربدست آمده مواد زاید زودی ب

از ی یك. شداستفاده خواهند ماشینمختلف از راکت تنیس تا 

برانگیزترین مسائل در صنعت غلبه بر مشكل چگونگی ساخت الیاف  چالش

 یق انجام شده درباره این موضوعنتایج تحق. کربنی با کیفیت از ضایعات است

 . است منتشر شده Green Chemistryدر مجله  تگزاس A&Mدر دانشگاه 

استفاده از لیگنین برای ساخت الیاف کربنی  ست که بر رویسال اچندین 

میلیون تن لیگنین  51دود حساالنه بنا بر اظهار یكی از محققان، . حلی برای کیفیت است است اما مسئله یافتن راه فكر شده

یستی تولید اتانول های ز پاالیشگاهاز تواند  لیگنین اضافی می. شود آوری می جمعاغذ و صنعت خمیر کاغذ کهای  لهبعنوان زبا

درصد از  2در حال حاضر فقط . کنند بعنوان زباله تولید میمیلیون تن لیگنین  211تا  611بدست بیاید که ساالنه حدود 

 . شوند های متشكل از لیگنین در امریكا بازیافت می زباله

 jobs.html-mountains-05-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Waste material from the paper and pulp industry soon could be made into anything from tennis rackets 

to cars. 

"We have overcome one of the industry's most challenging issues by discovering how to make good 

quality carbon fiber from waste," said Dr. Joshua Yuan, Texas A&M AgriLife Research scientist and 

associate professor of plant pathology and microbiology in College Station. 

The research was published recently in Green Chemistry, the peer-reviewed journal of the Royal 

Society of Chemistry. 

"People have been thinking about using lignin to make carbon fiber for many years, but achieving 

good quality has been an issue," Yuan said. 

About 50 million tons of lignin—or structural part of a plant—piles up each year as waste from the 

U.S. paper and pulping industry, he said. Additional lignin could come from biorefineries that use 

plants to produce ethanol, yielding another 100 million to 200 million tons of lignin waste each year. 

Yet only about 2 percent of the lignin waste is currently recycled into new products, Yuan said. 

 ضایعات: موضوع

 phys.org :منبع

 11/01/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-05-mountains-jobs.html
https://phys.org/tags/carbon/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/mountainsofw.jpg
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  توسط کمیته ارزیابی مهندسی ژنتیک هندتصویب کشت تجاری خردل تراریخته 

India's GEAC Approves GM Mustard for Commercial Planting 

 پرورش حشرات شش پا برای تولید مواد غذایی پایدار 

Six-Legged Livestock for Sustainable Food Production 

 امریكا  .2

 سازی مقاومت آفات به ارقام تراریخته پنبه معكوس   

Reversing pest resistance to biotech cotton: The secret is in the mix 

  دریاچه در حال مرگ گواتماال، تاییدی بر تهدیدات تغییرات اقلیمی 

Dying Guatemala lake underlines climate change threat 

 اروپا .9

  تصویب انجام آزمایشات میدانی توسط وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی انگلستان   

DEFRA Approves GM Potato Field Trials 

 تحقیقات .4

 بها برای رسیدن به آ یابی ریشه کشف چگونگی جهت 

How thirsty roots go in search of water 

 ها شناسایی دو پروتئین جدید مرتبط با بهنود سازگاری گیاهان در برابر استرس 

Scientists identify two new proteins connected to plant development 

 ها بر روی کودکان های گل کش اثرات عصبی رفتاری آفت 

Dread of roses: Neurobehavioral effects found in children exposed to flower pesticides 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15428
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170511083748.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170508184925.htm
https://phys.org/news/2017-05-dying-guatemala-lake-underlines-climate.html
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15433
https://phys.org/news/2017-05-thirsty-roots.html
https://phys.org/news/2017-05-scientists-proteins.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170510131936.htm
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