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 OECDفائو و توسط  2167-2121کشاورزی  ده سالهانداز انتشار چشم

( OECD)انداز ده ساله کشاورزی توسط فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  چشم

حصوالت غذایی در طی دهه شود قیمت جهانی م بینی می بر اساس این کتاب، پیش. منتشر شد

تری باقی بماند و علت آن، انتظار  ها در گذشته در سطح پایین آینده در مقایسه با اوج قیمت

ه ط بوبهای مر وظهور و تاثیر منفی سیاستکاهش سریع رشد تقاضا در برخی از اقتصادهای ن

میلیون تن به ذخیره  291شدن تکمیلی  اضافهطبق آمار منتشر شده در این کتاب،  .است های زیستی بر بازارها سوخت

اند، بطوریکه  ها کمک کرده جهانی غالت در طی دهه اخیر همراه با فراوانی ذخیره سایر محصوالت به پایین آمدن قیمت

 . اند نزدیک شده 2117-18های قبل از بحران  ها تقریبا به سطح سال قیمت

ضا برای مواد غذایی عمده به جز در کشورهای کمتر توسعه یافته بدون رود سرانه تقا طبق برآوردهای انجام شده، انتظار می

اضافی و پروتئین مصرف  های رود، کالری در طی دوره در نظر گرفته شده در این کتاب، انتظار می. بدون تغییر باقی بماند

گوشت ود رشد تقاضا برای ش  بینی می پیش. های گیاهی، شکر و محصوالت لبنی تامین خواهند شد کنندگان عمدتا از روغن

 .   بینی عدم اضافه شده منابع جدید برای تقاضا برای این محصول در چین است علت آن پیش. کاهش یابد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/980133/icode :خبر

 :خالصه خبر 
Global food commodity prices are projected to remain low over the next decade compared to previous peaks, as 

demand growth in a number of emerging economies is expected to slow down and biofuel policies have a 

diminished impact on markets, according to the latest 10-year agricultural outlook published today by the 

OECD and FAO. The OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 says that the completed replenishment of 

cereal stocks by 230 million metric tonnes over the past decade, combined with abundant stocks of most other 

commodities, should also help limit growth in world prices, which are now almost back to their levels before the 

2007-08 food price crisis. 

The report foresees per capita demand for food staples remaining flat, except in least developed countries. 

Additional calories and protein consumption over the outlook period are expected to come mainly from 

vegetable oil, sugar and dairy products. Growth in demand for meat is projected to slow, with no new sources of 

demand projected to maintain the momentum previously generated by China. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/980133/icode/
http://www.agri-outlook.org/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول تیر 

آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

3 

 

 2167تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژوئن 

 2/675با متوسط  2167در ماه ژوئن ( FFPI)غذایی فائو قیمت مواد شاخص 

بیشتر شد و نسبت به ماه مشابه در ( درصد 4/6)واحد  5/2واحد، از ماه قبل 

بدین ترتیب در ماه ژوئن برای . افزایش داشت( درصد 7)واحد  66، 2161سال 

علت اصلی این . دومین ماه متوالی روند افزایشی این شاخص ادامه پیدا کرد

شاخص گوشت نیز . فزایش، باال رفتن نسبتا زیاد قیمت لبنیات و غالت بودا

 . های گیاهی کاهش پیدا کرد که شاخص شکر و روغن افزایش داشت در حالی

واحد در ماه ژوئن، نسبت به ماه  9/654شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

ود در طول افزایش پیدا کرد و به باالترین سطح خ( درصد 2/4)واحد  2/1قبل 

شاخص گندم بیشترین افزایش را داشت که عمدتا منعکس . یک سال رسید

کننده باال رفتن ارزش ارقام گندم با پروتئین باال بعلت نامساعد شدن شرایط 

افزایش شدید تقاضا برای برنج سبب افزایش قیمت . محصول در امریکا است

ر امریکای جنوبی در مقابل، شرایط مساعد برداشت ذرت د. جهانی برنج شد

 . است داشته قیمت آن را همچنان پایین نگه

واحد  6/612، با متوسط 2167های گیاهی فائو در ماه ژوئن  شاخص قیمت روغن

( درصد 3/9)واحد  5/1بود،  که افزایش جزئی پیدا کردهنسبت به ماه قبل 

های پالم و سویا علل اصلی این کاهش  ارزش روغنکاهش . کاهش پیدا کرد

ترین سطح خود  درصد کاهش به پایین 7المللی روغن پالم با  شاخص بین. دندبو

بینی افزایش تولید آن در جنوب شرق  ماه گذشته رسید و علت آن پیش 61در 

 . آسیا است

واحد در ماه ژوئن نسبت به  213شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

سطح ثبت شده در  با این افزایش، میزان این شاخص نزدیک به باالترین. افزایش پیدا کرد( درصد 9/8)واحد  3/65ماه قبل 

قیمت همه محصوالت . درصد کمتر است 24، حدود 2164اگر چه هنوز از نقطه اوج خود در فوریه . سه سال گذشته رسید

از ( درصد 6/4)احد و 2/56شد که  بیشترین افزایش مربوط به قیمت کره می. لبنی تعیین کننده این شاخص افزایش داشتند

 . ماه قبل بیشتر شد
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این . از ماه قبل بیشتر شد( درصد 8/6)واحد  2/9واحد،  2/675، با متوسط 2167شاخص قیمت گوشت فائو در ماه ژوئن 

محدودیت عرضه صادراتی در اقیانوسیه همراه با افزایش تقاضا، سبب باال . شاخص برای ششمین ماه متوالی افزایش داشت

تاثیر نگرانی از گسترش  در مقایسه، شاخص قیمت مرغ همچنان تحت. گوشت گاو گوسفند در ماه ژوئن شد رفتن قیمت

 . آنفوالنزای مرغی در اروپا، آسیا و افریقا قرار دارد

ترین  از ماه قبل کمتر شد و به پایین( درصد 69)/واحد  96، حدود واحد در ماه ژوئن 9/637شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

کاهش مداوم قیمت جهانی شکر از ماه فوریه ادامه داشته و منعکس کننده عرضه فراوان آن . ماه گذشته رسید 61خود در  حد

    . برای صادرات بویژه از طرف برزیل است

 tion/foodpricesindex/en/http://www.fao.org/worldfoodsitua :خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 175.2 points in June 2017, up 2.5 points (1.4 percent) 

from May and 11 points (7 percent) above its level a year earlier. June marked the second successive 

month of increase in the value of the FFPI. The rise was driven by relatively large increases in dairy 

and cereal prices. Meat quotations also firmed, while those of sugar and vegetable oils dropped. 

The FAO Cereal Price Index averaged 154.3 points in June, 6.2 points (4.2 percent) above its May 

level and representing a one-year high. Wheat quotations increased the most, largely reflecting a surge 

in high-protein wheat values due to deteriorating crop conditions in the United States, while strong 

import demand exerted upward pressure on international rice prices. By contrast, record harvests in 

South America kept maize prices under downward pressure. 

The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 162.1 points in June, down 6.5 points (or 3.9 percent) 

from May, when prices experienced a short-lived rebound. The slide in the index mainly reflects 

falling palm and soy oil values. International palm oil quotations dropped by a full 7 percent (marking 

a 10-month low), primarily because of good production prospects in Southeast Asia. Soy oil values 

dropped as South American bumper harvests bolstered global availabilities, while forecasts point to a 

near-record global output in 2017/18.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 22/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 پایان چهلمین کنفرانس ساالنه فائو

در این . به پایان رسید( تیر 61) جوالی 7چهلمین کنفرانس ساالنه فائو در روز 

های عضو برنامه کار و بودجه دو ساالنه فائو را تصویب  ای، دولت اجالس یک هفته

و های مداوم این سازمان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار  کردند و بر تالش

دجه این کنفرانس بطور رسمی بو. برای توسعه پایدار تاکید کردند 2191دستورکار 

دالر برای تحویل برنامه کاری فائو در طول سال  میلیون 1/6115تنظیمی به مبلغ 

 . طبق پیشنهاد مدیرکل فائو ، خوزه گرازیانو دا سیلوا را به تصویب رساند 2168-2167

توسط تمام کشورهای حاضر در ( PWB)کند که برنامه کار و بودجه  با افتخار یادآوری می گفتباره  آقای دا سیلوا در این

های غذایی پایدار و فراهم آوردن مواد  وی گفت که این سازمان نیاز به ارائه سیستم. است کنفرانس مورد تایید قرار گرفته

ر برابر تغییرات اقلیمی برای همه، در حال حاضر پذیری د مغذی و قابل دسترس، خدمات اکوسیستمی و ایجاد قابلیت انعطاف

در کنفرانس درباره تقویت تالش خود در زمینه تغییرات اقلیمی را ر شد که فائو پیام حاضران و آینده دارد وی یادآو دارد

یز حتما در شنیده و این سازمان از این زمان همراه با تالش در راه تامین مواد غذایی بهتر کردن وضعیت سیاره زمین را ن

 . های خود در نظر خواهد داشت تالش

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/979783/icode :خبر

 :خالصه خبر 
FAO's governing Conference today closed a week-long session during which Member States unanimously 

approved the UN agency's biennial programme of work and budget while commending its ongoing efforts 

aimed at the achievement of the Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. The Conference formally approved a regular budget of $1,005.6 million for delivery of FAO's 

programme of work over the period 2018-2019 as proposed by FAO Director-General José Graziano da Silva. 

"I am particularly honoured to notice that the PWB (programme for work and budget) was approved by all 

countries present in this Conference, without abstention," Graziano da Silva said. 

"We need to implement sustainable food systems that provide nutritious and accessible food, ecosystem services 

and climate-change resilience to all, now and in the future," the FAO Director-General said. "We heard your call 

for FAO to reinforce its work on climate change. And from now on, nourishing people, must go hand-in-hand 

with nurturing the planet." 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/979783/icode/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 های غیرداوطلبانه ش تغییرات اقلیمی و مهاجرتنقش کشاورزی پایدار در کاه

در طی کنفرانس ساالنه فائو ( IMO)المللی مهاجرت  مدیرکل فائو در طی نشست سازمان بین

ای برای مردم روستایی  در کشورهای در حال توسعه، تغییرات اقلیمی خطرات عمدهگفت، 

کشاورزی پایدار یک بخش . شود  کند که در اغلب موارد به مهاجرت افراد منجر می ایجاد می

 .واکنشی مؤثر در برابر این خطرات استهای  اساسی از سیاست

 21تا کنون هر سه ثانیه یک نفر، بطور متوسط  2118دهد از سال  وی در ادامه سخنان خود گفت، آمار موجود نشان می

رسد این روند در آینده نزدیک بدنبال  بنظر می. دشون میلیون نفر در سال، در نتیجه تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی آواره می

های  دسته از فعالیت ، تقویت آنتنها راه چاره برای این چالش بزرگ. آسا تشدید شود های سیل گرمتر شدن هوا و بارش

 . اقتصادی است که اکثریت جمعیت روستایی جهان در آنها مشغول بکار هستند

شوند، اما اثرات آنها  ها کمتر به چشم دیده می های شدید جوی مثل طوفان با پدیده تغییرات اقلیمی جاری اگرچه در مقایسه 

است که آنجا را تبدیل به یک  ها سال گذشته یکی از نمونه 91خشک شدن دریاچه چاد طی . بیشتر استدر طوالنی مدت 

 . است نقطه بحرانی از نظر غذایی کرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/903695/icode :خبر

 :خالصه خبر 
Climate change poses a major risk for rural people in developing countries, often leading to distress-driven 

migration, and bolstering sustainable agriculture is an essential part of an effective policy response, FAO 

Director-General José Graziano da Silva said today. 

Citing figures showing that since 2008 one person has been displaced every second by climate and weather 

disasters - an average of 26 million a year - and suggesting the trend is likely to intensify in the immediate 

future as rural areas struggle to cope with warmer weather and more erratic rainfall, he said the "solution to this 

great challenge" lies in bolstering the economic activities that the vast majority of rural populations are already 

engaged in. Graziano da Silva and William Lacy Swing, Director-General of the International Organization for 

Migration (IOM), spoke at a meeting during FAO's Conference. "Although less visible than extreme events like 

a hurricane, slow-onset climate change events tend to have a much greater impact over time," Swing said, citing 

the drying up over 30 years of Lake Chad, now a food crisis hotspot. "Many migrants will come from rural 

areas, with a potentially major impact on agricultural production and food prices." 

 کشاورزی پایدار: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/903695/icode/
http://www.fao.org/emergencies/crisis/lakechadbasin/en/
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 پذیری و امنیت غذایی میلیون دالری کانادا برای برنامه ایجاد انعطاف 51کمک مالی 

سه نهاد سازمان ملل متحد در زمینه کشاورزی و غذا برنامه مشترک جدیدی را برای 

پذیر در سه منطقه بحرانی جهان به منظور رفع نیازهای فوری  کمک به جوامع آسیب

ای بوجود آمودن  رفتن عوامل ریشهپذیری آنها با در نظر گ غذایی و تقویت انعطاف

 . امنیت غذایی آغاز کردند

دولت (  میلیون دالر کانادا 51)میلیون دالری امریکا  98این برنامه با کمک مالی 

و برنامه ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  کانادا در جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجر و سومالی توسط فائو، صندوق بین

 . ا خواهد شداجر( WFP)جهانی غذا 

با  ای های مشترک دارند ولی برای اولین بار است بر روی برنامه با اینکه این سه نهاد در بسیاری از کشورها همکاری

طی این مدت مناطق دریافت کننده کمک در در . پذیری همکاری خواهند داشت گذاری چند ساله برای ایجاد انعطاف سرمایه

هدف کلی از این برنامه افزایش پایداری در امنیت غذایی و تقویت . واهند ماندیک منطقه جغرافیایی ثابت باقی خ

 . پذیر با تمرکز بر روی زنان و کودکان خواهد بود پذیری خانوارهای آسیب انعطاف

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/9/03264 :خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations' food and agriculture agencies are embarking on an unprecedented joint programme to work 

with vulnerable communities in three crisis-prone areas over five years to meet their immediate food needs and 

boost their resilience, while addressing the root causes of food insecurity. 

The US$38 million (CAD$50m) initiative funded by the Government of Canada, will be rolled out in the 

Democratic Republic of Congo, Niger and Somalia by the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the UN World Food 

Programme (WFP).  

While the three Rome-based agencies collaborate closely in many countries, this is the first time that they have 

received joint multi-year funding for resilience work. The communities receiving support will remain constant 

and will all be within the same geographic area. The joint programme aims to sustainably increase food security 

and strengthen the resilience of vulnerable families with a specific focus on women and children, through 

actions led by national governments and local communities.  

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 27/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/903264/icode/
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 های پالستیکی به خطرناکی تغییرات اقلیمی بطری

این رقم  2126شود و تا سال  پالستیکی در جهان خریداری می هر دقیقه یک میلیون بطری

محیطی در حد  تواند منجر به یک بحران زیست د که میدرصد افزایش پیدا خواهد کر 26

 . تغییرات اقلیمی شود

توسط روزنامه گاردین نشان دهنده افزایش شدید در میزان مصرف آمار جدید منتشر شده 

ها  تقاضا برای بطری. بطری فروخته خواهد شدهای پالستیکی است، بطوریکه تا پایان دهه جاری بیش از نیم تریلیون  بطری

های بطری  شده و گسترش فرهنگ  نطری در هر ثانیه است که ناشی از تمایل بیش از حد برای مصرف آب 21،111عادل خرید م

 . غذای سریع و آماده برای مصرف غربی در چین و منطقه آسیا اقیانوسیه است

میلیارد  911م در دهه پیش این رق. است میلیارد بطری پالستیکی نوشیدنی فروخته شده 481در سطح جهانی  2161در سال 

اگر این تعداد بطری بدنبال هم چیده شوند مسافتی حدود نصف فاصله زمین تا خورشید را تشکیل خواهند . است دالر بوده

میلیارد خواهد  9/589به  2126بندی، این رقم تا سال  بر اساس آخرین برآورد به روز شده درباره روند جهانی بسته. داد

 . رسید

 change-limatec-as-dangerous-as-binge-bottle-plastic-worlds-minute-a-million-https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a :خبر

 :خالصه خبر 
A million plastic bottles are bought around the world every minute and the number will jump another 20% by 

2021, creating an environmental crisis some campaigners predict will be as serious as climate change. 

New figures obtained by the Guardian reveal the surge in usage of plastic bottles, more than half a trillion of 

which will be sold annually by the end of the decade. The demand, equivalent to about 20,000 bottles being 

bought every second, is driven by an apparently insatiable desire for bottled water and the spread of a western, 

urbanised “on the go” culture to China and the Asia Pacific region. More than 480bn plastic drinking bottles 

were sold in 2016 across the world, up from about 300bn a decade ago. If placed end to end, they would extend 

more than halfway to the sun. By 2021 this will increase to 583.3bn, according to the most up-to-date estimates 

from Euromonitor International’s global packaging trends report. Most plastic bottles used for soft drinks and 

water are made from polyethylene terephthalate (Pet), which is highly recyclable. But as their use soars across 

the globe, efforts to collect and recycle the bottles to keep them from polluting the oceans, are failing to keep 

up.  

 محیط زیست: موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 08/22/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/28/a-million-a-minute-worlds-plastic-bottle-binge-as-dangerous-as-climate-change
https://www.theguardian.com/world/china
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 میزان ارتباط نوسانات تولید گندم با شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی

برای تعیین اثرات تغییرات ( JRC)محققان مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 

ای و جهانی تولید گندم  های آب و هوایی شدید بر روی نوسانات منطقه اقلیمی و پدیده

در این تحقیق اثر اختالالت حرارتی و آبی در کاهش . اند رویکرد جدیدی را ارائه کرده

این محققان اهمیت   .است ساله مورد بررسی قرار گرفته 91محصول در طی یک دوره 

تا  6381های  را بر روی عملکرد گندم در فاصله سالنسبی تنش گرمایی و خشکسالی 

های آب و گرما، شاخص ترکیبی جدیدی برای  آنها برای شناخت بهتر اثرات همزمان استرس.اند مورد مطالعه قرار داده 2161

ج هوای گرم، تعیین میزان کاهش عملکرد گندم در برابر مو»ای در تحت عنوان  این مطالعه بصورت مقاله. اند تنش توسعه داده

منتشر  Environmental Research Lettersدر مجله « ای و فراملی خشکسالی، آب زیاد در مقیاس جهانی، منطقه

ییرات تواند منجر به تغ است که همزمانی تنش گرما با  خشکسالی و افزایش آب می در این مقاله توضیح داده شده. است شده

های سابق این  بینی یکی دیگر از یافته این تحقیق در مقایسه با پیش. ل دیگر شوددرصدی در عملکرد گندم از سالی به سا 41

های بیش از حد و  بارش. ها بیشتر از خشکسالی استرروی تولید گندم در بسیاری از کشو است که اثرات آب بیش از حد بر

هستند زیرا این شرایط به تکثیر  دپوشش ابر زیاد بویژه در مرحله حساس رشد گیاه از فاکتورهای عمده در کاهش عملکر

 . سازند ها کمک کرده و دریافت اکسیژن و نور موردنیاز گیاه را مشکل می فات و بیماریآ

 variability-production-wheat-global-40-account-change-climate-and-conditions-weather-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/extreme :خبر

 :خالصه خبر 
JRC scientists have proposed a new approach for identifying the impacts of climate change and extreme weather on the 

variability of global and regional wheat production. The study analysed the effect of heat and water anomalies on crop 

losses over a 30-year period. JRC scientists studied the relative importance of heat stress and drought on wheat yields 

between 1980 and 2010. They developed a new Combined Stress Index in order to better understand the effects of 

concurrent heat and water stress events. The study 'Wheat yield loss attributable to heat waves, drought and water excess at 

the global, national and subnational scales' was published in Environmental Research Letters earlier this month. It finds 

that heat stress concurrent with drought or water excess can explain about 40% of the changes in wheat yields from one 

year to another. One finding is that in contrast to the common perception, water excess affects wheat production more than 

drought in several countries. Excessive precipitation and greater cloud cover, especially during sensitive development 

stages of the crop, are major contributors to reduced yields, as they help pests and disease proliferate and make it harder for 

the plants to get the oxygen and light they need. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 24/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/extreme-weather-conditions-and-climate-change-account-40-global-wheat-production-variability
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa723b
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa723b
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/extreme_weather_conditions_and_climate_change_account_for_40_of_global_wheat_production_variability.jpg?itok=jsodB4PP
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 (erosivity)انتشار اولین نقشه جهانی فرسایندگی باران 

های جدیدی را درباره جغرافیای اثرات باران بر  اولین نقشه فرسایندگی باران، دیدگاه

در مقاله مربوط به تحقیق انجام شده در مرکز . کند روی فرسایش خاک باز می

منتشر شده است، محققان بر روی   Natureدر مجله( JRC)ترک اروپا تحقیقات مش

های بین مناطق اقلیمی تاکید شده و خواستار فراخوان اقدام جهانی برای  تفاوت

 . ها شده اند حفاظت از خاک

آنها قرار های زمین تحت فرسایشی سریعتر از روند تشکیل  حال، اکثر خاک با این. ترین منبع مواد غذایی است خاک، مهم

فرسایش خاک توسط باران، . شود نامیده می erosivityتوانایی بالقوه باران در ایجاد فرسایش، فرسایندگی باران یا . دارند

های سنگین و شرایط شدید اب و هوایی که با تغییرات اقلیمی تشدید  باران. اصلی تخریب خاک در سطح جهان است عامل 

های مربوط  فقدان داده. گذارد اقتصاد و معیشت مردم تاثیر می که نهایتا بر  شوند ک میشوند، سبب افزایش فرسایش خا می

در پاسخگوئی برای این . کنند به الگوهای فرسایندگی باران در اجرای راهکارهای احیا و کاهش تخریب خاک مانع ایجاد می

آوری کرده و اولین  کشور را جمع 19شناسی از ایستگاه هوا 9125اطالعات مربوط به فرسایندگی باران را از  JRCکمبود، 

های بین مناطق  دهنده تفاوت را ایجاد و نقشه فرسایندگی باران را که نشان( GloReDa)های فرسایندگی باران  پایگاه داده

 . است اقلیمی را منتشر کرده

 regions-climatic-between-differences-shows-map-erosivity-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global :خبر

 :خالصه خبر 
The first ever global erosivity map gives new insights into the geography of the rain's impact on soil erosion. The 

underlying JRC research, published in the Nature Group's Scientific Reports, highlights differences between climatic 

regions and calls for global action to protect our soils. Soil is our most important source of food. And yet, much of the 

world's soils are being eroded faster than they are formed. The capacity of rain to cause soil erosion is known as erosivity. 

Soil erosion by water is the most serious cause of soil degradation globally. Heavy rainfall and extreme weather events 

aggravated by climate change increase soil erosion, which ultimately impacts on economies and people's lives. Lack of data 

on rainfall erosivity patterns across the planet hampers the implementation of effective soil degradation mitigation and 

restoration strategies. Responding to this shortcoming, the JRC has collected data on rainfall erosivity from 3 625 

meteorological stations in 63 countries to establish the first ever Global Rainfall Erosivity Database (GloReDa) and a 

global erosivity map which illustrates the differences between climatic regions. 

 فرسایش: موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 20/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-erosivity-map-shows-differences-between-climatic-regions
https://www.nature.com/articles/s41598-017-04282-8
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-rainfall-erosivity
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/fotolia_87476313_lucag_g.jpg?itok=rFXzrH3k
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 حفاظت از گندم در برابر قارچ بالست

المللی شامل یک پاتولوژیست گیاهی از دانشگاه کنتاکی  تیم تحقیقاتی بین

جزئیات این . اند موفق به کشف ارتباطی مهم در یک بیماری مخرب گندم شده

 . است منتشر شده Scienceیافته در مجله 

لت کنتاکی و سایر ایاالت شمالی امریکا به قارچ از نظر تاریخی گندم در ایا

، 2166در سال . اند شود، حساس نبوده نوظهور که بنام بالست گندم شناخته می

محققان انگلیسی یک بوته گندم آلوده به بیماری را در قطعه تحقیقاتی مرکز 

در . سر بنگالدش بصورت اپیدمی در آمد، این بیماری در مزارع سرا2161در سال . آموزش و تحقیقات پرینستون کشف کردند

گیر شدن  است و سبب بروز نگرانی در مورد همه سال جاری این بیماری  دوباره در بنگالدش و همچنین در هند دیده شده

برای شناخت بیشتر بیماری و های جهانی  گسترش ناگهانی قارچ هشداری است به تالش. است بیماری در آینده نزدیک شده

  .  م مقاوم در برابر آنتولید ارقا

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143148.htm :خبر

 :خالصه خبر 
A University of Kentucky plant pathologist is part of an international team of researchers who have uncovered 

an important link to a disease which left unchecked could prove devastating to wheat. UK College of 

Agriculture, Food and Environment faculty member Mark Farman co-authored an article being published today 

in Science, the journal of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). 

Historically, wheat in Kentucky and across North America has not been susceptible to a recently emerged 

fungus referred to as wheat blast. However, in 2011, UK researchers discovered a single diseased wheat head in 

a research plot at the UK Research and Education Center in Princeton, KY. Then, in 2016, a wheat blast 

epidemic swept through Bangladesh. This year, the disease has again hit Bangladesh and is also present in India, 

raising the concern that wheat blast may soon become pandemic. The sudden spread of the fungus has prompted 

intensive global efforts to understand the disease and to breed blast-resistant wheat. 

 بیماری گندم: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 22/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143148.htm
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 بررسی میزان استفاده از فاضالب شهری برای آبیاری کشاورزی در سطح جهانی

ری برای آبیاری از فاضالب تصفیه نشده شه استفاده ،بر اساس نتایج یک مطالعه جدید

جزئیات   .دش درصد بیشتر از میزانی است که قبال تصور می 51محصوالت کشاورزی، 

 . است منتشر شده Environmental Research Lettersاین مطالعه در مجله 

های پیشرفته برای اولین بار یک  اند بر اساس مدل در این مطالعه، محققان توانسته

کاربرد فاضالب شهری برای آبیاری کشاورزی در سطح  برآورد جامع واقعی از میزان

اند بجای  تجزیه و تحلیل شده( GIS)های اطالعات جغرافیایی  ها با استفاده از سیستم در این تحقیق داده. ارائه دهندجهانی 

 . گرفت تکیه بر مطالعات موردی که در تحقیقات قبلی مورد استفاده قرار می

دست مراکز شهری قرار  کیلومتری پایین 41های کشاورزی آبی در  درصد از زمین 15ند، ده نتایج بدست آمده نشان می

میلیون هکتار در  9/23میلیون هکتار،  3/95از مجموع . گیرند داشته و به شدت تحت تاثیر جریان فاضالب قرار می

ر شامل شهرنشینان، میلیون نف 885این مساحت شهری حدود . کشورهایی با تصفیه فاضالب بسیار محدود هستند

ها  بیشترین بخش از این زمین. کشاورزان و فروشندگان مواد غذایی است که سالمت آنها در معرض تهدیدات جدی قرار دارد

است که  2114های سال  های جدید بسیار باالتر از تخمین یافته. است ایران کشور چین، هند، پاکستان، مکزیک و 5مربوط به 

 . های کارشناسان در آنها مؤثر بوده است کشور انجام و ایده 71لعات موردی آن زمان بر اساس مطا

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705104135.htm :خبر

 :خالصه خبر 
The use of untreated wastewater from cities to irrigate crops downstream is 50 percent more widespread than 

previously thought, according to a new study published this week in the journal Environmental Research 

Letters. The study relies on advanced modeling methods to provide the first truly comprehensive estimate of 

the global extent to which farmers use urban wastewater on irrigated cropland. Researchers analyzed data with 

geographic information systems (GIS) rather than depending on case study results, as in previous studies. 

The researchers also assessed for the first time 'indirect reuse', which occurs when wastewater gets diluted but 

still remains a dominant component of surface water flows. Such situations account for the majority of 

agricultural water reuse worldwide, but have been difficult to quantify on a global level due to different views of 

what constitutes diluted wastewater versus polluted water. 

 آب :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 20/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های توسعه کشاورزی ارائه روشی جدید برای ارزیابی برنامه

طبق یک گفته قدیمی، آموزش دادن ماهیگیری بسیار مفیدتر از دادن ماهی به یک 

از  MITو دانشگاه   WorldFishامروزه تحقیق جدیدی توسط سازمان اما، . شخص است

های آنها، کمک به ماهیگیران در  بر اساس یافته: گوید مرحله پا فراتر گذاشته و می

های این  یافته. های بهتر ماهیگیری، نتایج بهتری بدنبال خواهد داشت توسعه روش

های ماهیگیری و کشاورزی، مزایای پایدار و  ه بهبود شیوهدهند مشارکت مردم در شناخت و نحو محققان نشان می

از مؤسسه تامین  Boru Douthwaiteاین مقاله توسط . های جدید دارد های و روش تری نسبت به معرفی فناوری گسترده

 . است شده وشتهن MITالمللی توسعه نوآوری در دانشگاه  در مالزی و الیزابت هوفکر از شبکه بین WorldFishمالی تحقیقات 

های کشاورزی  اند که بهبود سیستم توجهی از تحقیقات نشان داده نتایج تعداد قابلبنا بر نظر هوفکر، در طی چند سال اخیر، 

ها یا ابزار جدید  کنند که روش است و فاکتورهای زیادی با تقابالت داخلی و بازخورهای متعدد تعیین می چالشی بسیار پیچیده

های غیرانتفاعی اغلب میزان  با این وجود، نهادهای دولتی و تحقیقاتی و همچنین سازمان. شوند می تا چه حد سبب بهبود

است، ارزیابی  ها نادیده گرفته شده ای که در آنها بسیاری از پیچیدگی های خود با استفاده از معیارهای ساده موفقیت برنامه

 . کنند می

 agricultural.html-approach-07-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
As the old saying goes, teaching someone to fish is far more helpful than just giving them a fish. Now, research from 

WorldFish and MIT takes that adage a step further: Better yet, the study found, is working with the fishermen to help 

develop better fishing methods. Involving local people in figuring out how to improve their farming and fishing methods 

provides more lasting and widespread benefits than just introducing new technologies or methods, the researchers showed. 

The findings are described in the journal Agricultural Systems, in a paper by Boru Douthwaite of the research funding 

agency WorldFish, based in Malaysia, and Elizabeth Hoffecker, lead researcher at the International Development 

Innovation Network (IDIN), based at the MIT D-Lab. Considerable research over the last few decades has shown that 

bringing about improvements in agricultural systems is a highly complex challenge, with many interrelationships and 

feedbacks determining how well new methods and devices take hold or provide a real improvement. Yet government 

agencies as well as research and nonprofit organizations still mostly evaluate the success of their programs using simple 

metrics that overlook much of this complexity, Hoffecker says. 

 توسعه کشاورزی: موضوع

 phys.org :منبع

 27/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-07-approach-agricultural.html
https://phys.org/tags/agricultural+systems/
https://phys.org/tags/government+agencies/
https://phys.org/tags/government+agencies/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/2-studyoffersn.jpg
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 ژنتیک، عامل اصلی محدود کننده عملکرد محصول 

که میزان رشد گیاهان بستگی به مقدار عناصر مغذی، آب و نور خورشید  بسیاری بر این تصورند

اینز، انگلستان نشان  دریافتی آنها دارد، اما نتایج تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات جان

بنا به نظر محققان، . ترین عامل محدود کننده رشد آنها است یاهی، اصلیدهند که ژنتیک گ می

گیاه مدل استفاده شده در این . باشد تواند اثرات زیادی در صنایع کشاورزی داشته این یافته می

لم و رساندن های بسیار بزرگ و تولید ک هایی با اندازه توان کلم تحقیق از گیاهان خانواده کلم است، بهمین دلیل براحتی می

 . آن به اندازه مطلوب بازار در مدتی کوتاه برای بسیاری از افراد قابل تصور است

بدین معنی که . در گذشته فرض بر این بود که بطور کلی رشد گیاهان وابسته و محدود به میزان منابع در دسترس آنهاست

اما نتایج تحقیق جدید ثابت . ری نیز خواهند داشتتوانستند فرایند فتوسنتز را سریعتر انجام دهند، رشد بیشت اگر می

تقسیم  میزانبنابراین تنظیمات ژنتیکی و . شود های درونی گیاه کنترل و محدود می کند که رشد گیاهان توسط فاکتور می

در این تحقیق با ایجاد تغییراتی در رپرسورهای  . شد، در منترل رشد گیاه دارند سلولی نقش بزرگتری از آنچه قبال تصور می

(repressors )از آنها . های جدید شدند های ژنتیکی موفق به تولید سویه رشد گیاه آرابیدوپسیس، محققان از طریق جهش

های  گیری میزان فتوسنتز و تنفس و مقایسه اندازه و وزن گیاه، اختالف های مختلف و با اندازه روی میزان متابولیسم سویه

 . اند موجود در رشد فیزیکی آنها را مورد بررسی قرار داده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705132903.htm :خبر

 :خالصه خبر 
You might think that plants grow according to how much nutrition, water and sunlight they are exposed to, but new 

research by Dr Nick Pullen and a team from the John Innes Centre, UK shows that the plant's own genetics may be the real 

limiting factor. "This could have potentially big implications for the agricultural industry," says Dr Pullen, "Our model 

plant is in the same family as cabbages, so it's easy to imagine creating giant cabbages or growing them to the desired 

market size faster than at present." It was previously assumed that plant growth was generally resource-limited, meaning 

that plants would only grow as large and fast as they could photosynthesise. However, Dr Pullen and his team present 

evidence that plant growth is actually "sink-limited," meaning that genetic regulation and cell division rates have a much 

bigger role in controlling plant growth than previously thought: "We are proposing that plant growth is not physically 

limited by Net Primary Productivity (NPP) or the environment, but instead is limited genetically in response to these 

signals to ensure they do not become limiting." 

 ژنتیک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 20/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170705132903.htm
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 های شیمیایی روی حیوانات نالین جدید برای کاهش آزمایشآیستم س

سیستم جدیدی برای  SimOmicsشرکت کانادا، و دانشگاه یورک، حققان م

تواند نیاز به حیوانات  میاند که  اندازی کرده گذاری اطالعات آنالین راه اشتراک

محققانی از بخش مهندسی  وسطت، SimOmicsشرکت . آزمایشگاهی را کاهش دهد

و ادعا  شود و علوم کامپیوتر دانشگاهی اداره می الکترونیک، محیط زیست، ریاضیات

است که صنایع تولید کننده  کند که سیستم مبتنی بر وب جدیدی طراحی کرده می

از های موردنی نست تعداد آزمایشخواهند تواشیمیایی  های گذاری فرموالسیون از طریق به اشتراکمواد شیمیایی به کمک آن 

  .توجهی کاهش دهند بر روی حیوانات را به میزان قابلخود 

ها برای انسان، این مواد بر روی حیوانات آزمایشگاهی از نظر  کش آفتمحصوالت شیمیایی مثل ایمنی اطمینان از برای 

های شیمیایی نتایج به  گیرند و بدلیل محرمانه بودن فرمول برای دهان، پوست و چشم مورد آزمایش قرار می زائی حساسیت

بر روی حیوانات  بطور مکرر هی راهای مشاب های دیگر ممکن است فرمول بدین معنی که شرکت. شود اشتراک گذارده نمی

محققان . یابد افزایش می کوچک مثل موش و خرگوش زمایشگاهیآز به حیوانات ادر نتیجه نی. دهندمورد آزمایش قرار

 . تواند کاهش دهد آزمایش در سال می 6111یوانات را تا حهای مواد شیمیایی بر روی  گویند سیستم جدید نیاز به آزمایش می

 animals.html-calchemi-hundreds-online-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at the University of York and SimOmics Ltd have developed a new online data sharing system which 

could reduce the need for hundreds of laboratory tests on animals. 

SimOmics Ltd, a spin-out company which includes scientists from the University's electronic engineering, 

environment, mathematics, and computer science departments, claim that the new web-based system, developed 

for the agricultural chemical production industry, could significantly reduce the number of tests on animals by 

allowing chemical formulations to be shared between companies. To ensure human safety, agricultural chemical 

formulations, such as pesticides, are tested on animals for acute oral, skin and eye irritation classification. For 

confidentiality reasons, the chemical formulations are not shared between companies, which mean that other 

interested companies maybe testing the same formulas, requiring yet more animal experimentation. "We 

estimate that the new system we are working on could reduce the need for tests on more than 1,000 

animals a year." 
 دام: موضوع

 phys.org :منبع

 01/22/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-06-online-hundreds-chemical-animals.html
https://phys.org/tags/company/
https://phys.org/tags/electronic+engineering/
https://phys.org/tags/chemical/
https://phys.org/tags/animals/
https://phys.org/tags/eye+irritation/
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 کننده رشد گیاهان های گیاهی تنظیم های جدید درباره هورمون افتهی

گیاهی در تنظیم  مهم  هورمونیک موفق به شناخت نحوه عمل  ، امریکادانشکده دارتموث حققانم

های  های بنیادی تولید کننده اندام جاد سلولیافته به محققان در ایاین . رشد و تکامل گیاه شدند

هایی  حل تواند منجر به ارائه راه نهایت میگیاهی در گیاهانی مثل برنج و ذرت کمک خواهد کرد که در 

 . برای رفع مشکالت جدی موجود در کشاورزی گردد

و در آن توضیح   منتشر شده Proceedings of the National Academy of Sciences در  این تحقیقجزئیات 

 . کند رابیوپسیس رونویسی میآرا در کنترل بیان ژنی گیاه   ARR10است که چگونه هورمون سایتوکینین فاکتور  شده داده

 . شود شناسی گیاهی استفاده می گیاه آرابیدوپسیس، گیاهی از خانواده خردل است که بعنوان گیاه مدل در زیست

ها و  یم سلولی، رسد شاخههومورن گیاهی است که فرایندهای متعددی را در گیاهان از جمله تقس( cytokinin)سایتوکینین 

عمل هورمون ، چگونگی اریک شالر بنا به گفته مسئول این تحقیق. کند را کنترل می سبزینگیها، عملکرد دانه و  ریشه

های مورد  است، اما اکنون آنها موفق به شناسایی ژن سوال بوده سایتوکینین در تنظیم بسیاری از فرایندهای گیاهی مورد

پذیر  ی با هدف تغییر واکنش گیاه در برابر هورمون امکانه به کمک این یافته، دستکاری ژنتیککد ان هدف این هورمون شده

  . خواهد شد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170703170507.htm :خبر

 :خالصه خبر 
Researchers at Dartmouth College have identified how a well-known plant hormone targets genes to regulate 

plant growth and development. The finding could allow scientists to establish organ-growing stem cells for 

grains like rice and corn, and may ultimately lead to solutions to stubborn agricultural problems. 

The study, appearing in the Proceedings of the National Academy of Sciences, describes how cytokinin 

activates the transcription factor ARR10 to control gene expression in the Arabidopsis plant -- a member of the 

mustard family commonly used as a model in plant biology. 

Cytokinin is a hormone that regulates numerous processes in plants, including cell division, growth of shoots 

and roots, grain yield and greening. 

"The question has always been how cytokinin regulates so many different processes within a plant," said Eric 

Schaller, a professor of biological sciences at Dartmouth College. "Now we know the genes that are the primary 

targets of cytokinin, and we can provide the toolbox for manipulating the plant hormone response." 

 ژنتیک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 23/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170703170507.htm
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 انسان زرشد گیاهان با رشد مغشابهت م

گیاهان و مغز انسان شود بین  اند که بیش از آنچه تصور می دریافتهان حققم

چگونگی رشد قواعد ریاضی تعیین کننده  کردند که کشفآنها  .مشابهت وجود دارد

این یافته جدید در شماره . های مغزی است اتصاالت سلولازدیاد مشابه نحوه  ،گیاه

کشف جدید محققان . شده است منتشر Current biologyمجله   2167جوالی  1

دهد  و نشان می است گیاهان بدست آمدههای اسکن لیزری سه بعدی  بر اساس داده

 .بیولوژیکی مشابه استهای  ها در بسیاری از سیستم شاخه زدیاداکه منطق کلی حاکم بر 

گوید، انگیزه  ، نویسنده مقاله میSaket Navlakhaامریکا، ، (Salk)تحقیقات بیولوژیکی سالک غیرانتفاعی مرکز محقق 

آنها . فراوان در اشکال گیاهی، شکل یا ساختار مشابهی بین همه آنها وجود دارد تنوع دجوواست که با  انجام پروژه این بوده

یا منحنی ( Gaussian)تابع گاوسی ی مثل ر اساس توابع ریاضبتوان  را می ها در فضا  چگونگی گسترش شاخه بردند که  پی

  . ای توضیح داد زنگوله

 brains.html-human-07-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
Plants and brains are more alike than you might think: Salk scientists discovered that the mathematical rules 

governing how plants grow are similar to how brain cells sprout connections. The new work, published 

in Current Biology on July 6, 2017, and based on data from 3D laser scanning of plants, suggests there may be 

universal rules of logic governing branching growth across many biological systems. 

"Our project was motivated by the question of whether, despite all the diversity we see in plant forms, there is 

some form or structure they all share," says Saket Navlakha, assistant professor in Salk's Center for Integrative 

Biology and senior author of the paper. "We discovered that there is—and, surprisingly, the variation in how 

branches are distributed in space can be described mathematically by something called a Gaussian function, 

which is also known as a bell curve." 

Being immobile, plants have to find creative strategies for adjusting their architecture to address environmental 

challenges, like being shaded by a neighbor. The diversity in plant forms, from towering redwoods to creeping 

thyme, is a visible sign of these strategies, but Navlakha wondered if there was some unseen organizing 

principle at work. To find out, his team used high-precision 3D scanning technology to measure the architecture 

of young plants over time and quantify their growth in ways that could be analyzed mathematically. 

 یزیولوژی گیاهیف: موضوع

 phys.org :منبع

 27/27/0217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-07-human-brains.html
https://phys.org/tags/growth/
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 ق ساحلیشور در مزارع مناط های ر خاکد شاورزیک

های  چالشاقلیمی پیشرو در زمینه تغییرات  اروپایی ارشناسانکاز کی ی

 کشاورزی های صنعت در یکی از جلسه ار شدید کشاورزان در سراسر جهان

 . است رار دادهقمورد بحث و بررسی  لینکلندانشگاه 

یئت مدیره پنل بین دولتی گذاران و اعضای ه پیر ولینگا، از بنیان پروفسور 

مرتبط با صنعت کشاورزی و های  ، چالش(IPCC)تغییرات اقلیمی 

 . است را ارائه کردهاین مشکالت برای حل های احتمالی  حل راه

تواند  است که می های شور خاک باهای کشاورزی  یا فرایند تطبیق تکنیک شور های ر خاکدکشاورزی ها  حل از این راهیکی 

  . و زمینه جدیدی برای تمرکز محققان در این زمینه باشدخیز  ار کلیدی برای کشاورزی در مناطق ساحلی سیلیک راهک

رشد سبز در کمیته مشورتی  معاونتپست کمیسیون اتحادیه اروپا بوده و اخیرا  مشاور 6331پیر ولینگا از سال پروفسور 

 . باشد او عضو گروهی برای محافظت از ونیز و تاالب آن نیز می. است اروپا را بعهده گرفته

 farming.html-coastal-future-agriculture-saline-06-https://phys.org/news/2017 :خبر

 :خالصه خبر 
One of Europe's leading climate change experts detailed the extreme challenges facing farmers around the world 

at the latest in a series of industry briefings at the University of Lincoln, UK. 

Professor Pier Vellinga, one of the co-founders and first Bureau Members of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), joined a team of researchers from across the University's Lincoln Institute for Agri-

food Technology (LIAT) to examine the water and flooding-related challenges facing the agricultural industry, 

and possible solutions to solve these pressing problems. 

These solutions could include 'saline agriculture' – the process of adapting farming techniques to salted soils – 

which could prove key for coastal farms at risk of flooding, and is a new area of focus for researchers at the 

University of Lincoln. Since 1996, Professor Pier Vellinga has been an advisor to the EU commission, recently 

taking on the role of vice chairman of the Advisory Committee on Green Growth for Europe as part of the EU's 

Directorate General for Research and Innovation.  

 کشاورزی با آب شور: موضوع

 phys.org :منبع

 02/22/0217: تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

https://phys.org/news/2017-06-saline-agriculture-future-coastal-farming.html
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 ان توسط محققان ژاپنیاکسیدولید برنج بنفش غنی از آنتیت 

 Chinese Scientists Develop High Antioxidant Purple Rice Thru Genetic Engineering 

 امریکا    .2

 هاافشانگیاهان برای جلب گردهات فرار شیمیایی توسط یهای جدید درباره آزاد شدن ترکییافته 

 Research Reveals Plant Volatiles Released Deliberately 

 می الی کمکفرد که به افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما و خشکسهای بیان ژنی منحصر به شناسایی شبکه-

 کنند

 Scientists Find Plants Have Unique Gene Expression Networks to Cold and Drought 

   هورمون سایتوکینین، تنظیم کننده رشد گیاه 

 Plant Hormone Cytokinin Found to Regulate Plant Growth and Development 

 اروپا .9

 گرهای ژنتیک مربوط به قدرت دیاستاتیک جوشناسایی نشان 

  Research Identifies Genetic Markers to Unlock Diastatic Power of Barley 

 

  اعالم کرد 53622سازمان امنیت غذایی اروپا نظرات خود را درباره تجدید تداوم بازاریابی ذرت تراریخته 

 EFSA Publishes Scientific Opinion of Renewal for Continued Marketing of Maize 

59122 

 کنندگیاهان از پراکسید هیدروژن برای حفاظت در برابر خورشید استفاده می 

  Plants Use Hydrogen Peroxide as Protection Against the Sun 

 

 بازگشت به فهرست
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