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 7162کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اکتبر 

بعلت پایین آمدن قیمت محصوالت لبنی، شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 

 7166کاهش پیدا کرد و از باالترین سطح ثبت شده تا کنون که مربوط به اوایل سال  7162

«  خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»ر اساس آخرین ب . درصد کمتر شد 72است، 

، تولید غالت در سطح جهانی نسبت به باالترین 7162شود در سال  بینی می فائو، پیش

رود در نتیجه افزایش تولید در  انتظار می . ، افزایش جزئی داشته باشد7161سطح سال 

شود  بینی می در مقابل، پیش. جهانی به رکورد جدیدی برسد امریکای جنوبی و غرب افریقا، تولید غالت دانه درشت در سطح

از طرف دیگر، میزان تولید . اهش جزئی داشته باشدکبینی کاهش حجم برداشت در امریکا  تولید گندم عمدتا بدلیل پیش

پایان فصل زراعی رو، تا  شود در سال پیش بینی می طبق آخرین برآوردهای فائو، پیش . رود ثابت باقی بماند برنج انتظار می

بر اساس برآوردهای انجام شده، ذخیره جهانی برنج و  .،  میزان مصرف غالت در سطح جهانی به رکورد جدیدی برسد7168

در حالیکه در حال حاضر، ذخیره جهانی گندم به باالترین . درشت به باالترین سطح خود تا کنون خواهد رسید غالت دانه

رو ادامه  رود رقابت بین صادرکنندگان اصلی در سال پیش فراوان صادرات، انتظار می بعلت حجم . است سطح خود رسیده

 . داشته باشد و افزایش حجم تجارت جهانی ذرت، سورگوم و برنج، کاهش مربوط به گندم را جبران خواهد کرد

  //:www.fao.org/news/story/en/item/1053495/icode/http:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global food prices dipped in October, led lower by dairy products, averaging 27 percent below its all-time high 

reached in early 2011. Global cereal production in 2017 is forecast to surpass the 2016 peak by a small margin, 

according to FAO's latest Cereal Supply and Demand Brief, also released today. 

Worldwide production of coarse grains is set to reach a new record, thanks to expansion in South America and 

southern Africa. Wheat production, by contrast, is forecast to decline slightly due mostly to lower harvest 

volumes foreseen in the United States of America. Global rice output, on the other hand, is expected to remain 

broadly stable. FAO's latest estimates point to a 1.0 percent expansion in world cereal utilization in the coming 

year, with world cereal stocks on course to set a new record level by the close of seasons in 2018. Global stocks 

of rice and coarse grains are projected to hit record highs, while those of wheat already have. 

Given the ample size of export supplies, competition among major exporters in the year ahead is expected to 

remain stiff, with expanding world trade volumes in maize, sorghum and rice offsetting an expected decline in 

wheat. 

 اقتصاد: موضوع

 فائو :منبع

 22/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1053495/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 7162تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 

واحد در ماه اکتبر  4/621شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

اما از شاخص . کاهش داشت( درصد 9/6)واحد  7/7ل ، از ماه قب7162

درصد از  72بیشتر و ( درصد 5/7)واحد  4ماه اکتبر سال قبل 

 741است،  7166باالترین سطح ثبت شده تا کنون که مربوط به فوریه 

های مؤثر در محاسبه ان  بغیر از غالت، همه شاخص. واحد کمتر بود

 . در ماه اکتبر کاهش داشتند

واحد بود  8/657مت غالت فائو در ماه اکتبر بطور متوسط شاخص قی

( درصد 4/2)واحد  5/61که نسبت به ماه قبل افزایش جزئی داشت و 

در میان غالت عمده، علت . از ماه مشابه در سال قبل بیشتر بود

افزایش شاخص گندم در نتیجه فراوانی عرضه صادراتی آن در منطقه 

قیمت ذرت در . ن صادرکنندگان بوددریای سیاه و افزایش رقابت بی

امریکا افزایش جزئی داشت ولی در امریکای جنوبی بعلت عرضه 

قیمت برنج در ماه اکتبر افزایش پیدا کرد که . فراوان کاهش پیدا کرد

 . علت آن عرضه محدود ارقام ژاپونیکا و معطر بود

 واحد در ماه اکتبر 621های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

به کاهش داشت و ( درصد 6/6)واحد  8/6، در مقایسه با ماه قبل 7162

تغییرات این شاخص تحت تاثیر . رکورد یک سال قبل نزدیک شد

روغن پالم ، میزان باالی  کاهش قیمت. قیمت روغن پالم و سویا بود

. ن در مالزی و انتظار افزایش تولید در جنوب شرقی آسیا بودآذخیره 

در نتیجه برداشت مطلوب محصول در امریکا و قیمت روغن سویا 

بدنبال . ، کاهش پیدا کرد68/7162بینی فراوانی آن در سال  پیش

روغن فراوانی صادرات آن در منطقه دریای  سیاه شاخص 

 . گردان کاهش یافت فتابآ

، بطور متوسط 7162شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه اکتبر 

کاهش ( درصد 7/4)واحد  4/3اه قبل واحد بود که نسبت به م 8/764
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از سطح خود ( درصد 5/62) واحد 97در این ماه این شاخص . تا کنون برای اولین بار کاهش پیدا کرد 7162داشت و از ماه مه 

های جهانی کره،  شاخص. درصد کمتر بود 77است،  7164اما از باالترین سطح که مربوط به فوریه . در سال قبل بیشتر شد

 .در ماه اکتبر کاهش پیدا کرد و قیمت پنیر ثابت باقی ماند( WMP)و پودر شیر کامل ( SMP)یر خامه گرفته شده پودر ش

تیب کمتر شد و بدین تر( درصد 3/1)حد وا 1/6واحد در ماه اکتبر از ماه قبل  2/627شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

قیمت گوشت گوسفند و خوک کاهش ولی .  ت ادامه پیدا کرداس شاخص که از ماه جوالی سال جاری شروع شده نکاهش ای

 . قیمت مرغ بدون تغییر ماند. قیمت گوشت گاو افزایش داشت

از ماه قبل بیشتر شد و در مقایسه با ماه ( درصد 2/1)واحد  4/6واحد در ماه اکتبر،  719شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

کاهش قیمت شکر در ماه اکتبر ناشی از پیش بینی عرضه فراوان آن . داشتدرصد کاهش  91واحد با  667مشابه در سال قبل

کاهش ارزش پول برزیل و . سیه بودبینی افزایش محصول چغندرقند در اتحادیه اروپا و رو و همچنین پیش 68/7162در سال 

 . المللی شکر بود افزایش ظرفیت صادرات نیز از عوامل مؤثر در قیمت بین

  /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
» The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 176.4 points in October 2017, down 2.2 points (1.3 

percent) from September. Although at this level the FFPI was up 4 points (2.5 percent) from its value 

in October 2016, it remained 27 percent below its all-time high (in nominal terms) of 240 points 

registered in February 2011. With the exception of cereals, all the other indices used in the calculation 

of the FFPI fell in October. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 152.8 points in October, up a notch from September and 

10.5 points (7.4 percent) higher than the same month last year. Among the major cereals, wheat 

quotations were generally lower, pressured by large exportable supplies from the Black Sea and 

increased competition among exporters. Maize prices increased slightly in the US, although those from 

South America were weighed down by large supplies. Rice prices strengthened in October, amid 

seasonally tight Japonica and fragrant supplies, with additional support for Japonica prices stemming 

from a series of tenders in the Far East. 

 اقتصاد: موضوع

 فائو :منبع

 22/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 ثبت رکوردی جدید برای مصرف مواد شیمیایی توسط کمیته کارشناسی سازمان ملل متحد

، در حمایت از (UNEP)بر اساس اعالم فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 

ن عمومی اخیر برای مشارکت در ایجاد زمینی عاری از آلودگی، کارشناسان و فراخوا

و ( RC)های بررسی مواد شیمیایی کنوانسیون روتردام  ناظران به همراه اعضا کمیته

در نشستی که اخیرا در رم برگزار شد، حضور یافتند و تعداد زیادی مواد ( SC)استکهلم 

هدف هر دو . و کنوانسیون بررسی کردندشیمیایی را برای گنجاندن در ضمیمه د

سه نوع ماده شیمیایی دیگر برای اضافه شدن به کنوانسیون . کنوانسیون حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست است

 751در مجموع بیش از . روتردام پیشنهاد شد و عالوه بر این دو ماده شیمیایی نیز برای کنوانسیون استکهلم توضیه شد

با تمرکز بر بررسی اطالعات علمی درپی  های پی نشست طی ور از سراسر جهان  در مقر فائو گرد هم آمدند کارشناس و ناظ

تا  توصیه نمایند و گیری صمیمتموجود درباره مواد شیمیایی سمی با هدف توصیه برای اضافه شدن به ضمائم دو کنوانسیون 

میلیون دالر  481کش ساالنه به  فروش جهانی آفت بر اساس آخرین آمار فائو،. المللی شوند نهایتا تبدیل به قوانین بین

کنند از مسمومیت ناشی از  درصد از افرادی که در بخش کشاورزی کار می 9، در جهان UNEPبر اساس تخمین . رسد می

  . برند و نوجوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند ها رنج می کش حشره

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1052818/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
In keeping with recent calls for commitments from all to contribute towards a pollution-free planet, experts and 

observers joined members of the Rotterdam (RC) and Stockholm (SC) Conventions' chemical review 

committees for back-to-back meetings in Rome in recent days and reviewed a record number of chemicals for 

inclusion in annexes of the two Conventions, both of which aim to protect human health and the environment, 

the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the United Nations Environment 

Programme (UNEP) announced today. Three more chemicals are recommended for inclusion in the Rotterdam 

Convention, whilst two more are recommended for inclusion in the Stockholm Convention.  

More than 250 experts and observers in total, from all regions of the world, gathered at the headquarters of the 

FAO in Rome to conduct back-to-back meetings focussed on the review of scientific information on toxic 

chemicals, with a view to recommending inclusion in the annexes of the two conventions, thus becoming 

regulated by international law. According to the latest FAO data, international pesticide sales are valued at up to 

USD 480 billion a year.  

 محیط زیست: موضوع

 فائو :منبع

 32/12/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1052818/icode/
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 ها برای مقابله با افزایش مقاومت داروئی بیوتیک مصرف آگاهانه آنتی

آگاهی بعنوان هفته جهانی ( آبان 78تا  77) 7162نوامبر  63الی  69هفته 

و ( WHO)فائو، سازمان بهداشت جهانی . است بیوتیکی معرفی شده آنتی

به مناسبت این هفته برای کاهش مقاومت  (OIE)سازمان جهانی بهداشت دام 

  . ها در انسان و دام شدند بیوتیک بیوتیکی، خواستار مصرف مسئوالنه آنتی آنتی

است  بیوتیکی به سطح خطرناکی رسیده در سطح جهانی، افزایش مقاومت آنتی

 . کند های عفونی را تهدید می رایج  برای درمان بیماریهای  و روش

و همچنین ( gonorrhoea)سل، مسمومیت خونی و سوزاک  الریه، های عفونی از جمله ذات معالجه افراد مبتال به بیماری

  .شود تر شده و گاهی نیز غیرممکن می ها سخت بیوتیک اثر بودن آنتی بعلت بی ،حیوانات بیمار

و توسط خود مردم نیز استفاده کنند  بیوتیک به بیماران توصیه می به مقدار بیش از نیاز آنتی دامپزشکاناغلب پزشکان و 

بیوتیک تهیه کرد ظهور و گسترش مقاومت در برابر  توان آنتی در مناطقی که بدون نسخه می. شود بیش از حد می

های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفوالنزا و  عفونتبیوتیک برای معالجه  مصرف آنتی. ها وضعیت بدتری دارد بیوتیک آنتی

 . های مصرف بی مورد این دارو است از جمله مثالها  پروری ها و یا در آبزی همچنین اصتفاده از آنها برای تقویت رشد دام

  s/story/en/item/1056493/icode/http://www.fao.org/new:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
In the lead-up to World Antibiotic Awareness Week (13-19 November 2017), the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), the World Health Organization (WHO) and the World Organisation 

for Animal Health (OIE) are together calling for responsible use of antibiotics in humans and animals to reduce 

the emergence of antibiotic resistance. 

Antibiotic resistance is rising to dangerously high levels in all parts of the world and threatening our ability to 

treat common infectious diseases. Infections affecting people - including pneumonia, tuberculosis, blood 

poisoning and gonorrhoea - and animals alike are becoming harder, and sometimes impossible, to treat as 

antibiotics become less effective. Antibiotics are often overprescribed by physicians and veterinarians and 

overused by the public. Where they can be bought for human or animal use without a prescription, the 

emergence and spread of resistance is made worse. Examples of misuse include taking antibiotics for viral 

infections like colds and flu, and using them as animal growth promoters on farms or in aquaculture. 

 مقاومت داروئی: موضوع

 فائو :منبع

 20/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1056493/icode/
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 توسط فائو«  کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم»فرم جدید برای  اندازی پلت راه

کتاب مرجع جدیدی درباره  های غذایی پایدار، فائو در راستای کمک به ایجاد سیستم

 61در کشاورزی را در روز « هوشمند در برابر اقلیم»ونگی اجرائی کردن رویکردهای چگ

های جانبی اجالس اقلیمی  نوامبر به مناسبت روز جهانی اقدام کشاورزی در یکی از مراسم

COP23 در این مراسم رنه کاسترو، معاون مدیرکل فائو در بخش اقلیم،   .در بن ارائه کرد

توان با اتخاذ رویکردهایی همچون کشاورزی هوشمند در برابر  و اقلیم می ب گفت، با گرسنگی، فقرزیستی، زمین و آ تنوع

در این رویکرد، ارتباطات موجود بین کشاورزی پایدار و راهبردهایی که مشوق کارآئی مصرف منابع، . اقلیم مقابله کرد

برای تامین . مقابله می شودپیامدهای تغییرات اقلیمی  زیستی و منابع طبیعی باشند، شناسایی شده و با حفاظت و احیا تنوع

درصد افزایش پیدا کند و برای رسیدن به این  51، میزان تولید مواد غذایی باید 7151میلیاردی تا سال  61معیت جغذای 

نالین کشاورزی کتاب مرجع آ. که میزان سرانه انتشار گاز کربن نیز به یک چهارم برسد حلی پیدا کرد بنحوی سطح، باید راه

  .  های اصلی فائو در زمینه راهبرد تغییرات اقلیمی است ، نتیجه یکی از فعالیت7162هوشمند در برابر اقلیم، نسخه دوم 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1056527/icode:لینک خبر

 :الصه خبر خ
To help steer our food systems in a sustainable direction, FAO has produced a new sourcebook for how to 

implement "climate-smart" approaches to agriculture, launched today at the Agriculture Action Day on the 

sidelines of the COP23 climate summit in Bonn. 

"Hunger, poverty, and climate can be tackled together through approaches such as Climate-Smart Agriculture 

that recognize the critical linkages between sustainable agriculture and strategies that promote resource-use 

efficiency, conserve and restore biodiversity and natural resources, and combat the impacts of climate change," 

said René Castro, Assistant Director-General of the Climate, Biodiversity, Land and Water Department of FAO. 

Ultimately, the world needs to produce 50 percent more food to feed nearly 10 billion people in 2050, and to 

find a way to do so with only a quarter of current per capita carbon emissions, Castro noted. 

The online Climate-Smart Agriculture Sourcebook - Second Edition 2017 is the result of one of FAO's major 

areas of work that comes on the heels of the recently launched FAO's  Climate Change Strategy. 

It comprises a wide range of knowledge and expertise to help guide policy makers, programme managers, 

academics, extension services and other practitioners make the agricultural sectors more sustainable and 

productive while also contributing to food security and lower carbon intensity. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 فائو :منبع

 12/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1056527/icode/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/
http://www.fao.org/climate-change/en/
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 افزایش هزینه واردات مواد غذایی در سطح جهانی 

بطور  که  ، در حالی«انداز مواد غذایی چشم»بر اساس آخرین گزارش فائو تحت عنوان 

 7162است، هزینه واردات آنها در سال  قی ماندهکلی قیمت مواد غذایی ثابت با

 1است که از سطح سال قبل  تریلیون دالر رسیده 469/6افزایش پیدا کرده و به 

 . درصد بیشتر بوده و دومین رقم باالی ثبت شده تا کنون است

های حمل و نقل از عوامل  افزایش جهانی تقاضا برای محصوالت غذایی و همچنین نرخ

یکی دیگر از فاکتورهای نگران کننده درباره افزایش دو رقمی هزینه واردات، .  رفتن هزینه واردات هستندمؤثر در باال

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای کم درآمد است که با کمبود مواد غذایی نیز 

 ، هزینه باالی واردات لزوما به معنی خرید مواد غذایی بیشتر توسطبنا به گفته آدام پرکاس، اقتصاددان فائو. مواجه هستند

فائو دو بار در سال « انداز مواد غذایی چشم». واردکنندگان نیست زیرا هزینه واردات با سرعت زیادی افزایش بافته است

های گیاهی  ، ماهی، روغنشود که در آن وضعیت بازارهای مواد غذایی اصلی شامل کاساوا، محصوالت دامی و لبنی منتشر می

 . گیرد دقت مورد بررسی قرار می و غالت اصلی به

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1056722/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
While food commodity prices have been generally stable, the cost of importing food is set to rise in 2017 to 

USD 1.413 trillion, a 6 percent increase from the previous year and the second highest tally on record according 

to FAO's latest Food Outlook report published today. 

The higher import bill is driven by increased international demand for most foodstuffs as well as higher freight 

rates. Of particular concern is the economic and social implications of the double-digit increases in the food 

import bills for Least-Developed Countries (LDCs) and Low-Income Food-Deficit Countries (LIFDCS). 

"Higher bills do not necessarily translate into more food being bought by them as the cost of importing has 

greatly escalated" said FAO economist Adam Prakash. 

The higher import costs come at a time when inventories are robust, harvest forecasts are strong and food 

commodity markets remain well supplied. The food commodity outlook, issued twice a year, takes a close look 

at the markets of key food categories, including cassava, the livestock and dairy sectors, fish, vegetable oils and 

the main cereal grains. While production trends are broadly strong across the board, average prices in 

international transactions can mask more specific trends. 

 اقتصاد: عموضو

 فائو :منبع

 12/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1056722/icode/
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
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 شبکه مواد غذایی برای مقابله با گرسنگی، جنگ و مهاجرت

ای با حامیان مالی مختلف شامل  سال قبل یک شبکه تحقیقاتی کمتر شناخته شده 51

این شبکه به تامین نان روزانه بیش از . ردیدامریکا، انگلستان و استرالیا تاسیس گ

است که دچار کمبود منابع هستند تا از  میلیارد نفر مردم فقیری کمک کرده 5/7

های جدید  های ناشی از تهدیداتی چون افزایش درجه حرارت و بیماری آسیب

ایستگاه  211در ( IWIN)اصالح گندم شبکه جهانی . در امان باشند ویروسی 

الین  6111نوع شرایط محیطی رشد گندم هستند ساالنه  67که متشکل از تحقیقاتی 

 . گذارد گندم را مورد آزمایش و بررسی قرار داده و به اشتراک می

 CIMMYTمحقق فیزیولوزیست ( Matthew Reynolds)ای که  در فایننشیال تایمز توسط ماتیو رینولدز  در سرمقاله

های  ایر محصوالت عمده غذایی و تسریع در پذیرش فناوریش شبکه گندم به س، پروپوزالی برای گسترتهیه شده است

برای مشاهده سرمقاله در . است حیاتی توسط کشاورزان با هدف پایان دادن به گرسنگی و مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه شده

 :ده نماییدتوانید استفا های زیر می آن از لینک pdfسایت فایننشیال تایمز و دانلود نسخه  وب

https://www.ft.com/content/b3d07616-c3d3-11e7-a1d2-6786f39ef675 

http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2017/11/FT-Food-Security.pdf 

  igration/m-and-conflict-hunger-combat-to-foods-proof-future-for-network-http://www.cimmyt.org/a:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A little-known global research network founded 50 years ago and supported by diverse funders — including 

the United States, the United Kingdom, and Australia — has helped keep the daily bread of over 2.5 billion 

resource-poor consumers from disappearing under the onslaught of rising temperatures and virulent new crop 

disease strains, to mention a few threats. Nowadays, the International Wheat Improvement Network (IWIN) 

shares and tests as many as 1,000 breeding lines yearly at 700 field stations representing the world’s 12 major 

wheat-growing environments. 

Now, a Financial Times editorial by CIMMYT wheat physiologist Matthew Reynolds presents a new proposal 

for expanding the wheat network to include other major food crops and speed farmers’ adoption of vital 

technologies that can end hunger and address climate change. The idea has the support of experts from leading 

funding and development agencies. 

 گندم: موضوع

 CIMMYT :منبع

 28/11/2217: تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت

https://www.ft.com/content/b3d07616-c3d3-11e7-a1d2-6786f39ef675
http://www.cimmyt.org/wp-content/uploads/2017/11/FT-Food-Security.pdf
http://www.cimmyt.org/a-network-for-future-proof-foods-to-combat-hunger-conflict-and-migration/
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 های کشت به کمک کشاورزی حفاظتی افزایش ظرفیت سازگاری سیستم

در مناطق جنوبی صحرای افریقا با توجه به تغییرات اقلیمی، کشاورزی 

حفاظتی بعنوان روشی سازگار و پایدار  بطور گسترده ترویج و مورد 

: سه اصل مهم دارد( CA)کشاورزی حفاظتی . گیرد استفاده قرار می

زدگی خاک از طریق روش کشت بدون شخم، تنوع محصول و  ل بر همحداق

 .پوشش خاک با بقایای گیاهی یا گیاهان پوششی

شرایط محیطی متفاوت  مورد مستقل در 211بیش از در یک مطالعه جدید، 

د که در دهن نتایج نشان می. است مورد بررسی قرار گرفتهدر مناطق گرمسیری با هدف شناخت اثرات کشاورزی حفاظتی 

علت این بهبود نسبی نفوذ . باال، عملکرد ذرت در شرایط کشاورزی حفاظت بهتر از کشت سنتی استشرایط خشک با دمای 

ویژگی حفظ رطوبت خاک که کشاورزی حفاظتی را در شرایط خشک . بهتر آب در خاک در روش کشاورزی حفاظتی است

ها بیشتر  خشکسالیهای آتی  رود در سال حال با توجه به اینکه انتظار می این با. تواند بدتر کند کند، اثر سیل را می اثرگذار می

 . رطوبت خاک یک مزیت خواهد بودظ شوند، ویژگی حف

  systems/-cropping-of-capacity-adaptive-the-increases-agriculture-conservation-publications-http://www.cimmyt.org/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Conservation agriculture (CA) is widely promoted in sub-Saharan Africa as an adaptable and 

sustainable way to farm in changing climates. CA has three major principles: the minimal disturbance 

of soil via zero till planting, crop diversification and soil cover by either residues or cover crops. 

A new study examined over 700 independent studies to find out if CA works in a variety of 

environmental conditions in tropical areas. 

The authors found that in drought and high-temperature conditions, maize yields under CA improved 

relative to conventional farming. This relative improvement, they said, is because CA helps water 

infiltrate better into the soil than conventional farming. 

These same moisture-retaining attributes that make CA effective in drought-like conditions can worsen 

the impact of flooding. However, droughts are expected to worsen in coming years, making these 

water-retaining qualities likely more advantageous in the long term. 

 کشاورزی حفاظتی: موضوع

 CIMMYT :منبع

 20/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.cimmyt.org/new-publications-conservation-agriculture-increases-the-adaptive-capacity-of-cropping-systems/
https://geneticliteracyproject.org/2016/06/02/no-till-agriculture-offers-vast-sustainability-benefits-so-why-do-organic-farmers-reject-it/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016788091730419X
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 ای های بزرگ گوشت و لبنیات در انتشار گازهای گلخانه میزان تاثیر شرکت

ای منتشر  طبق برآوردهای انجام شده میزان گاز گلخانهانستید که  د آیا می

، کارگیل و تیسون در سال JBSشده توسط سه کمپانی بزرگ گوشتی یعنی 

های نفتی مثل  بیشتر از کل فرانسه و تقریبا برابر با بزرگترین کمپانی گذشته 

 است؟  و شل بوده BPاکسون، 

ای خود را  نتشار گاز گلخانههای گوشت و لبنیات میزان ا تعداد کمی از کمپانی

ای  روز ارائه شده توسط فائو، میزان گازهای گلخانه برای اولین بار، با استفاده از روش جامع و به. کنند محاسبه و یا منتشر می

است که میزان انتشار  طبق این بررسی مشخص شده. است های دامی بزرگ تخمین زده شده منتشر شده توسط شرکت

بیش از کل گاز منتشر شده در آلمان  7161کمپانی بزرگ گوشتی و لبنیاتی در سال  71های  ای حاصل از فعالیت گازهای گلخانه

انتشار شوند، از نظر میزان  ها یک کشور در نظر گرفته اگر این کمپانی. است کننده اروپا تا کنون بوده بعنوان بزرگترین آلوده

ها  است که بدون ایجاد تغییر در عملکرد این کمپانی اکنون مشخص شده. گرفتند تم دنیا قرار میهف هدای در ر گازهای گلخانه

 . پذیر نخواهد شد ای، مقابله با تغییرات اقلیمی امکان در رابطه با انتشار گازهای گلخانه

  mobil-exxon-emmissions-carbon-dairy-big-meat-https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/07/big: لینک خبر

 :خالصه خبر 
Did you know that three meat companies – JBS, Cargill and Tyson – are estimated to have emitted more 

greenhouse gases last year than all of France and nearly as much as some of the biggest oil companies like 

Exxon, BP and Shell? 

Few meat and dairy companies calculate or publish their climate emissions. So for the first time ever, we 

have estimated corporate emissions from livestock, using the most comprehensive methodology created to date 

by the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO). And before the meat and dairy industries descend upon 

COP23 to broadcast their “feed the world” narrative, let’s set the story straight: their emissions could lead us to 

a point of no return. We’ve found that the top 20 meat and dairy companies emitted more greenhouse gases in 

2016 than all of Germany, Europe’s biggest climate polluter by far. If these companies were a country, they 

would be the world’s seventh largest greenhouse gas emitter. 

It’s now clear that the world cannot avoid climate catastrophe without addressing the staggering emissions from 

the largest meat and dairy conglomerates. 

 ای گازهای گلخانه: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 27/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/07/big-meat-big-dairy-carbon-emmissions-exxon-mobil#img-1
https://www.grain.org/article/entries/5825-big-meat-and-dairy-s-supersized-climate-footprint
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 لیاکسیدکربن برای سومین سال متوا انتشار جهانی گاز دی افزایش وقفت

محیطی  و آژانس ارزیابی زیست( JRC)مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 

تایید کردند که  (GHG)ای  در ارزیابی ساالنه انتشار گازهای گلخانه( PBL)هلند 

 . اکسیدکربن برای سومین سال متوالی متوقف شده است انتشار گاز دیافزایش 

ای اصلی  سه گاز گلخانهروز شده مربوط به پایش مستمر  در این گزارش نتایج به

ارائه ( N2O)و اکسید نیتروژن ( CH4)، متان (CO2)اکسیدکربن  یعنی دی

های فسیلی  ختسواکسید کربن حاصل از  دی شار گازای در سطح جهانی تحت تاثیر انت انهخانتشار گازهای گل . است شده

 . برای سومین سال متوالی ادامه داشته است 7161است و این روند در سال  به بعد روند کاهشی داشته 7167است که از سال 

اما در مورد اروپا بدون . اند کاهش داده 7165نسبت به سال  7161روسیه، چین، امریکا و ژاپن میزان تولید این گاز را در سال 

دیگر یعنی متان و  ای ات در مورد دو گاز گلخانهعاطال. است است و هند در انتشار این گاز روند افزایشی داشته تغییر مانده

های کشاورزی که منبع اصلی  المللی مرتبط با فعالیت بر اساس آمار بین. در دسترس است 7167اکسید نیتروژن  فقط تا سال 

 .شوند رسانی نمی روز انتشار این دو گاز هستند، به اندازه آمار موجود در بخش انرژی و صنعت به

  row-year-third-stalled-emissions-co2-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The annual assessment of global greenhouse gas (GHG) emissions by the JRC and the Netherlands 

Environmental Assessment Agency (PBL) confirms that CO2 emissions have stalled for the third year in a row. 

The report provides updated results on the continuous monitoring of the three main greenhouse gases: carbon 

dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). 

Global GHG emissions continue to be dominated by fossil carbon dioxide (CO2) emissions, which however 

show a slowdown trend since 2012, and were stalled for the third year in a row in 2016. 

Russia, China, the US and Japan further decreased their CO2 emissions from 2015 to 2016, while the EU's 

emissions remained stable with respect to the previous year, and India's emissions continued to increase. 

Information on the other two greenhouse gases, methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), is only available until 

2012, as international statistics on agricultural activities – the main source of these emissions – are not updated 

as frequently as on energy and industry-related activities.  

 ای گازهای گلخانه: موضوع

 ec.europa.eu :منبع

 16/12/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-co2-emissions-stalled-third-year-row
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/booklet2017/CO2_and_GHG_emissions_of_all_world_countries_booklet_online.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/fotolia_98240623_coal_power_plant_vanderwolf_images.jpg?itok=HO9EmseZ
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 ارقام جدید محصوالت کشاورزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

المللی تحقیقات  مشورتی بینمه تحقیقاتی گروه بر اساس مقاله جدید منتشر شده توسط برنا

با توجه به  ، (CCAFS)درباره تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذایی ( CGIAR)کشاورزی 

کشاورزان . تر خواهد شد شرایط اقلیمی در حال تغییر، تامین غذای جمعیت روزافزون زمین مشکل

غذایی و معیشت خود و همزمان  به سازگاری با های پایدار برای بهبود امنیت  حل پا به راه خرده

« نوآوری برتر برای ایجاد سازگاری در کشاورزی 61»ارقام مقاوم در برابر استرس، بعنوان یکی از . تغییرات اقلیمی نیاز دارند

له از چند دهه کار تحقیقاتی کشاورزی برای توسعه که توسط مراکز این مقا. گوی این مشکالت باشند نند پاسختوا می

های برتر برای سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیمی انجام شده است،  به منظور شناسایی نوآوری CGIARتحقیقاتی 

در برابر  برای مدت طوالنی بر روی توسعه ارقام متحمل CGIARهای تحقیقاتی  در مراکز و برنامه. است استخراج شده

دهد که بطور پایدار با وجود تغییرات اقلیمی امنیت غذایی  پا این امکان را می است که به کشاورزان خرده استرس کار شده

کار، پروژه ذرت مقاوم در برابر خشکسالی در افریقا است که توسط مرکز  های کلیدی این یکی از نمونه. خود را باال ببرند

برای ذرت با حمایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس  CGIARو برنامه تحقیقاتی ( CIMMYT)گندم  المللی ذرت و تحقیقات بین

 . است انجام شده

    farmers/-for-bet-best-a-change-climate-counter-that-varieties-crop-http://www.cimmyt.org/new:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
As the world’s changing climate makes it more difficult to feed a growing population, smallholder farmers need sustainable 

solutions to improve food security and livelihoods while adapting to the impacts of climate change. Stress tolerant crop 

varieties offer much-needed answers, as one of the “10 best bet innovations for adaptation in agriculture” according to a 

new working paper from the CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). The 

paper taps into decades of agricultural research for development conducted by CGIAR research centers to identify the top 

innovations for climate adaption in agriculture. As world leaders convene for the UN Climate talks in Bonn this week and 

make a potential decision on agriculture, countries are being encouraged to adopt and advance best practices in their 

National Adaptation Plans. 

CGIAR Research Centers and Programs have long worked to develop stress tolerant crop varieties that allow smallholder 

farmers to sustainably increase food security despite climate change. One key example of this work is the Drought Tolerant 

Maize for Africa project, implemented through the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and 

the CGIAR Research Program on Maize (MAIZE) with support from the Bill and Melinda Gates Foundation. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 CIMMYT :منبع

 26/11/2217: تاریخ خبر

 زگشت به فهرستبا

 

http://www.cimmyt.org/new-crop-varieties-that-counter-climate-change-a-best-bet-for-farmers/
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/145982/retrieve
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/145982/retrieve
https://ccafs.cgiar.org/
http://www.cgiar.org/about-us/research-centers/
http://www.cgiar.org/about-us/our-programs/
http://www.cimmyt.org/
http://maize.org/
https://www.gatesfoundation.org/
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 فرنگی به کمک مهندسی ژنتیک اکسیدانی گوجه افزایش خواص آنتی

با همکاری مؤسسه ( HKU)کنگ  محققان دانشکده علوم زیستی دانشگاه هنگ

رویکرد جدیدی را برای ( CNRS)تحقیقات بیولوژیک استراسبورگ، فرانسه 

 Aدن سطح پروویتامین برابر و دو برابر کر 1به میزان   Eویتامینافزایش همزمان 

اند که به میزان قابل توجهی خواص  فرنگی ارائه کرده و لیکوپن در گوجه

 . کند اکسیدانی آن را تقویت می آنتی

در نتیجه . گیاهی را دستکاری کنند isoprenoidمسیر  HMGSبنام  DNAاین گروه تحقیقاتی با استفاده از نوعی 

درصد افزایش  434را هم   Eو لیکوپن بلکه میزان ویتامین   A، اسکوالن، پروویتامین اند نه تنها میزان فیتواسترول توانسته

. است گرفته شده Brassia junceaمورد استفاده از یک محصول غذایی بنام  HMGS DNAدر این آزمایشات . دهند

این گروه ابتدا . شود ستفاده میگیاهی نیز از آن ا  ها، ساقه و دانه این گیاه مصرف خوراکی داشته و در تولید روغن برگ

. است زمایشات خود را بر روی گیاه آرابیدپسیس انجام دادند و مشاهده کردند که میزان فیتواسترول آن افزایش پیدا کردهآ

فرنگی تغییری بوجود نیامد، ولی میزان  اگرچه در ظاهر و اندازه میوه گوجه. فرنگی را انتخاب کردند در مرجله بعد گیاه گوجه

 . افزایش پیدا کردند% 666و % 613و لیکوین بترتیب به میزان  Aکاروتنوئیدها از جمله پروویتامین 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171110113955.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The School of Biological Sciences, Faculty of Science, the University of Hong Kong (HKU), in collaboration 

with the Institut de Biologie Moléculaire des Plantes (CNRS, Strasbourg, France), has identified a new strategy 

to simultaneously enhance health-promoting vitamin E by ~6-fold and double both provitamin A and lycopene 

contents in tomatoes, to significantly boost antioxidant properties. 

The research group manipulated the plant isoprenoid pathway through the utilization of a variant of 3-hydroxy-

3-methylglutaryl-coenzyme A synthase (HMGS). The overexpression of HMGS in tomatoes increased not only 

phytosterols, squalene, provitamin A and lycopene, but also vitamin E (α-tocopherol) by 494%. 

The HMGS DNA used in these experiments originated from a food crop, Brassica juncea (Indian mustard), that 

yields edible leaves, stems and seeds, the latter used in vegetable oil production. Earlier, this research group 

reported that the recombinant HMGS variant S359A (in which amino acid residue "serine" at position 359 was 

switched to "alanine") exhibits 10-fold higher enzyme activity. The introduction of S359A in the model plant 

Arabidopsis increased phytosterol content. 

 فرنگی گوجه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ینسسا :منبع

 12/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171110113955.htm
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 دهد تولید ارقام پرمحصول ذرت، قابلیت سازگاری آن را کاهش می

شوند و یا به  گیاهان با ایجاد تغییر در نحوه رشد، با شرایط محیطی سازگار می

تر،  در مقیاس وسیع . دهند العمل نشان می هایی مثل خشکسالی عکس استرس

دیدی تولید کنند که با محل جدید و های ج تولید کنندگان باید بتوانند گونه

 . تغییر در شرایط محیطی محل  سازگاری پیدا کنند

وابسته است مثل منشا  ای از امکانات  موعههر دو نوع سازگاری، به مجدر 

 برای. است برای یک گیاه منفرد،  این امکانات بستگی به ژنومی دارد که با آن متولد شده. شوند ترکیباتی که  انتخاب می

 .   ترکیب و سبب تولید ارقا م جدید شوندتوانند  است که می یاهان کشت شدههای گ ای از ژنوم تولیدکنندگان، مجموعه

های انجام شده برای تولید ارقام  سال گذشته، انتخاب 611مدیسون برای اینکه بدانند آیا در -محققان دانشگاه ویسکانسین

است یا نه؟ با  کردهی ایجاد زا تغییر های استرس ن با محیط جدید و یا محیطسازگاری آ درجدید ذرت در مکانی خاص، 

معیت انواع ذرت کاشته شده در سراسر شمال امریکا، آنها توانستند به چگونگی واکنش ژنوم ذرت به شرایط جگیری  اندازه

  . است منتشر شده Nature Communicationجزئیات تحقیق در مجله . مختلف رشد پی ببرند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171109131228.htm:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Stuck where they are, plants have to adapt to their environments, responding to stresses like drought or pests by 

changing how they grow. On a broader scale, crop breeders need to be able to develop new varieties that are 

adapted to a new location or changing growing conditions in the same area. 

Both types of adaptation rely on a pool of possibilities, the combinations from which one can choose. For the 

individual plant, those possibilities depend on the genome it was born with. For breeders, that pool of 

possibilities is the whole range of genomes of cultivated crops, which they can blend together to create new 

varieties. Researchers at the University of Wisconsin-Madison wanted to know whether the last 100 years of 

selecting for corn that is acclimated to particular locations has changed its ability to adapt to new or stressful 

environments. By measuring populations of corn plants planted across North America, they could test how the 

corn genomes responded to different growing conditions. Writing in Nature Communications, UW-Madison 

Professor of Agronomy Natalia de Leon, her student Joe Gage and colleagues at several institutions report that 

artificial selection by crop breeders has constricted the pool of possibilities for North American corn varieties. 

 ذرت: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 20/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171109131228.htm
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 های ژنتیک مقابله با آفات گندم به کمک روش

تواند سبب  از آفاتی هستند که می Hessianو مگس ( greenbug)حشره سبز  

تولید ارقام . توجه عملکرد گندم در تگزاس و سراسر جهان شوند کاهش قابل

ها،  انتخاب الین گرها مولکولی در مقاوم در برابر این دو آفت با استفاده از نشان

تگزاس مورد  A&Mروش جدیدی است که در تحقیق انجام شده در دانشگاه 

 . است بررسی و مطالعه قرار گرفته

های  ترین راهبرد برای به حداقل رساندن آسیب از آنجائیکه، ژنتیک، اقتصادی

ی شناسایی نشانگرهای مناسب برای حاصل از افات در گیاهان است، یکی از محققان این دانشگاه طی دو سال گذشته بر رو

های مقاوم در برابر آفت  در طی چند سال، تعدادی از ژن. است فت تحقیق کردهآبله با این دو ها جهات مقا الین انتخاب بهترین

فت آمختلف این ( biotypes) های های متفاوت آنها نسبت به بیوتایپ خانواده آن بر اساس واکنش گیاهان همسبز در گندم و 

های مقاوم ایجاد  نوع بیوتیپ است و بدلیل توانایی آنها در غلبه بر ژن 68دارای  hessianمگس . شناسایی شده اند Kتا  Aاز 

 . های جدید از منابع متنوع باشد ها، باید منشاء این ژن شده در ارقام گندم از طریق جهش

 . شده است منتشر Theoritical and Applied Geneticsجزئیات تحقیق در مجله 

  htm0https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/1711.8215700:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Greenbug and Hessian fly infestations can significantly reduce wheat yield and quality in Texas and worldwide. 

Breeding for resistance to these two pests using marker-assisted selection just got a new tool from a Texas A&M AgriLife 

Research study. 

Because genetics is the most economical strategy to minimize losses, AgriLife Research wheat geneticist Dr. Shuyu Liu 

began two years ago searching for breeder-friendly markers for those two insects. This step is a continuation of ongoing 

genetic work on insect resistance. 

Through the years, a number of greenbug resistance genes have been identified in wheat and its relatives based on their 

differential reactions to different biotypes, which range from A through K. There are also 18 Hessian fly biotypes, and 

because it has the ability to overcome resistance genes deployed in wheat cultivars through mutations, it is necessary to 

identify and utilize resistance genes from diverse sources for wheat breeding. 

Liu's work was recently published in the Theoretical and Applied Genetics Journal of Plant Breeding Research , 

detailing the development of the Kompetitive Allele Specific Polymerase Chain Reaction or KASP assays for both genes. 

 گندم: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 28/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171108215700.htm
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  Eو   A، سرشار از ویتامین «سیب زمینی طالیی»

تایج یک تحقیق جدید، در کشورهای در حال توسعه که تغذیه بر اساس ن

ای است، یک رقم  مردم به میزان باالیی وابسته به محصوالت نشاسته

تواند در پیشگیری از  می« زمینی طالیی سیب»زمینی جدید بنام  سیب

 . ها و مرگ و میر بسیار مؤثر باشد بیماری

دانشگاه ایالتی اوهایو انجام  طبق نتایج بدست آمده از تحقیقی که اخیرا در

نارنجی حاصل از آزمایشات مهندسی ژنتیک -زمینی زرد شده، سیب

 Aدرصد از ویتامین  65همچنین  . موردنیاز کودکان را تامین کند Eدرصد از ویتامین  94و  Aدرصد از ویتامین  47تواند  می

 . تواند تامین شود زمینی می کمک این نوع سیب مورد نیاز زنان در سنین باروری نیز به Eدرصد از ویتامین  62و 

 . منتشر شده است PLOS ONEجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

ان در رتبه سدر بین مواد غذایی مورد مصرف ان زمینی بعد از برنج، گندم و ذرت طبق آمار وزارت کشاورزی امریکا، سیب

بسیاری از مردم آنها با کمبود این دو یتامین  ، افریقایی و امریکای جنوبی که در برخی از کشورهای آسیایی. چهارم قرار دارد

 . آید مواجه هستند ، ماده غذایی اصلی بشمار می

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171.108155533:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
An experimental "golden" potato could hold the power to prevent disease and death in developing countries 

where residents rely heavily upon the starchy food for sustenance, new research suggests. 

A serving of the yellow-orange lab-engineered potato has the potential to provide as much as 42 percent of a 

child's recommended daily intake of vitamin A and 34 percent of a child's recommended intake of vitamin E, 

according to a recent study co-led by researchers at The Ohio State University. 

Women of reproductive age could get 15 percent of their recommended vitamin A and 17 percent of 

recommended vitamin E from that same 5.3 ounce (150 gram) serving, the researchers concluded. 

The study appears in the journal PLOS ONE. 

Potato is the fourth most widely consumed plant food by humans after rice, wheat and corn, according to the 

U.S. Department of Agriculture. It is a staple food in some Asian, African and South American countries where 

there is a high incidence of vitamin A and vitamin E deficiencies. 

 زمینی سیب: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 28/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171108155533.htm
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 های سبز برای مقابله با تغییرات اقلیمی بام پشت

، اسپانیا، تحقیقی انجام Sevilleمحققان کشاورزی دانشگاه 

دهد برای کاهش اثرات تغییرات  ن نشان میاند که نتایج آ داده

ای دمای زمین تا پایان  درجه 1تا  5/6اقلیمی مرتبط با افزایش 

تا  66که شامل بام سبز  هکتار پشت 241تا  712بین قرن حاضر، 

 . شود، باید ایجاد گردند های شهر می ساختماندرصد از  41

 Building andاین تحقیق که جزئیات آن در مجله در 

Environment ای  از تصاویر ماهوارهاست، محققان  بچاپ رسیده

Landsat-2 +ETM 7   وSentinel-2  اند و دمای زمین استفاده کرده پوشش گیاهی های شاخص سازی اختالف رمالنبرای .

های  طبق مدلپذیر است و  ، تعیین سطح پوشش گیاهی موردنیاز امکاندو شاخصمقادیر با توجه به رابطه معکوس بین این 

 . بینی شده است ایجاد شده در این دانشگاه پیش ب و هواییآمختلف تغییرات 

  climate.html-effects-roofs-green-11-https://phys.org/news/2017:رخبلینک 

 :خالصه خبر 
Researchers from the Higher Technical School of Agricultural Engineering of the University of Seville have 

published a study in which they indicate that it would be necessary to have between 207 and 740 hectares of 

green roofs to reduce the effects of climate change in relation to the maximum temperature rises of between 1.5 

and 6 ºC that are estimated for the end of the century. This would require between 11 and 40 percent of the 

buildings in the city. 

In this project, published in the review Building and Environment, the researchers used Landsat 7 ETM+ and 

Sentinel-2 satellite images to obtain the normalised difference vegetation index (NDVI) and ground 

temperature. Given the inverse relationship observed between their values, it has been possible to determine the 

additional area of vegetation needed (in the case of green roofs) necessary to reduce the temperature by the same 

amount as it is predicted to rise in different climate change models for Seville. 

"To mitigate the effects of climate change, we can talk about two types of options: to attack it at its origin, by 

eliminating or reducing the human factors that contribute to it (such as, reducing emissions, controlling 

pollution, etc.) or developing strategies that allow for its effects to be reduced, such as, in the case that concerns 

us, increasing green areas in cities, using, for example, the tops of buildings as green roofs," says University of 

Seville researcher Luis Pérez Urrestarazu. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 13/11/2217: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-11-green-roofs-effects-climate.html
https://phys.org/tags/climate+change/
https://phys.org/tags/climate/
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

 ولید ارقامی از برنج با قابلیت کشت در آب دریا شدندمحققان چینی موفق به ت. 

Scientists from China Develop Rice that Can Grow in Seawater 

 فریقاا    .2

 بلبلی  سازی لوبیا چشم تجاریBt  و پنبهBt  7168در سال  در نیجریه 

Nigeria Prepares for Commercial Release of Bt Cowpea and Bt Cotton in 2018 

  

  اها در اوگاند زمینی مقاوم در برابر بیماری نتایج مثبت آزمایشات میدانی مربوط به سیب   

Disease Resistant Potato Field Tests Show Positive Results in Uganda 

  مریکاا .7

 انتشار توالی ژنوم کدو حلوائی   

Pumpkin Genome Sequence now Available 

 دانان امریکا خواستار ایجاد هماهنگی در مقررات بیوتکنولوژی شدند حقوق 

U.S. Lawmakers Call for Consistency in Regulating Biotech 

 تحقیقات .9

 انتشار نسخه جدیدی از ژنوم آفتابگردان توسط محققان بین المللی 

International Research Team Releases New Version of Sunflower Genome 

 کشف روش جدیدی برای بهبود کیفیت دانه جو 

Scientists Discover Path to Improved Barley Grain Quality 

 زمینی مقاوم در برابر بیماری  ارقام سیب تولیدLate blight 

Scientists Develop Late Blight Resistant Potato 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15912
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15900
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15901
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