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 غالتآخرین خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی 

انداز کاهش تولید غالت دانه درشت و گندم، فائو در آخرین  با توجه به چشم

اما با این . میزان تولید جهانی غالت در سال جاری را کاهش داد ،بینی خود پیش

وجود بر اساس آخرین خالصه وضعیت جهانی عرضه و تقاضای غالت، میزان 

درصد رشد  9/1حدود  2119تولید جهانی غالت در سال جاری نسبت به سال 

با  2118رود تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  انتظار می. دهد نشان می

بینی  میلیون تن برسد، اما تولید جهانی گندم پیش 1425درصد افزایش به  2/1

 . میلیون تن برسد که نسبت به سطح سال قبل کاهش جزئی دارد 765درصدی به رکورد  5/4شده است با افزایش 

ها ممکن است در کاشت محصوالت زراعی از جمله گندم در اتحادیه اروپا و ذرت در  ، کاهش بارندگی2121سال  در

انداز شرایط آب و هوایی برای کاشت محصول در روسیه و افریقای  در کل چشم. امریکای جنوبی اختالل ایجاد کنند

 . جنوبی مساعد است

میلیون تن خواهد رسید و  2718به رکورد  21/2118هانی غالت در سال بر اساس برآوردهای انجام شده میزان مصرف ج

رود به  درصد کاهش نسبت به آغاز سال انتظار می 5/1با  2121های زراعی  میزان ذخیره جهانی غالت نیز تا پایان فصل

 . میلیون تن برسد 5/948

انتظار . درصد خواهد رسید 4/31بینی کرده است که نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت با اندکی کاهش به  فاو پیش

ها تجارت  بینی همچنین طبق پیش. رود که میزان ذخیره گندم افزایش و میزان ذخیره ذرت و برنج کاهش پیدا کنند می

 . لیون تن خواهد رسیدمی 415درصد افزایش به  7/1با  2118جهانی غالت در سال 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1246478/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO also lowered its forecast for global cereal production this year, linked to reduced prospects for 

coarse grains and wheat. Still, year-on-year, world cereal output is set to grow by 1.8 percent from 

2018, according to the Cereal Supply and Demand Brief, also released today. 

Specifically, worldwide coarse grain production in 2019 is expected to increase by 1.2 percent to 1 

425 million tonnes, while that of wheat is anticipated to grow by 4.5 percent to a record level of 

765 million tonnes. The forecast for global rice production is pegged at 513.4 million tonnes, 

slightly below last year's level. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1246478/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2118تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه اکتبر 

طور  به 2118در ماه اکتبر ( FFPI) شاخص قیمت مواد غذایی فائو

( واحد 3)درصد  7/1بود که نسبت به ماه قبل  7/172متوسط 

درصد بیشتر  6افزایش داشت و از سطح ماه مشابه در سال قبل 

توجه ماه  افزایش این شاخص در ماه اکتبر اولین افزایش قابل. بود

ر و تا کنون بود، زیرا افزایش قیمت شک 2118به ماه از ماه مه 

های گیاهی  غالت و در حد کمتر افزایش قیمت گوشت و روغن

بیشتر از آن بود که با کاهش جزئی ارزش زیرشاخص محصوالت 

 . لبنی جبران شوند

واحد در  164شاخص قیمت غالت فائو در ماه اکتبر با متوسط 

که افزایش داشت ( واحد 7حدود )درصد  2/4مقایسه با ماه قبل 

درصد کمتر  1حدود  2119خود در ماه اکتبر البته هنوز از سطح 

انداز  های تجاری و کاهش چشم در نتیجه تشدید فعالیت. است

محصوالت در آرژانتین و استرالیا، قیمت جهانی گندم در ماه اکتبر 

در میان غالت دانه درشت، قیمت صادراتی ذرت . افزایش پیدا کرد

زایش پیدا کرد نیز نسبت به قیمت پایین خود در ماه سپتامبر اف

که نشان دهنده نه تنها کاهش محصول در امریکا و نگرانی از 

شرایط کاشت در آرژانتین است، بلکه یک جهش در فروش 

شاخص قیمت برنج در ماه اکتبر . شود صادراتی محسوب می

کاهش یافت که علت آن کاهش تقاضا برای برنج معطر و کاهش 

 . اشت رقم باسماتی بودانداز مساعد برد قیمت آن و همچنین چشم

طور  به 2118های گیاهی فائو در ماه اکتبر  شاخص قیمت روغن

 7/1)درصد  5/1واحد بود که نسبت به ماه قبل  4/136متوسط 

افزایش داشت و به باالترین سطح خود از ماه سپتامبر ( واحد

افزایش جزئی ماه به ماه این زیرشاخص . تا کنون رسید 2119

روند . بران کندمنعکس کننده افزایش قیمت روغن پالم است که کاهش قیمت روغن آفتابگردان و کلزا نتوانست آن را ج

افزایشی قیمت جهانی روغن پالم برای سومین ماه متوالی ادامه یافت که ناشی از افزایش تقاضای جهانی برای واردات آن 

و انتظار کاهش تولید در کشورهای عمده تولیدکننده آن و همچنین اخبار مربوط به احکام بیودیزل در اندونزی برای سال 

 . روغن آفتابگردان به دلیل برداشت خوب محصول در منطقه دریای سیاه کاهش پیدا کرد در مقابل، قیمت. آینده است



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89اول آبان نیمه 

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

4 

 

کاهش ( واحد 4/1)درصد  7/1واحد در مقایسه با ماه قبل  182شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه اکتبر با متوسط 

درصد بیشتر  6/5ه مشابه سال قبل داشت و روند کاهشی آن برای دومین ماه متوالی ادامه یافت، اما هنوز از سطح ما

کاهش ماه اکتبر این زیرشاخص عمدتا ناشی از کاهش قابل توجه قیمت پنیر بود که دلیل آن فراوانی صادرات از . است

بیشتر از حدی بود که افزایش قیمت پودر شیر خامه گرفته شده میزان کاهش قیمت پنیر در این ماه . طرف نیوزلند است

(SMP )کامل  و پودر شیر(WMP )آن را جبران کند . 

 7/1)درصد  8/1واحد بود که نسبت به ماه گذشته  7/192طور متوسط  به 2118شاخص قیمت گوشت فائو در ماه اکتبر 

افزایش قیمت گوشت گاو و گوسفند . افزایش داشت و روند افزایشی آن برای نهمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد( واحد

شاخص قیمت گوشت مرغ نیز به . ویژه از طرف چین بود دلیل آن افزایش تقاضا برای واردات بههمچنان ادامه داشت که 

 .علت فراوانی عرضه آن از طرف کشورهای اصلی تولید کننده کاهش پیدا کرد

. افزایش داشت( واحد 9/8)درصد  9/5واحد نسبت به ماه قبل  3/179شاخص قیمت شکر فائو در ماه اکتبر با متوسط 

آخرین . است 21/2118انداز محدود شدن عرضه آن در سال  المللی شکر در ماه اکتبر چشم صلی افزایش قیمت بینعلت ا

 11ور تولید کننده آن یعنی هند است که دلیل آن کاهش ترین کشتوجه تولید قند در بزرگ قابل ها حاکی از کاهش  شاخص

کشور تولید کننده شکر یعنی تایلند نیز در نتیجه  در دومین. درصدی سطح زیرکشت نیشکر نسبت به سال قبل است

نوسانات قیمت نفت خام، شرایط آب . است درصد کاهش داشته 7شرایط خشک آب و هوایی تولید نسبت به سال گذشته 

 . گذارند و هوایی در هند و نوسانات ارزش پول برزیل در برابر دالر امریکا بر روی قیمت جهانی قند تاثیر می

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 172.7 points in October 2019, up 1.7 percent (3 

points) from September and 6.0 percent higher than in the corresponding period last year. The 

increase in October marked the first significant month-on-month rise in the value of the Index since 

May 2019, as surges in the prices of sugar, cereals and, to a lesser extent, meat and vegetable oils, 

more than offset a small decline in the value of the dairy sub-index. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 164.0 points in October, up by 4.2 percent (nearly 7 

points) from September but still 1.0 percent below its October 2018 level. International wheat 

prices moved up sharply in October largely on robust trade activities and lower crop prospects in 

Argentina and Australia.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 های فائو در مورد تولید و بازار جهانی گوشت بینی آخرین پیش

براساس گزارش فائو، در نتیجه شیوع بیماری تب خوکی افریقایی در 

رود در سال  های خوک در این کشور، انتظار می  تلفات وارده به گلهچین و 

پس از دو دهه برای اولین میزان تولید گوشت در سطح جهانی  2118

 .کاهش پیدا کند

انداز غذای فائو،  بر اساس اطالعات منتشر شده در گزارش چشم

شود که تولید گوشت گاو، گوسفند، مرغ و خوک به ازاء  بینی می پیش

 . دهد درصد کاهش نشان می 1میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته  335معادل وزن الشه به 

در چین است که معموال نیمی از تولید جهانی را  درصد کاهش تولید گوشت خوک 21بینی حداقل  علت این کاهش پیش

شود در مقایسه با سال قبل رشد  بینی می در مقابل تولید مرغ در چین به سرعت افزایش یافته و پیش. دهد تشکیل می

 . درصد کاهش خواهد داشت 9درصدی داشته باشد و در مجموع تولید گوشت این کشور  17

درصد از کل تولید گوشت در جهان را  21درصد و گوشت گاو  38سوم، مرغ  طور معمول گوشت خوک بیش از یک به

 .    دهند تشکیل می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1247138/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
World meat production is expected to decline in 2019 for the first time in more than two decades, 

as the African Swine Fever outbreak in China decimates pig herds, according to the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. 

Production of bovine, ovine, poultry and pig meats is forecast to total 335 million tonnes in carcass 

weight equivalent, 1.0 percent lower than the previous year, according to the Food 

Outlook published today. 

The drop is driven by an anticipated contraction of at least 20 percent for pigmeat output in China, 

which usually accounts for close to half the world's production. Poultry output in China, by 

contrast, had been rapidly ramped up and is expected to grow by 17 percent year-on-year, 

containing the country's total meat output decline to 8 percent. 

Pigmeat typically accounts for more than a third of worldwide meat output, poultry for 39 percent 

and bovine meat for 21 percent.   

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 70/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1247138/icode/
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/ASF/Media.html
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/
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 همکاری فائو و سازمان همکاری شانگهای در زمینه امنیت غذایی و توسعه پایدار

های  فائو و سازمان همکاری شانگهای به توافق رسیدند که تالش

مشترک خود را با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار برای 

و اهداف توسعه پایدار  2131نسل کنونی و آینده در قالب برنامه 

 . تقویت نمایند

رؤسای شورای یادداشت تفاهم جدید در حاشیه هجدهمین جلسه 

به امضاء والدیمیر  ، ازبکستان،شانگهای در تاشکندن همکاری سازما

و والدیمیر نوروف دبیرکل سازمان ای فائو در اروپا و آسیای مرکزی  ین، معاون مدیرکل فائو و نماینده منطقهرحمان

 . شانگهای رسید

امنیت غذایی، نامه گفت، این دو سازمان در زمینه موضوعات زیادی از جمله  والدیمیر رحمانین درباره این تفاهم

نامه برای  این تفاهم. پوشانی زیادی برخوردار هستند کشاورزی و پایداری محیط زیست نقش فعالی دارند که از هم

انداز آینده پایدار، موضوع  چشم. استگام مؤثری های مشترک برای تحقق توسعه پایدار  تر کردن روابط و همکاری نزدیک

 .  اقدام مشترک داردای است که نیاز به همکاری و  پیچیده

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1244545/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO and the Shanghai Cooperation Organisation today agreed to boost joint efforts aimed at 

providing food security and sustainable development for present and future generations, in the 

context of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. 

The Memorandum of Understanding was signed on the sidelines of the Shanghai Cooperation 

Organisation's 18th meeting of the Heads of Government Council in Tashkent, Uzbekistan, by 

Vladimir Rakhmanin FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Europe and 

Central Asia and Vladimir Norov, Secretary-General of the Shanghai Cooperation Organisation. 

"There is a whole range of topics, including food security, agriculture and environmental 

sustainability,  where both organizations play an active role with many overlapping; it was an 

obvious step to forge closer ties and work together even harder for the realization of the Sustainable 

Development Goals," Rakhmanin said. "The vision for a sustainable future is a complex matter, 

where all have to act together." 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 72/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1244545/icode/
http://eng.sectsco.org/
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 اهمیت توانمندسازی کشاورزان از طریق نوآوری برای توسعه پایدار

دسترسی به نوآوری در  رتقاءای که برای بحث در مورد ا در جلسه 

در مقر  (SDGs)دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای کشاورزی 

فائو در رم برگزار گردید، مدیرکل فائو گفت، حمایت از مالکان 

های کشاورز از طریق افزایش دسترسی آنها به  پا و خانواده خرده

های غذایی پایدار و تقویت توسعه  نوآوری برای برقراری سیستم

 . پایدار بسیار اساسی است

همچنین گفت، نوآوری در کشاورزی  مدیرکل فائوکیو دونگیو، 

وی یادآوری کرد که مالکان . پذیری در اراضی با منابع محدود است پذیری و انعطاف حلی برای ارتقاء اثربخشی، رقابت راه

در ها  پذیر در دسترسی به نوآوری ای و مناطق آسیب ویژه در کشورهای کوچک جزیره کشاورز، بههای  پا و خانواده خرده

 . های کشاورزی برای آنها بسیار مشکل است های زیادی روبرو هستند و دسترسی به نوآوری کشاورزی با چالش

های جدید خود به  برای رفع این مشکل، وی پیشنهاد کرد که مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی برای انتقال نتایج یافته

 .   های جدید باشند حل دنبال یافتن راه ها بیشتر است باید به افرادی که نیاز آنها به این یافته

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1246512/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

It is fundamental to support smallholder and family farmers by enhancing their access to innovation 

for sustainable food systems and to foster sustainable development, FAO Director-General Qu 

Dongyu said today. He made the remarks during a discussion on Enhancing access to innovation in 

agriculture to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) at FAO headquarters in Rome. 

"Innovation in agriculture is a way to enhance effectiveness, competitiveness and resilience with 

limited land and other limited resources," Qu said. However, the FAO chief noted that smallholder 

and family farmers, especially those in small island countries and other vulnerable regions, are 

facing enormous challenges and often have difficulties in accessing agricultural innovation. To 

remedy this, Qu called on research institutions and academia to seek new pathways to transfer their 

innovative outcomes to people who most need them. 

 توسعه پایدار :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 76/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1246512/icode/
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 بینی بیماری زنگ گندم سیستم هشدار زودهنگام برای پیش

 های نظارتی میدانی و المللی تحقیقاتی با استفاده از داده بینیک تیم 

سیستم هشدار زودهنگامی  ،آوری شده با تلفن همراه های نظارتی جمع داده

. بینی کند تواند بیماری زنگ گندم را در اتیوپی پیش اند که می را ارائه کرده

های مختلف شامل زیست  ای کارشناسان از رشته در این پروژه میان رشته

 . اند شناسی، هواشناسی، زراعت، علوم کامپیوتر و ارتباطات مشارکت داشته

کشور درحال توسعه به اجرا درخواهد آمد و در یک لین مورد از نوع خود است که در این سیستم هشدار زودهنگام، او

به بینی شیوع بیماری زنگ گندم طی یک هفته قبل از وقوع آن  سراسر اتیوپی در سنجش وضعیت جاری و پیش

 . گزاران و کشاورزان کمک خواهد کرد سیاست

 . است منتشر شده  Environmental Research Lettersمجله  صورت گزارشی در این سیستم به جزئیات بیشتر درباره 

، مؤسسه تحقیقات (Met Office)طور مشترک توسط دانشگاه کمبریج، اداره هواشناسی انگلستان  بهاین پروژه 

المللی اصالح ذرت و گندم  و مرکز بین( ATA)، آژانس تحوالت کشاورزی اتیوپی (EIAR)کشاورزی اتیوپی 

(CIMMYT )نام  تلفن همراه به( اپلیکیشن)تفاده از یک برنامه کاربردی با اسODK  است اجرا شده . 

  phones/-farmers-to-directly-predictions-rust-wheat-delivers-that-system-warning-early-an-develop-https://www.cimmyt.org/news/scientists:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Using field and mobile phone surveillance data together with forecasts for spore dispersal and 

environmental suitability for disease, an international team of scientists has developed an early 

warning system which can predict wheat rust diseases in Ethiopia. The cross-disciplinary project 

draws on expertise from biology, meteorology, agronomy, computer science and 

telecommunications. 

Reported this week in Environmental Research Letters, the new early warning system, the first of 

its kind to be implemented in a developing country, will allow policy makers and farmers all over 

Ethiopia to gauge the current situation and forecast wheat rust up to a week in advance. 

The system was developed by the University of Cambridge, the UK Met Office, the Ethiopian 

Institute of Agricultural Research (EIAR), the Ethiopian Agricultural Transformation Agency 

(ATA) and the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT). It works by taking 

near real-time information from wheat rust surveys carried out by EIAR, regional research centers 

and CIMMYT using a smartphone app called Open Data Kit (ODK). 

 بیماری زنگ گندم :موضوع

 (CIMMYT) سیمیت :منبع

 74/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.cimmyt.org/news/scientists-develop-an-early-warning-system-that-delivers-wheat-rust-predictions-directly-to-farmers-phones/
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab4034
https://www.cam.ac.uk/
https://www.metoffice.gov.uk/
http://www.eiar.gov.et/
http://www.ata.gov.et/
https://www.cimmyt.org/
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 (PANAP)ها  گزاری اندازی شبکه پان افریقایی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی سیاست راه

طور رسمی شبکه پان  به( AU)افریقاو اتحادیه  (EU)اتحادیه اروپا 

( PANAP)ها  گزاری افریقایی را برای تجزیه و تحلیل اقتصادی سیاست

 . اندازی کردند راه

بین محققان و   تقویت همکاری PANAPشبکه اندازی  از راههدف 

مرتبط با تقویت پایداری بخش  های گزاران در طراحی برنامه سیاست

 .  است کشاورزی و غذا در افریقا اعالم شده

های کشاورزی و غذای افریقا کمک خواهد کرد تا منجر به تقویت امنیت  این شبکه همچنین به افزایش پایداری بخش

ه ماالبو برای پایان و تحقق تعهدات اعالمی اهداف توسعه پایدار ازغذایی و تغذیه در راستای رسیدن به گرسنگی صفر 

 . گردد 2125دادن به گرسنگی در افریقا تا سال 

در مورد چگونگی  برای رسیدن به اهداف فوق، این شبکه امکان تبادل دانش بین نهادهای دولتی و تحقیقاتی افریقایی

بخش  های جدید در تهیه شواهد علمی برای ارزیابی اثرات محتمل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سیاست

 . کشاورزی و غذا را فراهم خواهد کرد

  launched-panap-policies-analysis-economic-network-african-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/pan:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Today the African Union (AU) - European Union (EU) partnership officially launched the Pan 

African Network for economic Analysis of Policies (PANAP Network). 

The PANAP Network aims to strengthen the cooperation of researchers and policy makers when 

designing policies to reinforce the stability of the agriculture and food sectors in Africa. 

The Network will also help to increase the sustainability of the African agricultural and food 

sectors, leading to an increase in food and nutrition security in line with the Zero Hunger target 

of the Sustainable Development Goals and the commitment laid out in the Malabo Declaration to 

end hunger in Africa by 2025 and of the Sustainable Development Goals. 

To do this, the Network will boost knowledge exchange between African governmental and 

research entities on how to develop scientific evidence to assess the potential social, economic and 

environmental impacts of new policies in the farming and food sectors. 

 اقتصاد :موضوع

 (JRC) مشترک اروپا مرکز تحقیقات کشاورزی :منبع

 76/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/pan-african-network-economic-analysis-policies-panap-launched
https://www.africa-eu-partnership.org/en/our-events/panap-pan-african-network-economic-analysis-policies
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.fao.org/food-loss-reduction/news/detail/en/c/250883/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/cdkeyser_adobestock_40197878.jpeg?itok=3tWlYhdp
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 میلیارد نفر 1استفاده از فناوری توسط کشاورزان هندی برای تامین غذای بیش از 

دها میلیون نفر در هند برای تامین معیشت خود وابسته به ص

ی چون از دست دادن مشکالتکشاورزی هستند، اما بسیاری از آنها با 

های گیاهی، دسترسی به بازار و یا اطالع از  محصول به علت بیماری

زیادی تالش  های استارت اپ شرکت. قیمت مناسب درگیر هستند

 . یر دهندکنند که این وضعیت را تغی می

های هوشمند و اینترنت در تالش هستند که به پیشرفت کشاورزان و افزایش  ها با استفاده از رونق تلفن این شرکت

با وجود اینکه هند از نظر تولید مواد غذایی خودکفا است، اما . کارآیی آنها در برداشت و فروش محصوالت کمک کنند

بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل . و افزایش جمعیت در چالش استمیلیاردی  3/1همیشه در تامین غذای جمعیت 

 . کنند تغذیه در جهان در این کشور زندگی می میلیون ار افراد دچار سوء 181مردم گرسنه و بیش از متحد، یک چهارم از 

شروع  یک پروژه تحقیقاتی را( MSFT)با پشتیبانی شرکت میکروسافت  (Digital Green)شرکت دیجیتال سبز 

ها و نکاتی قابل اشتراک  است که طی آن با کمک کشاورزان اقدام به تولید ویدیوهایی در زمینه ارائه بهترین روش کرده

 . کنند در حال حاضر، بیش از یک میلیون نفر در سراسر هند از این ویدیوها استفاده می. کند در جوامع کشاورزی می

  green-digital-tech-agriculture-https://edition.cnn.com/2019/10/21/tech/india:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Hundreds of millions of people in India depend on farming for their livelihoods, but many of them 

struggle with losing crops to disease, getting them to market or achieving the right price when they 

do. Several startups are trying to change that. 

Piggybacking on India's mobile boom, these companies are using smartphones and the internet to 

help farmers grow, harvest and sell their crops more efficiently. India is self-sufficient in food 

staples, but faces a constant challenge to feed its population of 1.3 billion and rising. The country 

accounts for a quarter of the world's hungry people and is home to over 190 million undernourished 

people, according to the latest estimates by the United Nations. 

"There is a lot of financing and talent which is coming in this space," says Rikin Gandhi, co-

founder and executive director of Digital Green, a social enterprise that began as a research project 

backed by Microsoft (MSFT). 

 فناوری :موضوع

 CNN :منبع

 21/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://edition.cnn.com/2019/10/21/tech/india-agriculture-tech-digital-green-
https://www.cnn.com/2019/10/16/tech/pixel-4-india-soli-google/index.html
http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/
https://money.cnn.com/quote/quote.html?symb=MSFT&source=story_quote_link
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 روز به ازاء هر نفر لیتر در 1311: ردپای آب مصرف انرژی اتحادیه اروپا

های زیادی بین میزان مصرف  همه منابع انرژی یکسان نستند، تفاوت

ویژه  آب مورد نیاز برای تولید مقدار معین از انرژی از منابع مختلف به

 . انرژی تجدیدپذیر وجود دارد

 111برای مثال، برخی از منابع انرژی هیدرولوژیک ممکن است بیش از 

  . ی بادی آب مصرف کنندبرابر نسبت به انرژ

برای : های مصرف کننده آب است بخش انرژی یکی از بزرگترین بخش

شوند و یا آبی که از مخازن انرژی آبی  های زیستی کاشته می خنک کردن راکتورها، رشد گیاهانی که برای تولید سوخت

 . ها منجر شود ود آب به ویژه در تابستاند کمبهای شدی تواند به دوره برای آب میتداوم افزایش تقاضا . شود تبخیر می

، Environmental Research Letters در گزارش جدید خود در مجله ( JRC)ت مشترک اروپا امحققان مرکز تحقیق

ردپای آب از روی برآورد . اند آوری کرده و منتشر کرده ارزیابی دقیقی از ردپای آب در بخش انرژی اتحادیه اروپا را جمع

 . شود از انرژی محاسبه می( terajoule)آب مصرفی برای تولید یک واحد مقدار کل 

  consumption-energy-eu-footprint-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/water:لینک خبر

 :خالصه خبر 

However, not all energy sources are equal. There are vast differences in the amount of water 

required to produce the same amounts of energy from different sources, especially renewables. 

Some forms of hydroelectric energy, for example, can consume over 1,000 times more water than 

wind energy. 

The energy sector is one of the largest consumers of water: whether it is for cooling reactors, 

growing plants for biofuels or evaporated water in hydro energy reservoirs. 

The ever-increasing demand for water can lead to severe periods of water scarcity, particularly 

during the summer. 

Water scarcity is a concern, as it leads to disruptions in the power supply of homes and businesses, 

which could intensify when we shift to water-intensive means of producing energy. 

 آب :موضوع

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا :منبع

 29/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/water-footprint-eu-energy-consumption
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/energy-water-footprint_ttstudio_adobestock_57871701.jpeg?itok=y7SKugen
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 گذاری در آبیاری نسل جدید سرمایه

توجه و مسئوالنه بر روی  های خصوصی و دولتی قابل گذاری سرمایه

از حمله کاهش فقر، بهبود امنیت  2131های  آبیاری در تحقق برنامه

غذایی و تغذیه و تقویت تولیدات کشاورزی، تقویت معیشت روستایی 

 . و مدیریت پایدار زمین و منابع نقش مهمی دارند

در حال . ای در تولید جهانی محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی داشته است عمدهسال گذشته، آبیاری سهم  51در طی 

 21شوند که نزدیک به  های تحت آبیاری تولید می درصد از محصوالت کشاورزی در جهان در زمین 41حاضر، بیش از 

 2151رود تا سال  می برای تامین جمعیت فزاینده جهان که انتظار. دهند های زراعی جهان تشکیل می درصد از کل زمین

درصد تولید مواد  111درصد و در کشورهای در حال توسعه  71میلیارد نفر برسد، الزم است در سطح جهانی  8به بیش از 

 . آبیاری نقش بسیار مهمی در برآورد شدن این هدف دارد. غذایی افزایش یابند

جدیدی مواجه است مثل افزایش دسترسی به آب و  ها و نیازهای های آبیاری در جهان با چالش توسعه و بهبود سیستم

عالوه بر این، تغییرات . وری بهتر از آب دارد کنندگان آب که نیاز به مصرف کارآمدتر و با بهره رقابت میان مصرف

پذیر و  حال وقوع است نیاز به خدمات آبیاری قابل اطمینان، انعطاف ی درساختاری و تحوالت سریعی که در کشاورز

به کشاورزی متراکم پایدار، اهمیت آبیاری پایدار « انقالب سبز»در گذار از انقالب نسل اول کشاورزی یعنی . تر دارد متنوع

اتخاذ اصول آبیاری تغییرات اقلیمی با توجه به عالوه بر موارد فوق، . ای دارد محیطی اهمیت ویژه از نظر اجتماعی و زیست

  .هوشمند در برابر اقلیم از ضروریات است

  investments-irrigation-generation-new-http://blogs.worldbank.org/water/towards:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Significant and responsible public and private investments in irrigation are vital for delivering on 

the 2030 Agenda  – from reducing poverty, improving food and nutrition security and boosting 

agricultural production, to strengthening rural livelihoods and managing land and water resources 

sustainably.  Irrigation has made a major contribution to global agricultural production and food 

security over the past 50 years.  Currently, more than 40 percent of global agricultural products are 

produced on irrigated land, which constitutes close to 20 percent of the total global arable land. To 

meet the requirements of the world population, which is projected to be more than 9 billion people 

by 2050, food production needs to increase by 70 percent globally and by 100 percent in 

developing countries, and irrigation is expected to be a major contributor.  

 آبیاری :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 29/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/water/towards-new-generation-irrigation-investments
https://twitter.com/intent/tweet?text=Significant+and+responsible+public+and+private+investments+in+irrigation+are+vital+for+delivering+on+the+2030+Agenda&url=http://blogs.worldbank.org/water/towards-new-generation-irrigation-investments/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBankWater
https://twitter.com/intent/tweet?text=Significant+and+responsible+public+and+private+investments+in+irrigation+are+vital+for+delivering+on+the+2030+Agenda&url=http://blogs.worldbank.org/water/towards-new-generation-irrigation-investments/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBankWater
https://twitter.com/intent/tweet?text=Irrigation+has+made+a+major+contribution+to+global+agricultural+production+and+food+security+over+the+past+50+years.&url=http://blogs.worldbank.org/water/towards-new-generation-irrigation-investments/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBankWater
https://twitter.com/intent/tweet?text=Irrigation+has+made+a+major+contribution+to+global+agricultural+production+and+food+security+over+the+past+50+years.&url=http://blogs.worldbank.org/water/towards-new-generation-irrigation-investments/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBankWater
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 بندی شده پرطرفدار در اروپا از نظر کیفیت غذایی ارزیابی غذاهای بسته

نتیجه یک مطالعه انجام شده توسط مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 

بندی شده پرطرفدار  دهد که تعداد زیادی از محصوالت غذایی بسته نشان می

رسند مقدار زیادی قند، نمک و چربی داشته و دارای  فروش می که در اروپا به

توجه به   در این مطالعه غذاهای بسته بندی شده با. فیبر کافی نیستند

های دولتی و  ای مرتبط با بازاریابی که توسط سازمان استانداردهای تغذیه

 . اند اند، مورد ارزیابی قرار گرفته بخش خصوصی اروپا تهیه شده

های مزمن مانند چاقی،  خوردن بیش از حد چربی اشباع شده، قند و نمک و فیبر ناکافی از عوامل مهم شیوع بیماری

بازاریابی مواد غذایی حاوی چربی اشباع شده، قند و نمک . سکته مغزی، سرطان و دیابت در اروپا است های قلبی، بیماری

های غذایی ناسالم  های کشورهای اتحادیه اروپا برای ترویج تغذیه سالم است و ممکن است به رژیم در تضاد با تالش

 . ویژه برای کودکان منجر شود به

کشور اتحادیه  21که شامل  Euromonitor 2016نام  استفاده از پایگاه داده اطالعات بهبا  JRCدر این مطالعه، محققان 

های غذایی آماده، گوشت  غالت صبحانه، وعده)محصول را در پنج گروه غذایی  2681شود، ترکیبات غذایی  اروپا می

کاالی ارزیابی شده  2711دو سوم از تا . اند مورد ارزیابی قرار داده( فرآوری شده، غذاهای دریایی فرآوری شده و ماست

 . اند مربوط به بازاریابی برای کودکان واجد شرایط الزم نبوده

  fibre-little-too-and-salt-sugar-fat-much-too-contain-eu-foods-packaged-popular-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/many:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A large number of food products frequently sold on the EU market contain too much sugar, salt, 

fat, and not enough fibre. 

This is the result of a JRC study that assessed packaged foods against marketing-related nutrition 

standards developed by European public and private sector organisations. 

Eating too much saturated fat, sugar and salt and not enough fibre are key contributors to the high 

prevalence of chronic diseases such as obesity, heart disease, stroke, cancer and diabetes in Europe. 

The marketing of foods that are high in saturated fat, sugar and salt counters the efforts by EU 

countries in promoting healthy eating and may lead to poor diets, especially in children. 

Working from a Euromonitor 2016 database covering 20 EU countries, the JRC scientists evaluated 

the nutritional composition of 2691 products in five product categories (breakfast cereals, ready 

meals, processed meat, processed seafood, and yoghurts). 

 تغذیه :موضوع

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 23/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/many-popular-packaged-foods-eu-contain-too-much-fat-sugar-salt-and-too-little-fibre
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213512
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/g._lombardo_adobestock_256291286.jpeg?itok=IrDoKyvT
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 سورگوم شدنددانه محققان موفق به دو برابر کردن عملکرد 

و مرکز   Cold Spring Harbourمحققان علوم گیاهی از آزمایشگاه 

های خود  در طی تالش( ARS)تحقیقات کشاورزی وزارت کشاورزی امریکا 

حل هایی برای چالش جهانی تولید مواد غذایی، موفق شدند  برای یافتن راه

 . ای سورگوم را تا دو برابر افزایش دهند میزان عملکرد دانه

های زیستی  ترین منابع غذایی، خوراک دام و سوخت سورگوم، یکی از مهم

که در برابر  تحمل باالییجهان است و محصولی است که با توجه به 

ای سورگوم برای  افزایش عملکرد دانه. شود گرما و شوری دارد، در کارهای تحقیقاتی استفاده میخشکسالی، 

های آنها در موضوعات مربوط  تواند در تالش ای برخوردار است، زیرا می تولیدکنندگان کشاورزی و محققان از اهمیت ویژه

 . زمینی و آب مؤثر باشد ، افزایش حمعیت و کمبود منابعلیمیبه امنیت غذایی مرتبط با تغییرات اق

تواند منجر به  اند که می سورگوم شده MDS2در ژن  ایی تغییرات ژنتیکی جدیدیاین تیم تحقیقاتی موفق به شناس

بخشی از یک الین ژنی است که با کاستن مقدار اسید جاسمونیک  MSD2. افزایش عملکرد دانه تا دو برابر گردد

 . کند اسید جاسمونیک هورمونی است که تشکیل دانه و گل را در گیاه کنترل می. کند دهی را تقویت می گل

  food.html-yield-grain-sorghum-10-s/2019https://phys.org/new:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Plant scientists at Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) and USDA's Agricultural Research 

Service (ARS), in their search for solutions to global food production challenges, have doubled the 

amount of grains that a sorghum plant can yield. 

Sorghum, one of the world's most important sources of food, animal feed, and biofuel, is 

considered a model crop for research because it has a high tolerance to drought, heat, and high-salt 

conditions. Increasing the grain yield has become even more important to plant breeders, farmers, 

and researchers as they try to address and overcome food security issues related to climate change, 

growing populations, and land and water shortages. 

Led by Doreen Ware, CSHL Adjunct Professor and research scientist at the U.S. Department of 

Agriculture, and USDA colleague Zhanguo Xin, Ph.D, the research team identified novel genetic 

variations that occurred in sorghum's MSD2 gene, increasing the grain yield 200 percent. MSD2 is 

part of a gene line that boosts flower fertility by lowering the amount of jasmonic acid, a hormone 

that controls the development of seeds and flowers. 

 سورگوم :موضوع

 phys.org :منبع

 37/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-10-sorghum-grain-yield-food.html
https://phys.org/tags/climate+change/
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 به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت محصوالت غذایی کشاورزی 

خوبی ذخیره  پس از برداشت محصوالت زراعی بسیار مهم است که به

با این وجود، یکی از مشکالت . ها محافظت شود شده و با دقت از آن

اساسی موجود در طول زنجیره تامین غذا مربوط به خسارات پس از 

ها است که ساالنه منجر به وارد  برداشت محصول ناشی از فساد آن

بر اساس آمار فائو، تقریبا نیمی از . شود می توجهی قابلآمدن زیان 

ها و سبزیجات در مسیر رسیدن تا دست مصرف  از میوه( درصد 45)

سازی است  ها و یا شرایط نادرست ذخیره علت اصلی این تلفات، آلودگی ناشی از آفات یا بیماری. روند کننده از بین می

در حال حاضر تنها . شوند ن رفتن تازگی و شادابی محصول میکه در نتیجه تنفس و تبخیر سبب فاسد شدن و یا از بی

 . چاره برای مقابله با این وضعیت استفاده از مواد شیمیایی است

با همکاری مرکز بیوتکنولوژی صنعتی  اتریش Grazتکنولوژی در دانشگاه  محیطی بیوتکنولوژی زیست محققان مؤسسه 

سازی  توانند به بهبود ذخیره های اکولوژیکی جدیدی شدند که می روش و شرکای صنعتی موفق به آزمایش( acib)اتریش 

 . ها و سبزیجات کمک کنند هایی از میوه عنوان نمونه سیب و چغندرقند به

 . است منتشر شده Frontiers in Microbiologyجزئیات مربوط به این تحقیق  در مجله 

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191107111746.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The crops have been harvested. Now it is important to store the various crops well and to preserve 

them as long and as carefully as possible. Post-harvest losses due to spoilage, however, represent a 

significant problem along the supply chain and lead to profit losses in the millions. According to 

the FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) statistics, almost half of the world's 

harvest (45 percent) of fruits and vegetables are lost on their way to the end consumer. The main 

causes of these losses are pest or disease infestation and incorrect storage conditions, which lead to 

rotting or loss of fresh mass due to respiration and evaporation. The only remedy is often the 

excessive use of chemicals. Researchers from the Institute of Environmental Biotechnology at TU 

Graz in cooperation with the Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) and industrial 

partners have successfully tested ecological methods that improve the storage of apples and sugar 

beet -- representative examples for other types of fruit and vegetables. 

 ضایعات کشاورزی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 70/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/11/191107111746.htm
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 تواند روند تغییرات اقلیمی را کاهش دهد ها می زیستی گیاهان و قارچ هم

دهد که اثرات انسانی سبب  جهانی نشان می یک ارزیابی جدیدنتایج 

زیستی در  این نوع هم .است ها شده زیستی بین گیاهان و قارچ کاهش هم

ها را  احیا این اکوسیستم. ترسیب کربن در خاک نقش کلیدی دارد

های مربوط به کاهش تغییرات  عنوان یک راهبرد در تالش توان به می

 . اقلیمی درنظرگرفت

وط به قارچ مرب -زیستی گیاه های زمین بر روی الگوهای توزیع هم های انسانی در اکوسیستم ناشی از فعالیت تحوالت

این تغییرات منجر به کاهش پوشش گیاهی . است تاثیر شدیدی گذاشته( mycorrhiza)قارچی موسوم به مایکوریزا 

همزیستی داشته و برای ذخیره کربن ( ectomycorrhiza)نام اکتومایکوریزا  است که با قارچ مایکوریزایی به خاصی شده

زیستی اکتومایکوریزا توانایی اکوسیستم برای  دهد که کاهش هم نتایج این مطالعه نشان می. در خاک بسیار مهم است

 . است ترسیب کربن در خاک را تضعیف کرده

  .است منتشر شده Nature Communicationجزئیات بیشتر درباره نتایج این مطالعه در مجله 

  climate.html-fungi-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new global assessment shows that human impacts have greatly reduced plant-fungus symbioses, 

which play a key role in sequestering carbon in soils. Restoring these ecosystems could be one 

strategy to slow climate change. 

Human-induced transformations of Earth's ecosystems have strongly affected distribution patterns 

of plant-fungus symbioses known as mycorrhiza. These changes have greatly reduced vegetation 

featuring a particular variety of mycorrhiza—ectomycorrhiza—a type of plant-fungal symbiosis 

crucially important for soil carbon storage. The study, published in the journal Nature 

Communications, shows that loss of ectomycorrhizal symbiosis has reduced the ability of these 

ecosystems to sequester carbon in soils. 

Most plant species form symbioses with various fungi, in which fungi provide plants with nutrients, 

while the plants provide carbon to the fungi. Previous research has shown that these relationships 

increase the potential of vegetation to remove CO2 from the atmosphere and sequester it in soils. 

However, because of the complexity of these relationships and multiple species involved, it has 

been difficult to estimate the global impact of such symbioses. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 70/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2019-11-fungi-climate.html
https://phys.org/tags/soil+carbon+storage/
https://phys.org/tags/carbon/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 89اول آبان نیمه 

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

10 

 

 های زیرزمینی نقش انرژی خورشیدی و بادی در حفاظت از آب

اندازی مزارع بادی و خورشیدی در حال  راه ،با هدف کاهش انتشار کربن

تجدیدپذیر دارای یک تاثیر مهم  های افزایش است، این منابع انرژی

 .نگهداری آب بیشتر در زمین: دیگر هم هستند

است یکی از اولین  جدیدی که در دانشگاه پرینستون انجام شده همطالع

دهد انرژی خورشیدی و بادی  مطالعات در این زمینه است که نشان می

گردند بلکه  پذیری در مقابل خشکسالی می نه تنها سبب افزایش انعطاف

 . های زیرزمینی نیز تاثیر مثبت دارند بر روی پایداری آب

. اند برای این مطالعه انتخاب کرده دارد عنوان یکی از مناطقی که در معرض خشکسالی قرار را به کالیفرنیا ،این محققان

را ( hydropower)تواند وابستگی به انرژی آبی  دهد که افزایش انرژی بادی و خورشیدی می ها نشان می های آن یافته

بیشتری از آب سطحی در آبیاری شده و نهایتا  در نتیجه منجر به استفاده. های خشکسالی کاهش دهد ویژه در دوره به

 . های زیرزمینی را کاهش دهد مصرف آب

 .  است منتشر شده  Nature Communicationجزئیات تحقیق در مجله 

  agriculture.html-drought-groundwater-energy-solar-11-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Solar and wind farms are popping up around the country to lower carbon emissions, and these 

renewables also have another important effect: keeping more water in the ground. 

A new Princeton University-led study in Nature Communications is among the first to show that 

solar and wind energy not only enhance drought resilience, but also aid in groundwater 

sustainability. 

Using drought-prone California as a case study, the researchers show that increased solar and wind 

energy can reduce the reliance on hydropower, especially during drought. Consequently, this could 

help divert more surface water from hydropower to irrigation, thereby reducing overall 

groundwater abstraction. 

While the scope of this study focused on the United States, the framework can also be applied 

internationally, especially for policymakers working to meet the U.N.'s Sustainable Development 

Goals, said lead author Xiaogang He, who worked on the study as a Ph.D. student at Princeton. He 

is now a Water in the West postdoctoral fellow at Stanford University. 

 های زیرزمینی آب :موضوع

 phys.org :منبع

 76/11/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/tags/wind/
https://phys.org/tags/case+study/
https://phys.org/tags/surface+water/
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 های زیستی با استفاده از آب دریا سوخت تولید

اند با استفاده از زیست شناسی  محققان دانشگاه منچستر موفق شده

های زیستی  مصنوعی روشی کارآمدتر برای تولید نسل آینده سوخت

جت ارائه کنند که بخشی از این نوع سوخت از آب دریا تولید تهیه 

 . شود می

مدیر  Nigel Scrutton رهبری پروفسورگروه تحقیقاتی از منچستر به 

مستقر در امریکا از  ( ONR)المللی تحقیقاتی دریایی  با حمایت آژانس بین( MIB)انستیتوی بیوتکنولوژی منچستر 

جود برای تولید وهای م زیست شناسی مصنوعی برای شناسایی و یافتن روشی پایدار با کارآیی بیشتر نسبت به روش

 . کنند می های زیستی تحقیق سوخت

ای میکربی  تواند پایه کند می که در آب دریا زندگی می Halomonasنام  ای باکتری به این محققان دریافته اند که گونه

توان محصوالتی مانند سوخت جت را با استفاده از  عبارت دیگر، می به. برای مهندسی و تولید ترکیباتی ارزشمند باشد

فاده در صنایع آبجوسازی و با استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل آب دریا و شکر های مورداست هایی مشابه روش روش

 . صرفه باشند تولید نمود که از نظر اقتصادی نیز به

  seawater.html-biofuels-10-https://phys.org/news/2019:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers from the University of Manchester are using synthetic biology to explore a more 

efficient way to produce the next generation of biobased jet fuels—partly made from seawater. 

The Manchester research group, led by Professor Nigel Scrutton, director of the Manchester 

Institute of Biotechnology (MIB) and supported by the prestigious US-based international maritime 

research agency Office of Naval Research Global (ONR), is using synthetic biology to help identify a 

more efficient and sustainable method to make biofuel than the one currently used. 

Scientists have discovered that the bacteria species called Halomonas, which grows in seawater, 

provides a viable "microbial chassis" that can be engineered to make high value compounds. This 

in turn means products like biobased jet fuel could be made economically using production methods 

similar to those in the brewery industry and using renewable resources such as seawater and sugar. 

 های زیستی سوخت :موضوع

 phys.org :منبع

 17/17/2719 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2019-10-biofuels-seawater.html
https://phys.org/tags/synthetic+biology/
https://phys.org/tags/fuel/
https://phys.org/tags/renewable+resources/
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 اخبار کوتاه 

 57  درصد از سطح کشت محصوالت بیوتک جهان مربوط به سویای بیوتک است 

 Biotech Soybeans Now Cover 50% of the World's Biotech Crop Area 

 ابداع فناوری جدید ویرایش ژن توسط کارشناسان هاروارد و ام آی تی 

Harvard, MIT Experts Develop New Gene Editing Technology  

 واکسینه کردن گیاهان در برابر آفات از طریق تقویت سیستم دفاعی آنها 

Scientists 'Vaccinate' Plant to Boost Defense against Pest 

 پروژه  تیریتوسط موسسه مد ها ژهپرو نیاز مهمتر یکیبه عنوان  ییپروژه برنج طال(PMI )شناخته شد   

Golden Rice Hailed As One of PMI's Most Influential Projects of the Last 50 Years 

  تکامل کدو با توالی یابی ژنوم آن درباره تاریخچهکشف نکات غیرمعمول 

Pumpkin Genomes Reveal Uncommon Evolutionary History 

  جدید در مورد علوم ارتباطات علمی کتابانتشار   

New Book on Science of Communicating Science Published  

 کشف خواص نهان روغن چوب سدر 

 Cedar’s Hidden Potential 

  زدن مزارع در آلودگی هوای دهلی نونقش کشاورزان و آتش 

Delhi’s smog blamed on crop fires – but farmers say they have little choice 

 دهند فاکتور جدیدی را در وقوع رانش زمین نشان میهای ناسا ریسک  هنقش 

NASA map reveals a new landslide risk factor 

 پلوئید ابزار جدیدی برای تسهیل تهیه نقشه ژنتیک گیاهان پلی 

New tool facilitates genetic mapping of polyploid plants 

 برداری میکربی خاک نقش مهمی دارند ها در نمونه فصل 

Study finds season an important factor in soil microbe sampling 

 بازگشت به فهرست
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