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

 اردیبهشت) 2145 مهاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بود بشرح زیر( یک تن به دالر امریكا) 4931 آبانیعنی  2145 نوامبرتا ( 31

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی آبان  2145تا نوامبر ( 31اردیبهشت ) 2145

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 193.15 May 2015 

3.45 % 199.82 Jun 2015 

-0.31 % 199.20 Jul 2015 

-12.92 % 173.47 Aug 2015 

-5.56 % 163.83 Sep 2015 

0.95 % 165.39 Oct 2015 

-4.63% 157.74 Nov 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 382.43 May 2015 

-3.11 % 370.55 Jun 2015 

4.64 % 387.74 Jul 2015 

-3.14 % 375.57 Aug 2015 

-4.47 % 358.77 Sep 2015 

0.47 % 360.45 Oct 2015 

-.57% 358.38 Nov 2015 
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تا ( 31اردیبهشت ) 2145مه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی آبان 2145نوامبر 

 

اردیبهشت ) 2145مه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931یعنی آبان  2145تا نوامبر ( 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 166.30 May 2015 

0.25 % 166.72 Jun 2015 

7.73 % 179.60 Jul 2015 

-9.39 % 162.74 Aug 2015 

2.01 % 166.01 Sep 2015 

3.24 % 171.39 Oct 2015 

-3.13% 166.03 Nov 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 12.70 May 2015 

-4.65 % 12.11 Jun 2015 

-1.90 % 11.88 Jul 2015 

-10.19 % 10.67 Aug 2015 

13.78 % 12.14 Sep 2015 

16.47 % 14.14 Oct 2015 

5.30% 14.89 Nov 2015 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه دوم آذر 

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

4 

 

 برای مقابله با آثار تعییرات اقلیمی در بخش کشاورزی UNDPهای فائو و  افزایش کمک

ریزی و  برنامه ملی دهایدر حمایت از برنامه سازمان ملل متحد برای کمک به فراین

بویژه خطرات تاثیرگذار  ،بودجه کشورهایی که در معرض خطرات تغییرات اقلیمی

های  میلیون یورو، کل کمک 5با افزودن دولت آلمان هستند، بر بخش کشاورزی 

 . میلیون یورو افزایش داد 45مالی خود به این برنامه را تا 

« های ملی سازگاری شاورزی در طرحسازی ک یكپارچه» این برنامه تحت عنوان 

ریزی در کشورهای نپال، کنیا،  زیست، امور مالی و برنامه کشاورزی، محیط های خانه و با همكاری وزارت UNDPتوسط فائو و 

برد های فنی در کار هدف از این برنامه، تقویت مهارت. فیلیپین، تایلند، اوگاندا، اوروگوئه، ویتنام و زامبیا در حال اجرا است

های تغییرات اقلیمی و  ریزی و بودجه با درنظرگرفتن ریسک اقلیمی، تنظیم فرایندهای برنامه های راهكارهای مدیریت ریسک

 . است ترین راهكارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی عنوان شده مناسبحمایت از کشاورزان بویژه زنان در اتخاذ 

زیست،  برنامه فوق را با حمایت مالی از طرف وزارت محیط ،(IKI)مللی اقلیمی ال در قالب برنامه ابتكاری بین UNDPفائو و 

بنا بر اظهار وزیر   .در سه کشور دیگر گسترش خواهند داد( BMUB)ای آلمان  حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته

ها  ر استفاده از سیستمزیست آلمان، کمک مالی اضافی از طرف دولت آلمان بعنوان کاتالیزوری برای کمک به کشورها د محیط

  .  های ملی در گسترش مدیریت ریسک اقلیمی در مناطقی است که با عدم امنیت غذایی و معیشت روبرو هستند و ظرفیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/357604/icode  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
A UN Programme working to help countries include climate-related risks in national planning and 

budgeting processes - especially those that affect the agriculture sector - is getting an additional €5 

million in support from the government of Germany, bringing the country's total backing for this work 

up to €15 million.Through the recently established Integrating Agriculture in National Adaptation 

Plans programme, FAO and UNDP are working with ministries of agriculture, environment, finance 

and planning in Nepal, Kenya, the Philippines, Thailand, Uganda, Uruguay, Viet Nam and Zambia. 

The aim is to strengthen local technical skills in the use of climate risk management strategies, adjust 

planning and budgeting processes to incorporate climate change risks, and support farmers - especially 

women - in adopting best practices in climate change adaptation.  

 تغییرات اقلیمی  :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 80/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/357604/icode/
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 برای دستیابی به امنیت غذایی تجاری و کشاورزی های  توسعه توام سیاست

ذایی و محصوالت کشاورزی باید با در نظر المللی مواد غ قوانین حاکم بر تجارت بین

. شوند شدن بهبود وضعیت امنیت غذایی کشورها و سایر اهداف توسعه ارتقاء داده گرفته

که رویكردی عملگرایانه الزم است است که  آمده در این رابطه، در گزارش جدید فائو

  .دنشو گرفتههای کشاورزی و تجارت را در سطح ملی بطور توام در نظر  سیاست

انتظار افزایش حجم بازار جهانی ، (SOCO)وضعیت بازارهای محصوالت کشاورزی »بر اساس گزارش جدید فائو تحت عنوان 

است که   جهانی سبب شدههای مربوط به عرضه  همراه با تغییر الگوی تجارت و منابع متعدد ریسک محصوالت کشاورزی

در . در همه جای دنیا اثرات قابل توجهی داشته باشندتجارت و قوانین مرتبط با آن بر روی گستره و ماهیت امنیت غذایی 

کن کردن گرسنگی و از بین بردن  گزاران با این چالش روبرو هستند که این گسترش باید در راستای ریشه نتیجه، سیاست

 .وء تغذیه باشد نه علیه آنهاو س عدم امنیت غذایی

 در حالیكه برخی اصرار دارند . است که نگاه قطبی موجود بر تجارت کشاورزی کاهش داده شود در این گزارش فائو تالش شده

ثباتی قیمت مواد غذایی نیاز  ای نیز با توجه به بی شود، عده امكان دسترسی به مواد غذایی بیشتر میاد تجارت آز در  نتیجه

 . دانند تر از جمله برای کشورهای در حال توسعه را الزم می ویكردی محتاطانهبه ر

 .قابل دانلود است  i5090e.pdf-http://www.fao.org/3/aمتن کامل این گزارش با استفاده از لینک 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/357439/icode  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Rules governing international trade of food and agricultural products should be crafted with an eye to 

improving countries' food security and other development objectives. For this, a pragmatic approach 

that would align agricultural and trade policies at the national level is needed, a new FAO report 

argues.The expected increase in global trade of farm products along with shifting patterns of trade and 

multiples sources of risks to global supplies will give trade and its governance a heightened influence 

over the extent and nature of food security everywhere. As a result, the challenge for policy makers has 

evolved into one of ensuring that its expansion "works for, and not against, the elimination of hunger, 

food insecurity and malnutrition," according to The State of Agricultural Commodity 

Markets (SOCO). 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 89/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/357439/icode/
http://www.fao.org/publications/soco/en/
http://www.fao.org/publications/soco/en/
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 تشدید وضعیت عدم امنیت غذایی در مناطق کوهستانی

بر اساس مطالعه جدید انجام شده توسط فائو و برنامه مشارکت کوهستان 

(the Mountain Partnership )المللی  که گزارش آن به مناسبت روز بین

های اخیر،  هان در سالج د کاهش تعداد گرسنگانآب منتشر شد، با وجو

تعداد افرادی که در مناطق کوهستانی با عدم امنیت غذایی روبرو هستند 

 . است درصد افزایش داشته 91حدود  2142تا  2111های  بین سال

ی کوهستانی نواحدر ، تعداد افرادی که «پذیری مردم مناطق کوهستانی در برابر عدم امنیت غذایی آسیب»طبق نقشه 

 2142میلیون نفر در سال  923به  2111میلیون نفر در سال  259کشورهای در حال توسعه دچار عدم امنیت غذایی هستند از 

بنابراین . درصد افزایش داشته است 46است که جمعیت مناطق کوهستانی در طول دوره فوق فقط  است و این در حالی رسیده

نفر در مناطق روستایی و شهری کوهستانی کشورهای در حال توسعه دچار گرسنگی و طبق آمار فوق، یک نفر از هر سه 

 . نفر است 3تغذیه هستند در مقایسه با آمار جهانی گرسنگی که یک نفر به ازاء  سوء

ده تر بو وضعیت فوق برای روستانشینان کوهستانی که برای امرارمعاش خود کامال وابسته به زمین، آب و جنگل هستند، وخیم

 49درصد از سطح خشكی کره زمین را تشكیل داده و  22مناطق کوهستانی حدود . شود و تقریبا نیمی از جمعیت را شامل می

 . درصد از جمعیت جهان را شامل می شوند

 /item/358065/icode/http://www.fao.org/news/story/en  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
While global hunger figures are decreasing, the number of food insecure people in mountain areas rose 

30 percent between 2000 and 2012, according to a new study, released today by FAO and the 

Mountain Partnership on International Mountain Day. 

Mapping the vulnerability of mountain peoples to food insecurityfound that the number of food 

insecure people living in mountain regions in developing countries grew to nearly 329 million in 2012, 

up from 253 million in 2000, even though the overall population of the world's mountain peoples 

increased only by 16 percent during that same time.That means that one in three mountain people, both 

urban and rural, in developing countries faced hunger and malnutrition, compared to one out of nine 

people globally. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/358065/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
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 پاریس در توافق اقلیمی های اصلی اولویت بعنوان یكی ازامنیت غذایی تایید 

نامه تغییرات اقلیمی  دا سیلو، مدیرکل فائو ضمن استقبال از تصویب توافقآقای 

پاریس اظهار داشت برای اولین  بار است که در یک پیمان جهانی مربوط به تغییرات 

 . است اقلیمی بر اهمیت امنیت غذایی تاکید شده

های خاص  پذیری حفاظت از امنیت غذایی و پایان دادن به گرسنگی و آسیب»

های  بعنوان یكی از اولویت «های تولید مواد غذایی در برابر تغییرات اقلیمی تمسیس

ظرفیت سازگاری در برابر آثار مختلف تغییرات  بر افزایش است تاکید شده همچنین. است نامه قید شده اصلی در این توافق

 . افتندمحصوالت غذایی بخطر نی پذیری اقلیمی به نحوی که تولید اقلیمی و تقویت انعطاف

درصد از  81برند و  میلیون نفر در جهان از گرسنگی شدید رنج می 811بنا بر اظهارات اقای دا سیلوا، در حال حاضر حدود 

 . کنند که برای درآمد و امرارمعاش خود وابسته به بخش کشاورزی هستند جمعیت فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می

نامه تغییرات اقلیمی، نیاز به توجه فوری به حفاظت از رفاه و آینده  منیت غذایی در توافقجامعه جهانی با اولویت دادن به ا

 . است افرادی که در خط مقدم تهدیدات تغییرات اقلیمی هستند را اذعان داشته

 tory/en/item/358257/icode/http://www.fao.org/news/s  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
FAO Director-General José Graziano da Silva has welcomed the approval of the Paris Climate Change 

Agreement, saying that "for the first time ever, food security features in a global climate change 

accord."  The Agreement recognizes "the fundamental priority of safeguarding food security and 

ending hunger, and the particular vulnerabilities of food production systems to the impacts of climate 

change". 

It underlines the need to "increase the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and 

foster climate resilience (...) in a manner that does not threaten food production." "This is a game 

changer for the 800 million people still suffering from chronic hunger and the 80 percent of the world's 

poor who live in rural areas and earn their income − and feed their families − via the agriculture 

sectors. By including food security, the international community fully acknowledges that urgent 

attention is needed to preserve the well-being and future of those who are on the front line of climate 

change threats," Graziano da Silva said. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/12/2815: تاریخ خبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/358257/icode/
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 بازگشت به فهرست

 وضعیت تولید جهانی چوببهبود 

های  بر اساس داده. ر کردفائو گزارش جدیدی را از وضعیت تولید جهانی چوب منتش

، در حال حاضر تولید جهانی کلیه 2118-2113پس از رکود اقتصادی سال جدید، 

 . اند محصوالت چوبی به باالترین میزان رشد خود رسیده

اره،  های تولید خاک بی شامل تخته و الوار، چوب، کلیه محصوالت چو2141سال در 

یعنی  2117شد داشته و از سطح سال های چوبی، خمیر کاغذ و کاغذ افزایش ر پنل

اقیانوسیه و -باالترین میزان رشد ثبت شده مربوط به مناطق آسیا. اند درصد بیشتر بوده 5تا  4سال قبل از رکود بطور متوسط 

 2118-2113رکود اقتصادی سال بنابر اظهار رئیس گروه آمار و اقتصاد جنگل فائو، . است امریكای التین و کارائیب گزارش شده

سال گذشته  5اما در حال حاضر این صنعت به باالترین رشد خود در . به صنایع چوب ضربه بسیار شدیدی وارد کرد

ها نفری که در سطح جهانی وابسته به جنگل هستند، بسیار حائز  است که برای اقتصاد ملی و رفاه و معیشت میلیون رسیده

ه منتشر و هدف از انتشار ارائه اطالعات و ابزارهای ارزیابی مشارکت صنایع آمارنامه محصوالت جنگل فائو ساالن. اهمیت است

 . است های این بخش اعالم شده گزاری محصوالت جنگل در اقتصاد ملی و جهانی، توسعه پایدار و بهبود مدیریت و سیاست

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/359583/icode  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Global production of all major wood products is showing its largest growth since the global economic 

In 2014, growth in wood  published by FAO today. new data ding to2009, accor-downturn of 2008

products, including industrial roundwood, sawnwood, wood-based panels and pulp and paper, ranged 

from 1 to 5 percent, surpassing the pre-recession levels of 2007. The fastest growth was registered in 

Asia-Pacific and Latin America and Caribbean. "Wood industries were among the hardest hit by the 

recent global economic downturn in 2008-2009. We are seeing now the highest growth of the global 

wood industries in the last five years, which is important to national economies and the wellbeing and 

livelihoods of millions of forest-dependant people worldwide," said Thais Linhares-Juvenal, head of 

the FAO's Forest Economics and Statistics Team. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/359583/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/358257/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/358257/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/358257/icode/
http://www.fao.org/forestry/44134-01f63334f207ac6e086bfe48fe7c7e986.pdf


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه دوم آذر 

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

9 

 

 کشاورزی   جهانی و ژاپن بعنوان میراث بنگالدشدر  پایدار سیستم کشاورزی 1 ثبت

های میراث جهانی  چهار سیستم سنتی کشاورزی در بنگالدش و ژاپن بعنوان سیستم

 . توسط فائو به ثبت رسیدند(  GIAHS)کشاورزی 

ها شامل باغ های شناور بنگالدش، سیستم تولید هیدروپونیک  منحصر بفرد  این سیستم

خیز توسعه داده  ها و گیاهان طبیعی که مخصوص نواحی سیل ساخته شده از علف

: تند ازهای سه گانه ژاپن عبار سایت. گانه در ژاپن هستند های سه اند و سایت شده

 Minabe-Tanabe Ume، رویكرد (Gifu)در گیفو ( sato-kawa)کاوا -سیستم پایدار ماهیگیری از رودخانه بنام ساتو

 Takachihogo-Shiibayamaدار فقیردر واکایاما و سیستم کشاورزی و جنگلداری بنام  های شیب درکاشت زردآلو در زمین

در مقر فائو در رم مورد  GIAHSفوق در نشست کمیته علمی و راهبری  های سایت. در مناطق کوهستانی شیبدار میازاکی

 96های کشاورزی ثبت شده بعنوان میراث جهانی کشاورزی به  های فوق تعداد سیستم با تایید سیستم. تایید قرار گرفتند

 . کشور از افریقا، امریكای التین، شرق نزدیک و آسیا رسید 45سایت در 

و در اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ، و ئتوسط فا 2112در سال ( GIAHS)کشاورزی  های میراث جهانی سیستم

اندازی شد و اخیرا توسط کشورهای عضو در سی و نهمین کنفرانس فائو بعنوان یک برنامه مشارکتی  افریقای جنوبی  راه

 . رسمیت یافت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/358447/icode\  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Major food commodity prices fell in November, reversing about half their rise in the previous month, as the cost 

of internationally-traded staples, except for sugar, fell across the Four traditional farming systems in Bangladesh 

and Japan have been designated today by FAO as "Globally Important Agricultural Heritage Systems." 

They include Bangladesh's floating gardens, a unique hydroponics production system constructed with natural 

grasses and plants, which have been developed in flood areas; and a trio of sites in Japan: the sustainable river 

fisheries utilizing Sato-kawa system in Gifu, the Minabe-Tanabe Ume approach to growing apricots on nutrient-

poor slopes in Wakayama; and the Takachihogo-Shiibayama mountainous agriculture and forestry system in 

Miyazaki which allows agricultural and forestry production in a steep mountainous area. 

 ارکشاورزی پاید :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/358447/icode/
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
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 تقویت مكانیسم ایمنی کودکان با افزایش تماس آنها با حیوانات خانگی

نشان  فنالند( Eastern)های علمی جدید انجام شده در دانشگاه استرن  نتایج بررسی

های ایمنی  با حیوانات اهلی در سنین کودکی، در مكانیسمدهد که در تماس بودن  می

های جدیدی در زمینه  کندو این تحقیق دیدگاه مربوط به آلرژی تغییراتی ایجاد می

 . کند بویژه در تولید سیتوکینین ارائه می( dendritic)های دندریتیک  نقش سلول

نوعی )ی آتوپیک ها بزرگ شدن کودکان در مزارع سنتی از آنها در برابر بیماری

کند و ارتباط بین تماس با حیوانات در سنین کودکی و کاهش خطر ابتال به بیماری  حفاظت می( atopic -اگزمای پوستی

تواند در کامل شدن  اند که در تماس بودن با حیوانات خانگی می آتوپیک کامال مشخص نیست اما تحقیقات اخیر نشان داده

 . است اما مكانیسم ایمنولوژیكی آن هنوز حل نشده .سیستم ایمنولوژیكی مؤثر باشد

نقش مهمی در اثرگذاری تماس با حیوانات خانگی در کودکی و ( ژن های عرضه کننده آنتی سلول)های دندریتیک  سلول

های  های جدید، دیدگاه مهمی را برای تحقیقات آتی در زمینه مكانیسم یافته. توانند داشته باشد بیماری آتوپیک می

جزئیات بیشتر درباره این یافته . کنند منولوژیكی مربوط به بیماری آسم مربوط به مزارع و حفاظت در برابر آلرژی ارائه میای

 . است به جاپ رسیده Immunology and Clinical & Experimental Allergyدر مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151214085004.htm  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Exposure to farm animals in early childhood modifies the key allergy-related immunological 

mechanisms, shows a recent study from the University of Eastern Finland. The study provides new 

insight into the role of dendritic cells and cytokine production in particular. 

Growing up on a traditional farm has been shown to protect a child from the development of childhood 

atopic diseases. The association between pet exposure in early childhood and the risk of atopic 

diseases is less clear. Previous studies have indicated that farm and pet exposures may exert effects on 

the maturing immune system but the underlying immunological mechanisms are mainly unsolved. 

Dendritic cells are professional antigen-presenting cells, which are able to regulate the responses of 

adaptive immune cells towards, e.g. non-allergic T helper 1, allergic Th2 or regulatory T cell 

responses.  

 محیط زیست  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151214085004.htm
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 بر اکوسیستم  dicambaهای  کش اثرات سوء علف

انجمن کشاورزی پایدار  بر اساس مطالعات جدید محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و

ته های مجاور مزرعه اصلی اثر گذاش بر روی گیاهان زمین dicambaکش  ، علفپنسیلوانیا

دهی آنها شده و در نتیجه بر روی جمعیت زنبورها و  و سبب تاخیر و کاهش در میزان گل

 .گذارد افشانی توسط آنها نیز اثر می میزان گرده

های  شناس دانشگاه پنسیلوانیا، با توجه به چالش علف بنا بر اظهار یكی از محققان حشره

 dicambaهای  کش ها شامل علف کش های تراریخته مقاوم به سایر علف هرز مقاوم به گلیفوسیت، کاشت انواع جدیدی از گونه

های مربوط به عوارض خارج از کنترل آنها بر روی گیاهان  ای افزایش پیدا خواهند کرد که نگرانی بطور گسترده D-2,4و 

کاربرد انواع گیاهان  ها با توجه به کش است میزان استفاده از این علف بینی شده پیش. غیرهدف را بدنبال خواهد داشت

 . برابر افزایش پیدا کند 8تا  1تراریخته جدید 

افشانی توسط حشرات دارد و گیاه  که برای تولید دانه نیاز به گرده( Medicago sativa)این تیم تحقیقاتی  بر روی یونجه 

با کاربرد  ، آزمایشات خود راافشان است ای از حشرات گرده که مورد عالقه طیف گسترده( Boneset)بر  بومی داروئی تب

افشان  دهی و حشرات گرده انجام و نتایج بدست آمده را با توجه به تغییرات مربوط به گل  dicambaکش  مقادیر مختلف علف

ا ها ر ها، تغییرات کیفی احتمالی در گرده آنها با شناسایی انواع حشرات بازدید کننده از گل. اند مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

 . به چاپ خواهد رسید  Environmental Toxicologyاز مجله  2146نتایج این تحقیق در نسخه ژانویه .  اند نیز بررسی کرده

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151203150239.  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Dicamba herbicide drift onto plants growing adjacent to farm fields causes significant delays in 

flowering, as well as reduced flowering, of those plants, and results in decreased visitation by honey 

bees, according to researchers at Penn State and the Pennsylvania Association for Sustainable 

Agriculture."Because of the challenge of glyphosate-resistant weeds, new types of transgenic crops 

that are resistant to synthetic-auxin herbicides including dicamba and 2,4-D will be widely planted in 

coming growing seasons, raising concerns about damage from these drift-prone herbicides," said John 

Tooker, associate professor of entomology, Penn State. "The expected high rate of adoption of the new 

transgenic crops will increase dicamba and 2,4-D use by four to eight times.  

 ها کش علف  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 83/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151203150239.htm
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 نقش حیاتی اکوسیستم خاک

. آیند، وجود دارد های بیشتری بغیر از گیاهان و جانورانی که به چشم می در طبیعت اکوسیستم

آنها در واقع با تجزیه مواد گیاهی و جانوری . خاک با موجودات زنده خود نقش بسیار حیاتی دارد

این فرایند چرخه غذا و ذخیره کربن را . کنند مرده، عناصر غذایی موردنیاز گیاهان را فراهم می

 .  کند تكمیل می

اما نحوه تاثیر . دکنن محققان بر روی  این بخش زنده خاک و اهمیت آن مطالعه و بررسی می

دانشگاه  در ها بر روی آنها و همچنین بر ذخیره کربن چگونه است؟ تغییرات دما و میزان بارش

هوایی شامل گرم شدن محیط و کنتاکی، طی یک پروژه تحقیقاتی چگونگی تاثیر تغییرات آب و 

 . است گرفتهمایش و بررسی قرارهای مرتعی مورد آز مختلف بارندگی بر روی جوامع میكروبی خاک در سیستم مقادیر

این شرایط  .ستا در این پروژه، چهار شرایط آب و هوایی بر روی مرتعی در کنتاکی اعمال و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

درصد بارش بیشتر  91درجه سانتیگراد بیشتر از دمای طبیعی،  9تغییرات طبیعی فصلی دما و باران، اعمال : عبارت بودند از

های مختلف جمعیت  در هر چهار مورد ویژگی. اند ول فصل رشد و در آخرین مورد دما و بارش هر دو افزایش داده شدهدر ط

 . اند گیری و بررسی شده اندازهها به کربن خاک بعنوان ماده غذایی  ها و قارچ العمل باکتری میكربی خاک و چگونگی عكس

 . به چاپ رسیده و در دسترس است Soil Science Society of Americaجزئیات بیشتر در مورد این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216162239.htm  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
There's more to an ecosystem than the visible plants and animals. The soil underneath is alive with 

vital microbes. They make sure nutrients from dead plant and animal material are broken down and 

made useable by other plants. This completes the process of nutrient cycling and carbon storage. 

Scientists are learning more about how important these microbes are. But how do changes in 

temperature and precipitation levels affect microbes? And will that affect carbon storage? 

A view of the whole experimental layout after initiation of warming and precipitation 

treatments."These pasture systems are pretty understudied in terms of how climate change will affect 

them, which is not good because these areas rely so heavily on agriculture," says Lindsey Slaughter of 

the University of Kentucky. 

 خاک  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 83/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151216162239.htm
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 تحمل به تنش خشكی در گندم مؤثر بر افزایشقارچ شناسایی 

زیستی  اند که هم کشف کرده( Aarhus)محققان دانشگاه آرهوس 

تواند سبب بهبود رشد و  یآمیز یک نوع قارچ با ریشه گیاه گندم م مسالمت

 . های تحت تنش خشكی گردد عملكرد گندم

کمبود آب و تنش خشكی اثر منفی بر روی رشد و عملكرد محصول گندم 

های شرایط آب و هوایی شدید و  بینی افزایش تعداد دوره با توجه به پیش. دارد

 . غذایی جهان احتمال دارد کاهش پیدا کندهای متعدد، عملكرد گندم بعنوان یكی از مهمترین مواد  سالی وقوع خشک

ها درباره اثرات تنش خشكی بر روی  دولتی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، نگرانی بینی هیئت بین بر اساس پیش

 .درصدی عملكرد گندم گردد 61الی  91و در سطح جهانی ممكن است منجر به کاهش محصوالت زراعی در آینده جدی بوده 

توانند به کاهش تنش خشكی در گندم کمک  میarbuscular mycorrhiza (AM fungi) ها بنام  وه خاصی از قارچگر 

تحقیقات جدید انجام شده در دانشگاه آرهوس نشان . آمیز با ریشه گیاهان دارند زیستی مسالمت ها هم این قارچ. کنند

 . توانند کمک کنند ارقام گندم در شرایط تنش خشكی میها به بهبود رشد و عملكرد برخی از  اند که این قارچ داده

که رقمی حساس به ( Kolka WM1353)" 1111"که مقاوم به خشكی است و  Vinjettهای  دو رقم گندم بهاره بنام

 . اند خشكی است در این تحقیق مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217114952.htm  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Scientists at Aarhus University have discovered that fungi associated with plant roots may improve 

growth and yield of drought-stressed wheat. Water scarcity has a negative impact on wheat production. 

As a consequence of exposure to drought, crops show poorer growth and lower yield. This is a serious 

problem as the predicted increase in frequency of extreme climate episodes will lead to multiple 

drought conditions during crop growth which in turn will reduce the yield of wheat, one of the world's 

most important foods. 

The UN Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that drought stress in crops will become 

increasingly serious in the future. Globally, wheat yield is only 30-60 percent of its potential. 

 گندم  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217114952.htm
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 ای گازهای گلخانه و افزایش انتشار کشاورزی ارگانیک

اثرات منفی بر روی ( peat soils)های ارگانیک  کشت محصوالت کشاورزی در خاک

روند،  های ارگانیک زهكشی شده و زیر کشت می که خاک زمانی. شرایط اقلیمی دارد

میزان گازهای . شود ای می مواد آلی آنها تجزیه شده و باعث تولید گازهای گلخانه

. دانمارک استای منتشر شده  از کل گازهای گلخانهدرصد  6منتشره شده از آنها معادل 

های کشاورزی، کاهش  ای ناشی از فعالیت بنا بر اظهار یكی از استادان دانشگاه آرهوس، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

ها دارای مقادیر زیادی مواد آلی هستند که عمدتا  های آلی و باتالق خاک. های آلی انتخابی قطعی و بدیهی است انتشار از خاک

علت پایین بودن سرعت تجزیه مواد آلی در این . شوند های گیاهی و سایر بقایای گیاهی تشكیل می یشههای ر از خرده ریزه

های آلی  در طول دو قرن گذشته، خاک. ها بطور طبیعی باال بودن میزان آب و محدود بودن مقدار اکسیژن است نوع خاک

ها،  بوده اما به مرور زمان به دلیل نشست خاکخیز  صلها در ابتدا حا این خاک. اند دانمارک زهكشی و سپس زیر کشت رفته

های آلی  در طول زمان میزان کربن خاک. است مشكالتی برای کشت بوجود آوردهو  های آب زیرزمینی باال آمده سطح سفره

ها منتشر ای قابل توجهی از آن های غیرآلی شده و گاز گلخانه ها تبدیل به خاک امروزه برخی از این خاک. یابد کاهش می

 . نخواهد شد

( یا گاز خنده)، اکسید نیتروژن (Co2)اکسیدکربن  گاز دی: شوند ای می های کشاورزی سبب تولید سه نوع گاز گلخانه فعالیت

گاز اکسید  . کند ای منتشر می اکسیدکربن گاز گلخانه برابر بیشتر از دی 25گاز متان در نتیجه تجزیه مواد آلی تولید و . و متان

 . کند ای منتشر می اکسیدکربن گاز گلخانه برابر بیشتر از دی 238ژن نیترو

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217114947.htm  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Growing agricultural crops on organic (peat) soils is not good for the climate. When organic soils are 

drained and cultivated the organic matter in the soil will decompose which leads to emissions of 

greenhouse gases. This emission makes up as much as 6 percent of Denmark's total greenhouse gas 

emission. The good news is that we can do something about it. 

Reducing the emission from cultivated organic soils is an obvious choice to achieve greenhouse gas 

emission reductions from agriculture, says Professor Jørgen E. Olesen from the Department of 

Agroecology at Aarhus University. 

 ای گازهای گلخانه  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151217114947.htm
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 ای سه شرکت بزرگ تولید کننده گازهای گلخانه

بزرگ تولید کننده مواد غذایی  سه شرکتگزارش تجزیه و تحلیلی جدید،  یک بنا بر

رد پای کربنی بزرگتر از ( Yara)و یارا ( Tyson)، تایسون (Cargill)یعنی کارگیل 

بر اساس گزارش سازمان غیردولتی عدالت جهانی در  .هلند، ویتنام و کلمبیا دارند

، در مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی (Global Justice Now)حال حاضر 

غذا کمتر توجه  –گیرند و به بخش کشاورزی  اغلب مورد خطاب قرار می BPسوخت فسیلی مثل شل و  های تولید شرکت

 . در صد از گازهای منتشره در سطح جهانی هستند 23است که مسئول  شده

ا شود ر مربوط فعالیت تولید می ای که مستقیما های تولید کننده مواد غذایی فقط میزان گاز منتشره در حال حاضر شرکت

در نتیجه زنجیره عرضه آنها منتشر می شود، ای که بطور غیرمستقیم  کنند و از اعالم بخش عمده گازهای گلخانه اعالم می

میلیون تن اعالم  45ای ساالنه خود را  برای مثال شرکت تولید خوراک دام کارگیل، انتشار گاز گلخانه. کنند صرفنظر می

 415ها در نظر گرفته شود به رقم  ه ناشی از کشت محصوالت و مصرف آنها توسط دامدر حالیكه اگر گازهای منتشر. است کرده

بهمین ترتیب شرکت تایسون بزرگترین شرکت تولید کننده گوشت گوساله در امریكا، تولید گاز . رسد میلیون تن در سال می

. رسد میلیون تن می 91وط به پرورش دام به است اما با در نظر گرفتن گازهای مرب میلیون تن اعالم کرده 5ای خود را  گلخانه

است اما اگر  میلیون تن ذکر کرده 5/7های کود در جهان رقم مربوط به خود را  شرکت یارا، یكی از بزرگترین تولید کننده

 . میلیون تن خواهد رسید 5/42گازهای حاصل از کاربرد کودها در نظر گرفته شود این رقم به 

 netherlands-yara-tyson-cargill-footprint-climate-business/2015/dec/07/food-http://www.theguardian.com/sustainable  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
They may not be household names but collectively global food companies Cargill, Tyson and Yara 

have a bigger climate footprint than the Netherlands, Vietnam or Colombia, according to a new 

analysis. The startling revelation from the NGO Global Justice Now comes at a time when fossil fuel 

companies such as Shell and BP continue to dominate discussions about climate change. Far less 

attention has been paid to the agri-food sector, despite as much as 29% of global emissions being 

associated with food production. At present food companies only report their direct emissions, which 

include their own energy use but often exclude the vast majority of indirect emissions from their 

supply chains. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 87/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/07/food-climate-footprint-cargill-tyson-yara-netherlands
http://www.globaljustice.org.uk/silent-deadly-report
http://www.globaljustice.org.uk/silent-deadly-report
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-020411-130608
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-environ-020411-130608
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 در بخش کشاورزی ها بیوتیک استفاده از آنتیلزوم اعمال محدودیت در 

زارش جدید تهیه شده توسط هیئتی از طرف دیوید کامرون هشدار داده در گ

شده است که با توجه به ایجاد مقاومت داروئی در نتیجه استفاده از 

در کشاورزی و جائیكه سالمتی انسان مطرح است باید کاربرد آنها  ها بیوتیک آنتی

 . محدود و یا ممنوع گردد

اد مقاومت در یوتیک در انسان منجر به ایجب همانطور که افرایش استفاده از آنتی

است که استفاده صحیح از  گزارش آمده ایندر . افتد شود، در کشاورزی نیز همین وضعیت اتفاق می برابر آنها می

 ها برای درمان عفونت در حیوانات همانند کاربرد آنها در انسان، ضروری بوده و اثرات بسیار مثبتی در تولید مواد بیوتیک آنتی

گیری از واما نویسندگان گزارش معتقدند که استفاده بیش از نیاز و نامناسب آنها مثال برای جل. تواند داشته باشد غذایی می

 . ساز است ها مشكل توسعه عفونت در یک گله و یا برای افزایش وزن دام

ها در کشاورزی به این نتیجه  یوتیکب پژوهش علمی درباره استفاده از آنتی 493هیاتی از کارشناسان متعهد پس از بررسی 

قیمی مشاهده تبین مصرف دارو در حیوانات و ایجاد مقاومت داروئی در انسان، ارتباط مسمورد  7ده اند که تنها در رسی

هایی در کاربرد  ودیتدری محبنابراین باید در هرکشو. شده است مورد ارتباط مسقیم مشاهده 411که در  در حالی. است نشده

 .  ها به ازاء هر کیلوگرم دام یا ماهی تعریف شود یوتیکب آنتی

resistance-humans-elsfu-food-use-http://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/antibiotic-  :لینک خبر

report-drugs-vital 

 :الصه خبر خ
The use of antibiotics in agriculture is fuelling drug resistance and must be cut back or even banned 

where they are important for humans, a report commissioned by David Cameron has warned. 

Just as rising levels of human use of antibiotics are leading to growing resistance, the same is 

happening in agriculture, the review said in its latest paper, published on Tuesday. It acknowledges 

that the proper use of antibiotics is essential for treating infections in animals, as in humans, and offers 

considerable benefits for food production. But the authors say that “excessive and inappropriate” 

deployment, including to stop development of infections within a flock or herd, or simply to increase 

the pace at which animals gain weight, is a problem. 

 اقتصاد :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 87/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/antibiotic-use-food-fuels-humans-resistance-vital-drugs-report
http://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/antibiotic-use-food-fuels-humans-resistance-vital-drugs-report
http://www.theguardian.com/society/2015/dec/08/antibiotic-use-food-fuels-humans-resistance-vital-drugs-report
http://www.theguardian.com/society/2013/jun/11/is-rise-farm-antibiotic-use-threat-humans
http://www.amr-review.org/
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 گام بعدی پس از کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس

کنفرانس اقلیمی پاریس با هدف کاهش انتشار گازهایی که موجب گرمایش 

 . بار تعییرات اقلیمی به پایان رسید زمین می شوند و جلوگیری ار اثرات فاجعه

گی چگون نامه، درباره افقحتی در صورت تحقق اهداف بلندپروازانه این تو

پذیری را دارند،  بر روی مردمی که بیشترین آسیبگرمایش زمین اثرات 

کنند، هنوز  ای و ساحلی زندگی می های جزیره مردمی که در سرزمین

شناسان متخصص در مورد الیه یخی گرینلند هنوز برای  بنا بر نظر یک از زمین. های بسیاری وجود دارد قطعیت عدم

. های آتی چقدر و با چه سرعتی باال خواهند آمد، مطرح است ان سواالت متعددی درباره اینكه آب دریاها در سالدانشمند

ب دریاها خواهند گرفت، آگی اثرگذاری گرمایش زمین بر روی زندگی مردمی که تحت تاثیر باال آمدن چگونبرای شناخت 

 . تحقیقات زیادی باید انجام شود

ب آفوتی  21تواند منجر به باال آمدن  ین بلوک یخی بزرگ در جهان است که ذوب شدن کامل آن میالیه یخی گرینلند دوم

 . دریاها گردد و سبب غرق شدن بسیاری از شهرهای  ساحلی شود

های هوایی و  تجزیه و تحلیل و نظرات این متخصص درباره یكی از آخرین تحقیقاتی که در این زمینه با استفاده از عكس

 . است به چاپ رسیده  natureاست در مجله  ای و سنجش از راه دور انجام گرفته ماهواره مشاهدات

 climate.html-paris-12-http://phys.org/news/2015  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
The climate accord reached in Paris this month aims to cut planet-warming emissions worldwide with 

the goal of averting the most disastrous effects of climate change. But even if the deal's ambitious 

targets are met, there will still be a lot of uncertainty about how global warming could affect some of 

the world's most vulnerable populations: island nations and other coastal communities. 

That's because scientists still have a lot of questions about how much—and how quickly—sea levels 

will rise in coming years, says University at Buffalo geologist Beata Csatho, PhD, an expert on the 

Greenland Ice Sheet. More research needs to be done, she says, before we can understand how global 

warming could affect people who live in areas impacted by rising oceans. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 phys.org :منبع

 16/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2015-12-paris-climate.html
http://phys.org/tags/global+warming/
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 های غذایی  استفاده از بادام در رژیم

محققان مؤسسه علوم کشاورزی و غذا وابسته به دانشگاه فلوریدا طی 

متعادلی از بادام  اند که مصرف روزانه مقدار تحقیق جدید خود دریافته

 . کند توسط بزرگساالن و جوانان به بهبود کیفیت رژیم غذایی کمک می

و  Eبادام منبع خوبی برای پروتئین گیاهی، اسیدهای چرب، ویتامین 

گروه دو نفره از والدین و  23ای  هفته 41در این تحقیق . منیزیم است

ساالن مورد بیشتر بزرگ. کودکان روزانه مقدار معینی بادام خوردند

به . ساله بودند 6تا  9سال و بچه بین  95آزمایش مادرانی با متوسط 

 . گرم بادام داده شد 41ها  گرم و بچه 12مادران روزانه حدود 

پس از چند هفته مصرف روزانه . گیری کردند افراد را اندازه( HEI)محققان برای مشخص نمودن اثر بادام، شاخص تغذیه سالم 

به  Nutritional Researchنتایج این یافته در مجله . رسید 1/64به  7/59ذیه سالم بهبود پیدا کرده و از بادام شاخص تغ

 . است چاپ رسیده

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151218095435.  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Eating a moderate amount of almonds each day may enrich the diets of adults and their young 

children, according to a new study by researchers at the University of Florida Institute of Food and 

Agricultural Sciences."Almonds are a good source of plant protein -- essential fatty acids, vitamin E 

and magnesium," said Alyssa Burns, a doctoral student in the UF/IFAS food science and human 

nutrition department. Burns conducted the study as part of her graduate work. 

Her statement is backed by the federal government's Dietary Guidelines for Americans, which 

recommend people eat unsalted nuts.For the 14-week study, published in the journal Nutrition 

Research, UF/IFAS nutrition scientists gave almonds daily to 29 pairs of parents and children. Most 

of the adults were mothers with an average age of 35, while their children were between 3 and 6 years 

old. The children were encouraged to consume 0.5 ounces of almond butter daily. Parents were given 

1.5 ounces of almonds per day. 

 تغذیه، بادام   :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :نبعم

 10/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151218095435.htm
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 ها بعنوان عامل کلیدی اقلیمی برای توسعه نقش جنگل

، (COP21) 2145نامه نهائی کنفرانس تغییرات اقلیمی   در توافق

پذیر  های انعطاف نگلالمللی کنفرانس نقش کلیدی که ج برگزارکنندگان بین

توانند  و مناظر طبیعی در تغییرات اقلیمی و همچنین توسعه می

د و تعدادی داده و به رسمیت شناختنمورد تاکید قرار را باشند  داشته

 . های ابتكاری سبز به تصویب رسید تعهدات مالی و برنامه

بب اکسیدکربن را جذب و س ای گاز دی های سالم مقدار قابل مالحظه جنگل

گازهای  های کشاورزی، سبب انتشار زدائی بصورت قطع درختان و یا ایجاد زمین از طرف دیگر، جنگل. ترسیب کربن می شوند

 . شود ای به اتمسفر می مخرب گلخانه

توانند داشته باشند، این بخش از اهمیت خاصی در  ها بر روی شرایط اقلیمی می بعلت این عملكرد تنطیمی که جنگل

و همچنین برای اقدامات فوری و ضروری کاهش سرعت تغییرات اقلیمی برخوردار  2121ی تواقفی برای بعد از سال ها برنامه

گزاریها و اهدافی  های سیاست گذاری بر روی استفاده پایدار از منابع جنگلی و تالش در راستای حمایت از رفرم سرمایه. است

 . است ری اهمیت پیدا کردهکنند، بیشتر از هر زمان دیگ د پایدار کمک میکربن همراه با درآم که به کشورها در توسعه کم

 solution-development-and-climate-key-a-as-forests-cop21-from-15/12/18/outcomeshttp://www.worldbank.org/en/news/feature/20  :لینک خبر

 :الصه خبر خ
Last weekend, at COP21 in Paris, international governments recognized and acknowledged the key 

role that resilient forests and landscapes play for both climate change and development in the final 

agreement achieved and through a number of financial pledges and green initiatives. 

Healthy forests absorb immense amounts of carbon dioxide, providing essential carbon sinks. 

However, when deforestation happens, often due to logging or converting land for agricultural use, 

forests release damaging greenhouse gases into the atmosphere. Because of this important climate 

regulating function, the land sector – and forests in particular – are critically important in both the 

post-2020 agreement and for the immediate actions necessary to slow climate change. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 10/12/2815: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 اخبار کوتاه 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/18/outcomes-from-cop21-forests-as-a-key-climate-and-development-solution
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 آسیا و اقیانوسیه  .4

 تغذیه گیاهان تراریخته در از بین بردن سوء تاکید برنده نوبل بر نقش 

Nobel Laureate: GM Crops Vital to Address Malnutrion 

  وضع قوانین جدید برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته در ویتنام 

Vietnam Sets New Rules on Labeling GM Foods 

  به اشتراک گذاری تجارب بیوتكنولوژی توسط چین 

China Shares Biotech Commercialization Experience with Developed Countries 

 اروپا .2

 اسبی با رنگ متمایز 

A horse of a different color: Genetics of camouflage and the dun pattern 

 مریكاا .9

 گردو شدند ژنوم یابی قان موفق به توالیمحق 

Scientists Sequence Walnut Genome 

  روشی جدید برای کنترل بیماری بالست برنج 

Fighting rice fungus 

 تحقیقات کشاورزی .1

  شناسایی خصوصیات ژنPLATZ  سویا 

Characterization of the Stress-Inducible Platzgene from Soybean 

  پروتئینJMJ704 نترل کننده واکنش دفاعی برنج، ک 

JMJ704 Protein Regulates Rice Defense Response Against XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14028
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14027
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14018
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151221133612.htm
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14016
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151222113505.htm
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14019
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14021
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