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 2156انداز عرضه جهانی غالت در سال  بهبود چشم

بینی فائو برای فصل جدید زراعی، تولید جهانی غالت برای  بر اساس اولین پیش

میلیون تن  2125درصدی نسبت به سال قبل،  2/1با کاهش جزئی  2156سال 

خالصه وضعیت عرضه و »آخرین  بینی ارائه شده در طبق پیش. است اعالم شده

میزان باالی ذخیره غالت و کاهش نسبی تقاضای جهانی « تقاضای غالت

 . دهنده ثبات شرایط بازار برای غالت عمده حداقل طی فصل بعدی است نشان

بینی شده در تولید غالت توسط فائو عمدتا بدلیل کاهش  کاهش جزئی پیش

یکی از . میلیون تن برسد 7/752میلیون تن کاهش به  21نسبت به سال قبل با  رود جهانی تولید گندم است که انتظار می

 . دالیل آن کاهش سطح زیرکشت گندم در روسیه و اوکراین بدلیل شرایط خشک آب و هوایی است

ایش میلیون تن افز 55حدود  2151است که نسبت به سال  میلیون تن برآورد شده 5959درشت برابر  تولید جهانی غالت دانه

رود تولید جهانی برنج بهبود پیدا  با عادی شدن شرایط آب و هوایی در بخش واقع در نیمکره شمالی آسیا، انتظار می. دارد

 . میلیون تن برسد 431کرده و با یک درصد افزایش به 

 rg/news/story/en/item/409490/icode/http://www.fao.o  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
World cereal production in 2016 is set to amount to 2 521 million tonnes, just 0.2 percent off last 

year's large output and the third-highest global performance on record, according to FAO's first 

forecast for the new season, released today. Large inventory levels and relatively sluggish global 

demand mean that market conditions for staple food grains appear stable for at least another season, 

the agency's latest Cereal Supply and Demand Brief predicts. 

The small decline in 2016/17 world cereal production portended by FAO would largely result from a 

lower worldwide wheat production, which is now expected to amount to 712.7 million tonnes, some 20 

million tonnes less than in 2015. The decline mostly reflects smaller plantings in the Russian 

Federation and Ukraine, both affected by dry weather. 

Global output of coarse grains is projected at 1 313 million tonnes, up about 11 million tonnes from 

2015, with expected increases in maize production more than offsetting declines for barley and 

sorghum. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/409490/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2156تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 

، 2156واحد در ماه مارس  515، با متوسط (FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 52)واحد  25اشت و از ماه مارس سال قبل نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش د

ویژگی بارز در تغییرات این شاخص در ماه قبل، افزایش ناگهانی . کمتر بود( درصد

های گیاهی بود که کاهش ارزش  قیمت شکر و تداوم افزایش شهاخص روغن

قیمت جهانی سایر محصوالت . شاخص محصوالت لبنی را نتوانست جبران کند

 .ص فائو تقریبا بدون تغییر بودمؤثر در محاسبه شاخ

، نسبت به ماه 2156واحئ در ماه مارس  6/547شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد کاهش  5/59قبل کاهش جزئی داشت اما نسبت به ماه مارس سال قبل 

انداز مطلوب عرضه در فصل جدید  در نتیجه وجود رقابت شدید و چشم. داشت

شاخص ذرت بدلیل . ط کمی کاهش پیدا کردزراعی، قیمت گندم بطور متوس

بینی بهبود تولید در امریکای جنوبی، پائین بودن تقاضا و افزایش بیش از  پیش

 .   قیمت برنج بدون تغییر ماند. انتظار سطح زیرکشت در امریکا کاهش داشت

واحد افزایش  8/513به  2156های گیاهی فائو در ماه مارس  شاخص قیمت روغن

بیشتر بود و به باالترین سطح خود ( واحد 1/3)درصد  9/6از ماه قبل  پیدا کرد که

با توجه به تداوم شرایط آب و هوایی خشک در مالزی و . ماه گذشته رسید 51در 

 . اندونزی، قیمت جهانی روغن پالم برای دومین ماه متوالی افزایش داشت

 2/8)واحد  7/55واحد درماه مارس،  9/591شاخص محصوالت لبنی فائو با متوسط 

کاهش قیمت کره و پنیر نسبت به . رسید 2113از ماه قبل کمتر بود و به کمترین سطح ثبت شده مربوط به ماه ژوئن ( درصد

 . کاهش سایر محصوالت لبنی بیشتر بود

 . یه برابر بودواحد تقریبا با میزان بازنگری شده آن در ماه فور 4/546با متوسط  2156شاخص قیمت گوشت فائو در ماه مارس 

افزایش داشت و به ( درصد 5/57)واحد  96واحد در ماه مارس، نسبت به ماه قبل  253شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

 . تا کنون رسید 2154باالترین سطح خود ار ماه نوامبر 

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

 :خالصه خبر 

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


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول فروردین 

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

0 

 

» The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 151.0 points in March 2016, up 1.0 percent from 

February, but almost 21 points (12.0 percent) below its March 2015 level. The main feature last month 

was the strong rebound in sugar prices, which, combined with a further increase in vegetable oil 

quotations, more than offset a plunge in dairy values. International prices of the other commodities 

used in the calculation of the FFPI changed little. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 147.6 points in March, down marginally from February, but 

13.1 percent less than in March 2015. Wheat prices averaged slightly lower, as a result of strong 

competition and a generally favourable supply outlook in the new season. Maize quotations remained 

under downward pressure, largely influenced by favourable production prospects in South America, 

weak import demand and larger than anticipated outlook for plantings in the United States. Rice prices 

were stable.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 2156تولید گندم در سال  جهانی بینی وضعیت انتشار اولین گزارش درباره پیش

ی بهاره و ها پایان ماه مارس که زمان حساسی برای گندمر دالمللی غالت  بینورای ش

ندم و وضعیت گندم زمستانه های تولید جهانی گ بینی زمستانه است، اولین دور پیش

 . دکرمنتشر 

دو هفته زودتر از معمول  مستان معتدل کاشت بهاره گندم بعلت ز منطقه دریای سیاه،در 

رود  ، انتظار میSovEconزارش شرکت مشاوره کشاورزی بنام بر اساس گ. شروع شد

مشاوره اوکراینی شرکت . میلیون تن برسد 18درصد کاهش به حدود  1با  2156-57تولید گندم روسیه در سال 

(UkrAgroConsult )میلیون تن اعالم  9/57، حدود درصد کاهش نسبت به سال قبل 91 اتولید گندم برای این کشور را ب

 . است کرده

بر اساس . رسانی کرد روز انداز محصوالت اصلی کشاورزی را به ا آخرین چشمروز دوم مارس وزارت کشاورزی و غذای کاناددر 

زیر کشت آن در  ویژه در مقایسه با گندم بهاره، سطح ب 2151-56نسبتا باالی گندم دوروم در سال این گزارش، بدنبال قیمت 

کاشت گندم زمستانه در . میلیون تن خواهد رسید 3/1دو درصد افزایش خواهد داشت و تولید آن به حدود  2156-57سال 

 . درصد افزایش خواهد داشت 24، انتاریوبعلت شرایط مساعد کاشت در کانادا 
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کل منطقه بجز چند استثنا، زمستانی با بارندگی ، (MARS)توجه به گزارش سرویس نظارت بر محصوالت کشاورزی اروپا با 

تن   26/6 کهر دوروم نسبت به عملکرد سال قبل اساس این گزارش عملکرد گندم نرم و غیبر . را گذراندکافی و دمای معتدل 

است که تولید گندم  بینی کرده کمیسیون اتحادیه اروپا پیش .رسیدخواهد تن در هکتار  36/1درهکتار بود کاهش داشته و به 

 . میلیون تن بود 515میلیون تن برسدو تولید سال قبل  542در مجموع به 

های  با توجه به وضعیت بارندگی . است اهر، در پس از چین لید کننده بزرگ گندم در جهانگندم در هند، دومین توبرداشت 

 . میلیون تن برسد 1/86و به  یدا کردهپگندم نسبت به سال قبل کاهش رود تولید  سنگین در زمان برداشت، انتظار می

رآوردها حاکی از آن است که است اما ب منتشر نشدهکاشت  از وضعیتکشاورزی امریکا  رسمی وزارتگزارش اینکه هنوز با 

 . میلیون هکتار برسد 89/1درصد کاهش نسبت به سال قبل به  1سطح زیر کشت گندم بهاره و دوروم با 

 :اف با استفاده از لینک زیر در دسترس است دی با فرمت پی( IGC)المللی غالت  شورای بینکامل گزارش متن 

http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf 

 grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2016/03/First_2016_17_world_wheat_prod.aspx-http://www.world  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The end of March heralds not only the beginning of spring — which is a crucial time for both winter 

and spring wheat production — but also the first round of 2016-17 world wheat production forecasts 

and winter wheat condition reports, the U.S. Wheat Associates (USW) said.  

Black Sea — Spring planting began two weeks earlier than normal in Russia and Ukraine thanks to a 

mild winter, which also improved winter wheat conditions in Russia. As of Feb. 26, Reuters reported 

10% of Russian winter grains were rated in poor condition, down from 11% in the last crop condition 

report on Nov. 25, 2015. However, Russia agriculture consultancy SovEcon still expects Russian 

wheat production to decline by 5% in 2016-17 to an estimated 58 million tonnes. Ukrainian 

consultancy UkrAgroConsult pegged 2016-17 Ukraine wheat production at 17.3 million tonnes, down 

30% from 2015-16. Poor weather during fall planting reduced Ukrainian winter wheat planted area to 

14.5 million acres (5.89 million hectares), down 13% from 2015-16. 

 گندم :موضوع

 (IGC)المللی غالت  شورای بین :منبع

 62/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf
http://www.world-grain.com/articles/news_home/World_Grain_News/2016/03/First_2016_17_world_wheat_prod.aspx?ID=%7BDE162F8A-C5DC-4125-8A6E-10B20C1318E1%7D&cck=1
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 تغذیه توسط سازمان ملل متحد برایاعالم دهه اقدام 

ن دهه اقدام برای را بعنوا 2121تا  2156ل متحد دهه ی سازمان ملعموممجمع 

بال از این تصمیم آن را یک گام بزرگ بسوی فائو ضمن استق. تغذیه اعالم کرد

 .اقدام مؤثر برای کاهش گرسنگی و بهبود تغذیه در سطح جهانی دانست

برند و  میلیون نفر در مرحله حاد کمبود تغذیه بسر می 811در حال حاضر، حدود 

برند و این درحالی است  میلیارد نفر از کمبود عناصر ریزمغذی رنج می 2بیش از 

 11است و حدود  اختالل رشد هستند یعنی قد آنها نسبت به سن کوتاه مانده سال دارای 1میلیون کودک زیر  513 که حدود

 611یلیارد نفر اضافه وزن داشته و م 3/5 از طرف دیگر. میلیون کودک در همین رده سنی نسبت به قد خود وزن کمتری دارند

 . با در تمام کشورهای جهان در حال افزایش استتعداد افراد چاق تقری. میلیون نفر دچار چاقی هستند

و با همکاری ( WHO)فائو و سازمان جهانی بهداشت  بعهدههای مربوط به دهه اقدام برای تغذیه  مسئولیت اجرایی فعالیت

، یونیسف و با هماهنگی کمیته دائمی تغذیه (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  ، صندوق بین(WFP)برنامه جهانی غذا 

(UNSCN ) و کمیته امنیت جهانی غذا(CFS )خواهد بود  . 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/408970/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations General Assembly today proclaimed a UN Decade of Action on Nutrition that will 

run from 2016 to 2025. FAO welcomed the decision, calling it a major step towards mobilising action 

around reducing hunger and improving nutrition around the world. Today, nearly 800 million people 

remain chronically undernourished and over two billion people suffer from micronutrient deficiencies. 

Meanwhile some 159 million children under 5 years of age are stunted - meaning they are too short for 

their age. Approximately 50 million children in the same age bracket are wasted - meaning they have 

low weight for their height. Another 1.9 billion people are overweight -- 600 million of these are 

obese. And prevalence of people who are overweight or obese is increasing in nearly all countries. 

Today's resolution recognises the need to eradicate hunger and prevent all forms of malnutrition 

worldwide. The Decade of Action on Nutrition will provide an umbrella for a wide group of actors to 

work together to address these and other pressing nutrition issues. 

 تغذیه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/408970/icode/
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 تمرکز بر فقر و گرسنگی برای کاهش نابرابری

که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در نشست ویژه درباره نابرابری 

آقای داسیلو، اظهار داشت که برگزار گردید، مدیرکل فائو، ( ECOSOC)متحد 

هدف از . های نابرابری سطح مطلق گرسنگی و فقر است یکی از بارزترین نشانه

های  برگزاری این کنفرانس بحث در مورد یکی از مبرم ترین موضوعات سیاست

 . عمومی جهانی یعنی فقر و گرسنگی و اترات آن بر نابرابری بود

رها از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی و نابرابری، در یک کشور و یا میان کشو

است که سال قبل توسط سازمان ملل ( SDGs)تالش برای کاهش آن دهمین هدف از دستورکار اهداف توسعه پایدار جهانی 

 . متحد به تصویب رسید

ه و زندگی آنها برند که بیشتر آنها در مناطق روستایی ساکن بود درصد از جمعیت جهان از گرسنگی و فقر رنج می 81حدود 

و مهمتر اینکه در حال حاضر . است وابسته به کشاورزی است اما منابع طبیعی در دسترس آنها مثل آب و زمین تخریب شده

و عدم دسترسی همگانی به غذا یکی از  شود در سطح جهانی غذا به اندازه کافی برای تغذیه تمامی جمعیت جهان تولید می

  . تولید ناکافی باید چگونگی دسترسی  همه افراد به غذای کافی پرداخته شود علل اصلی گرسنگی است که بجای

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/407634/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Absolute levels of hunger and poverty are the most dramatic issues when it comes to addressing 

inequality, FAO Director-General Jose Graziano da Silva said today at a UN conference convened to 

discuss what in recent years has become one of the world's most pressing public policy themes. 

"The most pressing priority in terms of inequality is to help those people that are still living in extreme 

poverty and suffering from hunger," Graziano da Silva said at a Special Meeting on Inequality held by 

ECOSOC, the United National Economic and Social Council. Inequality, both within and among 

countries, can threaten economic growth and reducing it is an explicit aim of SDG-10, a key 

component of the 2030 Sustainable Development Agenda agreed on by all United Nations members 

last year. FAO's Director-General focused on the link between inequality and food insecurity in rural 

areas. 

 فقر و گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های گیاهی اثرات رسوب نیتروژن در خاک بر روی تنوع گونه

تیمی از محققان دانشگاهی شامل دانشگاه ریورساید کالیفرنیا پس از انجام 

اند که افزایش  سایت واقع در امریکا دریافته 51،111مطالعه تحقیقاتی در 

های انسانی رو به  فعالیت ناشی ازمیزان نیتروژن ذخیره شده در خاک 

 . است های گیاهی شده افزایش بوده و سبب کاهش تنوع گونه

های فسیلی، کاربرد کودهای  هایی مثل احتراق سوخت در نتیجه فعالیت

ذخیره شده در خاک افزایش  کشاورزی و فضوالت دامی، میزان نیتروژن

از مقدار نیتروژن داده شده به خاک بخش کمی صرف رشد گیاه . است یافته

اندازد و همچنین سبب از بین رفتن تعداد زیادی از  شده و بخش بزرگی از آن در خاک تجمع یافته و سالمت خاک را بخطر می

است  ن ذخیره نیتروژن در خاک به مرحله بحرانی رسیدهاین تیم تحقیقاتی دریافتند که میزا. شود های گیاهی می گونه

های مورد  سایت. اند های گیاهی کاهش قابل توجهی داشته سایت مورد مطالعه تعداد گونه 51596درصد از  24در بطوریکه 

 . اند زار و علفزار در سراسر قاره امریکا بوده زار، بوته مطالعه شامل  جنگل، بیشه

 . است به چاپ رسیده Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)جله جزئیات این تحقیق در م

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160330174216.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists, including a University of California, Riverside professor, studied more than 15,000 sites in 

the United States and found that increased nitrogen deposits from human activities are causing a 

decrease in the diversity of plant species. Atmospheric nitrogen deposition is increasing due to such 

things as fossil fuel combustion, agricultural fertilizer application and livestock waste. While smaller 

amount of nitrogen may act as fertilizer, stimulating growth in plants, large accumulated amounts can 

decrease soil health and cause a loss in the number of plant species. The team of researchers found that 

nitrogen deposition exceeded critical loads for loss of plant species richness in 24 percent of the 

15,136 sites they examined. Those sites included forest, woodland, shrubland and grassland sites 

across the continental United States. 

 های گیاهی تنوع گونه :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160330174216.htm
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 (CPM)برگزاری نشست ساالنه کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی 

ون ، نهاد مدیریتی کنوانسی«(CPM)کمیسیون موازین بهداشت گیاهی »نشست ساالنه 

با حضور کارشناسان ( 31فروردین  56-21)آوریل  8تا  4، از (IPPC)المللی حفظ نباتات  بین

طرف قرارداد این کنوانسیون، نمایندگان تعدادی از  582ارشد بهداشت گیاهی از 

موضوع انتخاب شده برای . شود المللی و بخش خصوصی در رم برگزار می های بین سازمان

کن  المللی برای ریشه با تاکید بر ارتباط موجود بین تعهد نهادهای بین« ت گیاهی و امنیت غذاییبهداش» نشست سال جاری 

 .و نقش حیاتی گیاهان در تغذیه انسان است 2191کردن گرسنگی تا سال 

. دهد درصد آنرا مواد غذایی تشکیل می 81تریلیون دالر است که بیش از  5/5ساالنه ارزش مالی تجارت محصوالت کشاورزی  

درصد عملکرد محصوالت کشاورزی در سطح جهانی در نتیجه خسارات وارده از  41تا  21همچنین بر اساس تخمین فائو، بین 

شوند و با  ها به خارج از مرزها نیز منتقل می بسیاری از این آفات و بیماری. روند های گیاهی از بین می طریق آفات و بیماری

یکی از وظایف . کنند ب و تحت تاثیر تغییرات اقلیمی با سرعت بیشتری تکثیر پیدا میهای جدید و مناس یافتن زیستگاه

CPM والت المللی برای اقدامات بهداشت گیاهی در مورد نحوه حمل و نقل گیاهان و محص استانداردهای بین بررسی و وضع

 .  اتات در کشورهای در حال توسعه استهای ملی حفظ نب هایی برای حمایت و بهبود عملکرد سازمان حل گیاهی و ارائه راه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/409158/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The annual meeting of the Commission on Phytosanitary Measures (CPM), the governing body of 

the International Plant Protection Convention (IPPC), brings together senior plant health specialists from 182 

contracting parties as well as a number of other international organizations and the private sector. 

The theme chosen this year, "Plant Health for Food Security", stresses the link between the international 

community'scommitment to eradicate hunger by 2030 and the critical role played by plants in human 

nourishment."Recently we have seen greater attention being paid to plant diseases and pests of plants, but more 

needs to be done on how to raise awareness and on how to sustain or improve plant health," said FAO Deputy 

Director-General (Operations) Daniel Gustafson in his opening address to the meeting. He underscored how the 

work of the IPPC, which aims to safeguard plant health, preserve biodiversity and facilitate trade, is in line with 

many of the Sustainable Development Goals endorsed by the international community last year. Some $1.1 

trillion worth of agricultural products are traded internationally each year, with food accounting for more than 

80 per cent of the total. 

 های گیاهی آفات و بیماری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/409158/icode/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
https://www.ippc.int/en/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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 بهبود بازدهی فتوسنتز در محصوالت زراعی به کمک مهندسی ژنتیک

با توجه به میزان . کن کردن گرسنگی در جهان بسیار کم است زمان برای ریشه

، جهت برآورده ساختن 2111عیت و شهرنشینی در سطح جهانی تا سال افزایش جم

تقاضای مواد غذایی، عملکرد فعلی محصوالت عمده کشاورزی مثل برنج، گندم، 

 . درصد افرایش پیدا کند 87سویا و ذرت باید 

سال آینده حاکی از افزایش  91های تغییرات آب و هوایی برای  بینی همزمان، پیش

اما . های گیاهان زراعی قادر به سازگاری با شرایط جدید محیطی خواهند بود گونه. اکسید کربن اتمسفر است دما و میزان دی

عالوه بر این، گسترش زمین کشاورزی . گیرد سرعت این سازگاری بسیار کمتر از تغییراتی است که در اتمسفر صورت می

در واقع، زمین مناسب برای . رسد ینی شده بعید بنظر میب موردنیاز برای کشت محصوالت زراعی جهت تامین تقاضای پیش

نویز و همکاران آنها از مؤسسات تحقیقاتی  محققان دانشگاه ایلی. تولید محصوالت غذایی در مقیاس جهانی رو به کاهش است

گرفتن  های فتوسنتزی با درنظر مختلف معتقدند که راه حل این مشکل استفاده از مهندسی ژنتیک در بهبود مکانیسم

 . اکسیدکربن اتمسفر و رسیدن به عملکرد باالتر در سطح کشتی مشابه است افزایش دما و دی

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160329141449.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In the race against world hunger, we're running out of time. By 2050, the global population will have 

grown and urbanized so much that we will need to produce 87 percent more of the four primary food 

crops -- rice, wheat, soy, and maize -- than we do today. At the same time, the climate is projected to 

change over the next 30 years, with warmer temperatures and more carbon dioxide (CO2) in the 

atmosphere. Crop plants can adapt to change through evolution, but at a much slower rate than the 

changes we are causing in the atmosphere. Furthermore, the land available for growing crop plants is 

unlikely to expand to accommodate the predicted rise in demand. In fact, land suited to food crop 

production is being lost on a global scale. "We have to start increasing production now, faster than we 

ever have. Any innovation we make today won't be ready to go into farmers' fields for at least 20 

years, because we'll need time for testing, product development, and approval by government agencies. 

On that basis, 2050 is not so far off. That's why we say we're one crop breeding cycle away from 

starvation," says University of Illinois crop scientist Stephen P. Long. 

 مهندسی ژنتیک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 69/13/6112: تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160329141449.htm
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 کاهش وزن با مصرف حبوبات

یک وعده حبوبات مثل لوبیا، نخود، خوردن بر اساس تحقیق جدید انجام شده، 

جزئیات این تحقیق طی . تواند به کاهش وزن کمک کند باقال یا عدس می

منتشر  The American Journal of Clinical Nutritionای در مجله  مقاله

 . است شده

دهد  پایه مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه نشان می این تحقیق جدید بر

که صرف یک وعده حبوبات در روز نسبت به رعایت یک رژیم غذایی کنترل 

به میزان قابل توجهی مؤثر بوده بنابراین به « کلسترول بد»نین در کاهش شود و همچ  شده سبب احساس سیری بیشتری می

آزمایش کلینیکی مربوط به  25بررسی سیستماتیک و متاآنالیز . کند عروقی کمک می های قلبی کاهش خطر ابتال به بیماری

های  هفته با مصرف یک وعده حبوبات و بدون کم کردن سایر غذا 6است که طی   زن و مرد بزرگسال در کانادا نشان داده 341

پایین هستند بدین معنی که به دارای شاخص گلیسمی حبوبات . اند کیلوگرم وزن کم کرده 94/1مصرفی بطور متوسط 

های بد یا  توان مصرف پروتئین حیوانی و چربی های غذایی می شوند و با گنجاندن آنها در وعده آهستگی شکسته می

 .را کاهش داد  های ترانس چربی

  . المللی حبوبات اعالم کردند را سال بین 2156سازمان ملل متحد و فائو سال 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160330135255.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Eating one serving a day of beans, peas, chickpeas or lentils could contribute to modest weight loss, a 

new study suggests. 

Eating about 3/4 cup (130 grams) each day of these foods known as pulses led to a weight loss of 0.34 

kilograms (just over half a pound), in a systematic review and meta-analysis of all available clinical 

trials on the effects of eating pulses. The paper, by lead author Dr. Russell de Souza, a researcher with 

the Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael's Hospital, was published in The American 

Journal of Clinical Nutrition. The research builds on previous work by the hospital's Clinical 

Nutrition and Risk Factor Modification Centre, that a daily serving of pulses makes people feel fuller 

than if they ate a control diet, and that eating pulses can significantly reduce "bad cholesterol." 

 حبوبات :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160330135255.htm
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 (Huanglongbing)برای مقابله با بیماری میوه سبز مرکبات وشی ر

های رایج  ، یکی از بیماری(HLB)بینگ  النک میوه سبز مرکبات یا هوانگیماری ب

درصد درختان مرکبات  81شده این بیماری طبق برآوردهای انجام . مرکبات است

در نتیجه این بیماری تولید مرکبات . است در ایالت فلوریدای امریکا را آلوده کرده

 . است سال گذشته رسیده 11کمترین سطح خود در به  2151در فلوریدا در سال 

دهند  درصد مرکبات ایالت فلوریدا را تشکیل می 31فروت که  و گریپپرتقال 

ن مرکز تحقیقات جدید انجام دشه توسط محققاتحقیقات  .اند شده HLBآلوده به 

تحمل به این ( scion/rootstock) های زیرزمینی ساقهقلمه استفاده  کثیر درختان باتاست که  کشاورزی امریکا نشان داده

 . تواند افزایش دهد توجهی می میزان قابلبیماری را در درختان مرکبات به 

ها، درختان  ماه از کاشتن نهال 21 است که بعد از شده  ، مشاهدهHLBهای آلوده به  روس نهالآزمایشات انجام شده بر در 

 . اند لوده بودن به بیماری، افزایش عملکرد داشتهبا وجود آهای زیرزمینی  حاصل از قلمه ساقه

 http://hortsci.ashspublications.org/content/51/2/127.abstract به آدرس ciencetSHorاین تحقیق در مجله جزئیات 

 . است منتشر شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160328133737.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The citrus disease huanglongbing (HLB) is endemic in Florida, where it is estimated that more than 

80% of citrus trees are currently infected. Largely as a result of this devastating disease, Florida citrus 

production in 2014-15 was the lowest recorded in the past 50 years. Sweet orange and grapefruit, 

which account for more than 95% of Florida citrus production, appear to be especially compromised 

by HLB. Understandably, there is an urgent need to identify citrus varieties that can resist the 

widespread disease. A new study in HortScience identified some scion/rootstock combinations that 

show potentially valuable tolerance to huanglongbing. Ed Stover, Sharon Inch, Matthew Richardson 

and David Hall from the USDA Agricultural Research Service said that, although there are no 

commercial citrus varieties with strong HLB resistance, some field tolerance has been seen in trees that 

were exposed to the disease after they reached maturity.  

 مرکبات :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 69/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://hortsci.ashspublications.org/content/51/2/127.abstract
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160328133737.htm
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 ها سیانوباکتری ثبیت کربن توسطتکشف مکانیسم 

اند که چگونه موجود میکروسکوپی بنام  تحقیق کردهدانشگاه لیورپول حققان م

توانائی خود برای تبدیل  ،سیانوباکتری با استفاده از ساختار پروتئینی داخلی

 . توانند افزایش دهند می زای قند را طی فرایند فتوسنته اکسیدکربن به مولکول دی

های قرن بیست و یک  توجه به اینکه امنیت غذا و انرژی یکی از بزرگترین چالشبا 

های نوین نانو برای  تواند به طراحی و مهندسی فناوری است، این یافته جدید می

 . توده محصوالت کشاورزی کمک کند یستبهبود عملکرد و تولید ز

های  ها و آب های اقیانوس ، از فراوانترین موجودات آبشوند آبی شناخته می-های سبز ها که اعلب بنام جلبک سیانوباکتری

و عمل فتوسنتز انرژی موردنیاز خود را تولید  آنها مشابه گیاهان سبز هستند زیرا به کمک نور خورشید. شیرین هستند

است که توانایی ( carboxysomes)زوم  ها ساختار کربوکسی های منحصر بفرد داخل سلولی سیانوباکتری ویژگیاز . کنند می

بازدهی این فرایند از فتوسنتز اغلب گیاهان . کنند اکسیدکربن به قند را طی فرایندی بنام تثبیت کربن فراهم می تبدیل دی

است محققان بر روی  به چاپ رسیده Plant Physiologyدر مجله ه جزئیات آن حقیق جدیدی کتدر . زراعی باالتر است

 . اند های جدیدی رسیده زوم و نحوه عملکرد آن به یافته ساختار کربواکسی

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160331124542.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at the University of Liverpool have tracked how microscopic organisms called cyanobacteria 

make use of internal protein 'machines' to boost their ability to convert carbon dioxide into sugar 

during photosynthesis. With global food and energy security one of the greatest challenges of the 21st 

century, the new findings could help inform the design and engineering of new nanotechnologies to 

improve crop yields and biomass production. 

Cyanobacteria, often known as blue-green algae, are among the most abundant organisms in oceans 

and fresh water. They are similar to green plants because they can use the energy from sunlight to 

make their own food through photosynthesis. However, unique to cyanobacteria are intracellular 

structures called carboxysomes that allow them to convert carbon dioxide to sugar -- a process known 

as carbon fixation -- significantly more efficiently than many crops can. 

 افزایش عملکرد :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 گندم های فرآوردهاز بین بردن رنگ خاکستری از 

، آنزیمی است که در تمام (polyphenol oxidase) اکسیداز فنل پلی

ب سبب ایجاد رنگ های نامطلو واکنش طریقشود و از  گیاهان یافت می

وکادو و در آ رنگ یرهتهای  سیب، لکه های ای برای مثال در برش قهوه

همچنین علت تغییر رنگ . شود بر روی پوست موز می یاهسط نقا

گندم سخت های تولید شده از آرد  خاکستری در برخی از فرآورده

س پها  یتوزه، نان تازه و منجمد شده و بیسکهای تا زمستانه مثل نودل

 . یخچال نیز ناشی از وجود این آنزیم است از گذاشتن در

در گندم سخت امریکا یکی از نقاط ضعف آن نسبت به گندم استرالیایی در بازارهای آسیایی  اکسیداز فنل باالی پلیسطح 

ر صنایع تولید اکسیداز آن بخصوص د فنل های مطرح در رابطه با گندم میزان پلی در بازارهای آسیایی یکی از ویژگی. است

از تالقی دو  070R1074مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا موفق به تولید الین جدیدی از گندم بنام محققان . نودل است

جزئیات این تحقیق در شماره ماه مارس . اکسیداز است فنل ا بطور کامل فاقد آنزیم پلیاند که تقریب واریته استرالیایی شده

 . است منتشر شده AgResearch Magazineمجله 

 a.gov/2016/apr/wheat/http://agresearchmag.ars.usd  :لینک خبر

 

Polyphenol oxidase, an enzyme found in all plants, causes undesirable reactions such as browning in 

sliced apples, black spots in cut avocados, and dark marks on banana peels. It’s also responsible for 

gray discoloration in wheat products such as fresh noodles, fresh and frozen breads, and refrigerated 

biscuits—all made from hard white wheat.  Hard white wheat products such as white whole-grain 

breads are becoming more popular in the U.S. marketplace. Hard white wheat is the wheat of choice in 

select export markets, especially in Asia, where it is used to make a variety of fresh noodle products. 

High levels of polyphenol oxidase in the grain make U.S. hard white wheats undesirable and place 

them at a disadvantage relative to wheats from Australia in the Asian markets, says Bob Graybosch, 

plant geneticist and research leader of the Agricultural Research Service’s (ARS)Grain, Forage, and 

Bioenergy Research Unit in Lincoln, Nebraska.  

 گندم :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/apr/wheat/
mailto:Bob.Graybosch@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=30-42-10-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=30-42-10-00


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول فروردین 

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

15 

 

 های موسمی در هند انداز تقویت باران نینو و چشم عیف التض

رود در  سابقه در سه دهه اخیر، انتظار می از دو سال متوالی کمبود بارندگی بیس پ

تضعیف با . ان هندی شودهای موسمی سبب خشنودی کشاورز سال جاری باران

های  طول چهار ماه فصل بارندگیدر ها  زگشت به شرایط عادی میزان بارشبانینو و  ال

رود شرایط آب و هوایی در اواسط  ، انتظار میماه ژوئن آغاز می شودسمی که از مو

، میزان Skymet هواشناسی اساس آمار بر . سال جاری بحالت طبیعی برگردد

 . است درصد اعالم شده 52حدود  2154درصد کمتر بوده و این رقم برای سال  54ساله،  11بارندگی در سال قبل از متوسط 

 سال جاریمواد غذایی در  تبه حفظ رشد اقتصادی و قیم ی قادرهای موسمی طبیع با توجه به باران ستوار اهند امیددولت 

رزی را تحت تاثیر قرارداده و صدمات جدی تا کنون بخش وسیعی از مزراع کشاو 2113کاهش بارندگی بی سابقه از سال . باشد

میلیاردی  9/5تقریبا نیمی از جمعیت   . وارد کرد در سال گذشته های روغنی ، نیشکر و دانهبه محصوالتی چون برنج، ذرت

است را  هزار میلیارد دالر برآورد شده 2که   درصد از تولید ناخالص این کشور 58و هند در بخش کشاورزی اشتغال داشته 

 .کشاورزی بعهده داردبخش 

india-normal-bolsters-nino-el-01/weakening-04-http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-  :ینک خبرل

prospects-rain-monsoon 

 :خبر خالصه 
The monsoon is set to bring cheers to Indian farmers this year after the first back-to-back shortfall in 

rainfall in three decades ravaged crops. 

Showers during the four-month rainy season starting June will probably be normal as the El Nino is 

seen returning to neutral conditions by the middle of the year, according to Skymet Weather Services 

Pvt. Rainfall was 14 percent below a 50-year average last year, preceded by a 12 percent shortfall in 

2014, data from the India Meteorological Department show. 

Prime Minister Narendra Modi’s government is counting on a normal monsoon to sustain economic 

growth and contain food costs after the lowest rainfall since 2009 parched vast tracts of farm land, 

hurting rice, corn, sugar cane and oilseed crops last year. About half of India’s 1.3 billion population is 

employed in agriculture, which accounts for roughly 18 percent of the nation’s $2 trillion gross 

domestic product. 

 نینو ال :موضوع

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 طی چند ماه آیندهاحتمال بهبود بحران آب در تایلند 

ا به میزان آب سدهرسیدن است که بدلیل  اعالم کردهی تایلند زکشاورزارت و

وریل تا ماه مه خواهد آاه های فصلی که از م حد کافی تا شروع فصل بارندگی

بنا . که بحران آب در این کشور طی چند ماه آینده بهبود یابد رود می نتظاربود، ا

بر اظهارات دبیر دائمی وزارت کشاورزی تایلند در یک سمینار در بانکوک، 

حدود به های مرکزی تایلند هستند  که تامین کننده آب دشتسدها آب ن میزا

تر  ز حجم سال قبل و بسیار پائینایعنی کمتر از نیمی  مکعب فوت میلیارد 4/2

  . تسی دانسته اماه جوالی کاف وی این مقدار را تا پایان .است هیدرس( میلیارد فوت مکعب 51)از سطح طبیعی آن 

وجود اینکه دولت اعالم کرد بود که کمبود آب تاثیری بر کاربران صنعتی و مصرف آب آشامیدنی نخواهد داشت، بسیاری از با 

 های مرکزی تایلند، منطقه کلیدی برای  تشد. یاری مزارع خود نخواهند بودبآکاران تا رسیدن فصل بارندگی قادر به  برنج

 . وابسته به آب آبیاری استثانویه این کشور بوده و ج محصول برن

two-next-over-ease-may-crisis-water-31/thai-03-cles/2016http://www.bloomberg.com/news/arti-  :لینک خبر

says-government-months 

 :خالصه خبر 
Thailand’s agriculture ministry signaled that a water crisis may ease over the next few months because 

supply in the nation’s dams should be sufficient until seasonal rains begin in April or May. 

Dams that supply Thailand’s central plains hold about 2.4 billion cubic feet of water, less than half the 

volume of a year ago and well below the normal level of 10 billion cubic feet, Theerapat 

Prayurasiddhi, the agriculture ministry’s permanent secretary, said at a seminar Thursday in Bangkok. 

That’s enough to last until the end of July, he said. 

While the government has said the deficit won’t affect industrial users and has ruled out shortages of 

tap water for consumption, many rice farmers won’t be able to irrigate their crops until the wet season 

starts in May, according to Theerapat. The central plains are a key plantation area for Thailand’s 

secondary rice crop, which is mostly dependent on irrigation. 

 آب :موضوع

 (bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های طوالنی مدت  فناوری جدید برای کمک به تحمل گیاهان در برابر خشکسالی

کنند که گیاهان خاصی  بر روی توسعه فناوری جدیدی کار می( Purdue)دانشگاه پوردو حققان م

را به مدت کرده و میزان آب مورد استفاده در کشاورزی  های طوالنی قادر به تحمل خشکسالیرا 

 . خواهد دادمقدار قابل توجهی کاهش 

عواملی چون خشکسالی از مهمترین بدلیل اینکه بر اظهار یکی از محققان این پروژه، بنا 

، بخش کشاورزی بزرگترین محیطی هستند که سبب کاهش تولید محصول می شوندهای  استرس

درصد از  71-81در حال حاضر، بخش کشاورزی . های شیرین در جهان است مصرف کننده آب

در . شود که در سطح جهانی روز بروز بدتر می ای پدیده. کند آب شیرین و تمیز در دسترس را در سراسر جهان مصرف می

محدود کردن باید انجام شود برای حفاظت از آب است، اولین کاری که  جرایمناطقی مثل کالیفرنیا که خشکسالی بسیار 

 . میزان آب موردنیاز کشاورزان برای تولید محصوالت است

نتیجه ها و در  اند که سبب بسته شدن سریع منافذ برگ های نوین موفق به شناسایی ژنی شده با کمک فناوریحققان ماین 

تز بهتر شده و نهایتا کارآئی فتوسن غشای سلولی کمتر آسیب دیده و. شود می رخ از دست دادن آب بعلت تعریقکاهش ن

 . شود در برابر شرایط خشکسالی می گیاه نش بهترکمنجر به وا

 drought.html-prolonged-survive-crops-03-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Purdue researchers are developing a technology that could enable specific plants and crops to survive 

extreme periods of drought, while significantly decreasing agricultural water consumption. 

Bressan said that because of factors such as drought, which is the most significant environmental stress 

on world agricultural production, agriculture has become the largest consumer of fresh water. 

"Agriculture uses about 75-80 percent of the available clean, fresh water supply, a phenomenon that 

exists all over the world and is only getting worse," he said. "In places like California, where drought 

is especially prevalent, the first thing they're going to have to do to make a real difference in water 

conservation is limit the amount of water that farmers need to successfully grow crops." 

Zhao said current genetically modified drought-resistant crops are only successful in narrow 

environmental conditions and rely on rescue irrigation if conditions become too severe. 

 خشکسالی :موضوع

 phys.org :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 حساسیت به گلوتن کاهش حلی برای  ده از خمیر ترش سنتی، راهاستفا

ت سپخش شد، ادعا شده ا Netflixبخش سوم مستندی درباره غذا که از شبکه ر د

تواند عدم تحمل گلوتن را در بسیاری از افراد مبتال به  رف نانی بنام ریچارد میکه مص

در . شود نان به روش قدیمی و با استفاده از خمیر ترش تهیه میاین . آن کاهش دهد

وسط شخصی بنام شود و ت تولید میها تخمیر  مخمر طبیعی پس از ساعتاین روش، 

 تاهمی مهمچنین در این فیل. است تهیه شدهی روستایی ماساچوست حنواریچارد از 

شود که  یمفرایند طوالنی مدت تخمیر سبب . است توضیح داده شدهروش تخمیر مناسب غالت و کمک آن به هضم نان 

ه موجود در آن نیز آزاد شده و بها و گلوتن نان بطور کامل شکسته شده و هضم آن آسانتر شود و عناصر مغذی  کربوهیدرات

های مربوط به تغذیه عاری از  ذابی است و در وبالگجایده  تر خمیر ترش طبیعی تحراهضم . کند نها کمک میآ آسانجذب 

ری سلیاک مقدار ن مبتال به بیماتالیا، به داوطلباطی یک تحقیق کوچک اجرا شده در ای، 2155در سال . است گلوتن مطرح شده

ت آمده نشان داد که نان تهیه شده به این روش برای افراد مبتال به سنتایج بد. ن تهیه شده با خمیر ترش داده شدکمی نا

. حلی برای بیماری رو به افزایش سلیاک باشد تواند راه تهیه نان به روش قدیمی و سنتی میبنابراین . باشد سلیاک سمی نمی

 . زم است تحقیقات بیشتری انجام گیردالزمینه  اینمحققان معتقدند که در 

 disease-celiac-health-food-intolerance-gluten-bread-http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/mar/23/sourdough  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
“Iwould bet that if you took a dozen people who claimed gluten intolerance and you gave them 

Richard’s bread, they’d be fine,” says Michael Pollan in the third episode of his new Netflix food 

documentary, Cooked. The bread he is referring to is a sourdough made the old fashioned way, with 

hours of fermentation and naturally occurring yeast found in the air by a baker named Richard 

Bourdon in rural Massachusetts. Bourdon and Pollan go on to explain the importance of proper 

fermentation of grains to aid in digestion. Pollan says a long fermentation process allows bacteria to 

fully break down the carbohydrates and gluten in bread, making it easier to digest and releasing the 

nutrients within it, allowing our bodies to more easily absorb them. Pollan hypothesizes that the 

speeding up of the bread-making process for mass consumption has so radically altered what we know 

as bread in the last century that it’s no longer as easily digested. 

 صنایع غذایی :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 63/13/6112: تاریخ خبر

 ت به فهرستبازگش
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 های عصبی انسان ها بر روی سلول کش اثرات مخرب قارچ

ژنتیکی  غییر ت ها ها بر روی شبکه نورونی موش کش از اینکه محققان دریافتند قارچ سپ

های مدرن  کش گذارند، اثرات قارچ مشاهده شده در بیماری اوتیسم و آلزایمر می مشابه

 . اند قرار گرفته تری های دقیق بررسی تحت ها بر روی سبزیجات و میوه

کش و  نوع آفت 911های مغزی را در معرض بیش از  روف حاوی سلولظمحققان 

 strobilurinsها بنام  کش یک کالس از قارچ الگوهای تغییرات ژنتیکی ایجاد شده توسط کش قرار دادند و دریافتند که قارچ

محققان دانشگاه کارولینای شمالی امیدوارند به کمک نتایج بدست آمده . ها دیده می شود است که در انسان یشرایطمشابه 

 .را شناسایی کنند ایی مثل اوتیسمه برخی از عوامل محیطی مؤثر بر بروز بیماریوانند تب

یعنی بیش از نیم قرن بعد از اینکه برای . مورد تصویب قرار گرفتسال گذشته  21در  strobilurinsهای  کش قارچاز استفاده 

 . پزشکی معرفی شدادبیات اوتیسم در  بیماریاولین بار 

 . است به چاپ رسیده Nature Communicationsبیشتر این تحقیق در مجله جزئیات 

for-news-bad-are-fungicides-https://www.theguardian.com/science/2016/mar/31/agricultural-  :لینک خبر

suggests-study-neurons 

 :خالصه خبر 
Modern fungicides that are sprayed on fruit and vegetables have come under fresh scrutiny after 

scientists found they caused similar genetic changes in mouse neurons to those seen in autism and 

Alzheimer’s disease. 

Researchers exposed dishes of the brain cells to more than 300 different pesticides and fungicides and 

found that one class of fungicides, the strobilurins, produced patterns of genetic changes often seen in 

the human conditions.Scientists at the University of North Carolina in Chapel Hill hoped the 

experiment might shed light on the kinds of substances in the environment that contribute to cases of 

autism. To their surprise, they found compounds that produced some genetic hallmarks of autism and 

neurodegenerative diseases at the same time.The strobilurins have only been approved for use in the 

past 20 years, more than half a century after the first individual diagnosed with autism was announced 

in the medical literature.  

 ها کش قارچ :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 31/13/6112: تاریخ خبر

 زگشت به فهرستبا
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 المللی امریکا از مشارکت دانشگاه کرنل برای بهبود ارقام تراریخته بادمجان در جنوب آسیا حمایت آژانس توسعه بین 

Usaid Supports Cornell's Feed the Future South Asia Eggplant Improvement Partnership 

 اروپا .2

 های موجود در زمینه گسترش ارقام پنبه تراریخته بررسی محدودیت 

A Black (White) Hole in the Global Spread of GM Cotton 

 امریکا .9

  کننده زمان گلدهی کاهو خواب بذر و تنظیمشناسایی ژن مربوط به 

Gene that Blocks Lettuce Germination also Regulates Flowering Time 

 ن ذرت تراریخته توسط وزارت کشاورزی امریکازدایی از دو الی مقررات 

USDA Deregulates Two Lines of GE Corn 

 تحقیقات .4

 جداسازی عامل بیوسنتز آنتوسیانین در علف هرز بزشاخی 

Isolation of Anthocyanin Pathway Regulator from Horny Goat Weed 

  رسیدن به مرحله باردهی در مرکبات شدندمحققان موفق به تسریع 

Advanced Flowering of Juvenile Citrus Induced by a Viral Vector 

 های  نقش ژنAnnexin فرنگی های توت در فرایند رسیده شدن میوه 

The Role of Annexin Genes In Strawberry Fruit Development 
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