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 تداوم روند افزایشی مواد غذایی بدنبال باال رفتن قیمت جهانی روغن پالم

در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی پس از چهار سال روند کاهشی، قیمت 

 .  جهانی مواد غذایی اصلی افزایش پیدا کرد

، فائو «عرضه و تقاضای غالتخالصه وضعیت »بر اساس آخرین گزارش 

 2126به حدود  2156بینی خود برای تولید جهانی غالت را در سال  پیش

و بطور بالقوه  2151این رقم تقریبا مشابه سال . میلیون تن افزایش داد

 . دومین برداشت بزرگ ثبت شده جهانی است

میلیون تن  5954زن، جو، چاودار و سورگون معادل بینی جدید فائو برای تولید جهانی غالت دانه درشت شامل ذرت، ار پیش

میلیون تن  431ها در همان رقم  بینی در مورد میزان تولید جهانی برنج پیش. است 2151یعنی حدود یک درصد کمتر از سال 

 . است یعنی یک درصد بیشتر از سال قبل بدون تغییر مانده

علل اصلی آن کاهش شدید واردات جو و . میلیون تن برسد 967به رود با کمی کاهش  میزان تجارت جهانی غالت انتظار می

های مذکور افزایش واردات  کاهش. است رت توسط اتحادیه اروپا اعالم شدهذسورگوم توسط چین و همچنین کاهش واردات 

 .  اند جبران کنند توسط کشورهای افریقایی در نتیجه خشکسالی را نتوانستهذرت 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/413122/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global prices of key staple food commodities rose in April, marking its third consecutive monthly 

increase after four years of decline. 

FAO raised its forecast for world cereal production in 2016 slightly to nearly 2 526 million tonnes, 

virtually the same as in 2015 and potentially on course to be the second-largest global harvest ever, 

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

FAO's new production forecast for global coarse grains - including barley, maize, millet, oats, rye and 

sorghum - stands at 1 314 million tonnes, about one percent below the 2015 output. 

FAO left unchanged its worldwide rice production forecast at 495 million tonnes, about one percent 

higher than the previous year, although the full impact of the El Niño weather phenomenon will not be 

clear for a few more months. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/413122/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2156تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل 

واحد در ماه آوریل  8/515شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

داشت، اما  افزایش( درصد 7/1)واحد  5/5، نسبت به ماه قبل 2156

افزایش نسبتا زیاد در . کمتر بود 2151درصد از ماه آوریل سال  51

تر در قیمت  های گیاهی همراه با افزایش مالیم روغنهای  شاخص

جهانی غالت که نتوانستند کاهش قیمت لبنیات و شکر را جبران 

افزایش جزئی شاخص در ماه . کنند، عامل اصلی این افزایش بودند

برای سومین ماه  تدریجی این شاخص یروند افزایشآوریل، ادامه 

 . است متوالی

 2/2واحد در ماه آوریل،  511شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

از ماه قبل بیشتر ولی در مقایسه سال به سال ( درصد 1/5)واحد 

شاخص ذرت تحت تاثیر کاهش ارزش دالر . درصد کمتر بود 4/51

های گیاهی بیشترین افزایش  غنامریکا و افزایش ناگهانی قیمت رو

 .را داشت

واحد در ماه  4/566های گیاهی با متوسط  شاخص قیمت روغن

افزایش ( درصد 5/4)واحد  6/6، نسبت به ماه مارس 2156آوریل 

علت اصلی . داشت و به سومین ماه متوالی روند افزایشی خود رسید

ت روغن افزایش این شاخص در ماه آوریل در نتیجه باال رفتن قیم

 . ماه گذشته رسید 57پالم بود که باالترین رقم در 

واحد در ماه  4/527شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

روند کاهشی . از ماه قبل کمتر بود( درصد 2/2)واحد  3/2آوریل، 

این شاخص بعلت تداوم عرضه فراوان آن در سطح جهانی و محدود 

 . استشدن خرید از طرف واردکنندگان آن 

آوریل، از   واحد در ماه 6/546شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

قیمت گوشت مرغ و . بیشتر شد( درصد 8/1)واحد  2/5ماه مارس 
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 .ولی قیمت گوشت گوسفند و گاو افزایش داشت ماند خوک بدون تغییر

این . کاهش داشت( درصد 7/5)احد و 8/9، نسبت به ماه قبل 2156واحد در ماه آوریل  251شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

کاهش منعکس کننده افزایش صادرات از طرف برزیل در نتیجه باال رفتن میزان تولید و انتظار کاهش مصرف نیشکر برای 

 . تولید اتانول در این کشور است

 ww.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/http://w  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 151.8 points in April 2016, up 1.1 points (0.7 percent) 

from March, but almost 10 percent below its April 2015 level. A relatively strong rise in vegetable oil 

quotations coupled with a more modest gain in international prices of cereals more than offset a 

decline in dairy and sugar prices. The small increase in April represented a third month of gradual rise 

in the value of the FFPI. 

» The FAO Cereal Price Index averaged nearly 150 points in April, up 2.2 points (1.5 percent) from 

March, but still down 10.4 percent year-on-year. Maize quotations increased the most, influenced by 

weaker US dollar and spill over from soaring prices in the vegetable oils complex. 

The FAO Vegetable Oil Price Index averaged 166.4 points in April, up 6.6 points (4.1 percent) from 

March and representing the third consecutive monthly increase.  The April rise was again driven by 

palm oil, the prices of which climbed to a 17 month high on concerns over a grim 2016 production 

outlook and a growing world demand. 

The FAO Dairy Price Index averaged 127.4 points in April, down 2.9 points (2.2 percent) from 

March.  Quotations for dairy products continued to be affected by ample world supplies and limited 

buying interest by traditional importers. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 توسط بانک جهانی« 2156انداز بازار کاالها در سال  چشم»کتاب انتشار دومین جلد از 

را با توجه به  2156بینی خود برای قیمت نفت خام در سال  پیش بانک جهانی

دالر برای هر بشکه  45دالر به  97بهبود گرایشات بازار و کاهش ارزش دالر از 

 . افزایش داد

، انتظار «2156انداز بازارهای  کاال در سال  چشم»بر اساس نسخه دوم کتاب 

وسط بانک جهانی در سال های کاالهای اساسی رصد شده ت رود تمام شاخص می

.  با توجه به تداوم باال بودن عرضه نسبت به سال قبل با کاهش روبرو شوند 2156

در مورد کاالهای صنعتی شامل انرژی، فلزات و مواد خام کشاورزی در بازارهای 

 . است بینی شده نوظهور و مناطق در حال پیشرفت اقتصادی رشد ضعیفی پیش

های  نامه در ماه توسط بانک جهانی بصورت فصل« ی کاالانداز بازارها چشم»کتاب 

این کتاب شامل گزارشات . شود ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر هر سال منتشر می

بازار جهانی کاالهای اساسی شامل انرژی، فلزات،   دقیق از تجزیه و تحلیل

همراه با لیست  2126کاال تا سال  46قیمت بینی  همچنین در این کتاب پیش. قیمت و کودها است کشاورزی، فلزات گران

 . این کتاب مربوط به آمار و اطالعات بخش کشاورزی است 95تا  27از صفحه .  است های قبلی آنها ارائه شده قیمت

 .مراجعه نمائید  g/commoditieshttp://www.worldbank.orتوانید به لینک  برای کسب اطالعات بیشتر می

 . زیر قابل دانلود و در دسترس است های با استفاده از لینک کتاباین  و اول متن کامل نسخه دوم

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677121461693540498/CMO-April-2016-Full-

Report.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23680/CMOJan2016FullReport.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

down-revises-forecast-price-oil-2016-raises-bank-release/2016/04/26/world-http://www.worldbank.org/en/news/press- :لینک خبر

projections-price-agriculture 

 :خالصه خبر 
Amid improving market sentiment and a weakening dollar, the World Bank is raising its 2016 forecast 

for crude oil prices to $41 per barrel from $37 per barrel in its latest Commodity Markets Outlook, as 

an oversupply in markets is expected to recede. 

http://www.worldbank.org/commodities
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677121461693540498/CMO-April-2016-Full-Report.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677121461693540498/CMO-April-2016-Full-Report.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23680/CMOJan2016FullReport.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23680/CMOJan2016FullReport.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/26/world-bank-raises-2016-oil-price-forecast-revises-down-agriculture-price-projections
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/26/world-bank-raises-2016-oil-price-forecast-revises-down-agriculture-price-projections
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/26/world-bank-raises-2016-oil-price-forecast-revises-down-agriculture-price-projections
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/4/677121461693540498/CMO-April-2016-Full-Report.pdf
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All main commodity indexes tracked by the World Bank are expected to decline in 2016 from the year 

before due to persistently elevated supplies, and in the case of industrial commodities – which include 

energy, metals, and agricultural raw materials -- weak growth prospects in emerging market and 

developing economies. 

The World Bank’s Commodity Markets Outlook is published quarterly, in January, April, July and 

October. The report provides detailed market analysis for major commodity groups, including energy, 

metals, agriculture, precious metals and fertilizers. Price forecasts to 2026 for 46 commodities are 

presented along with historical price data. 

 اقتصاد: موضوع

 (worldbank)بانک جهانی   :منبع

 62/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 توسط بانک جهانی« های توسعه جهانی شاخص»کتاب انتشار 

توسط بانک جهانی  2156نسخه سال ( WDI)کتاب شاخص توسعه جهانی 

تاب بیشرین آمار دانلود در میان مجموعه قبل این ک  نسخه سال. منتشر شد

این کتاب آماری با کیفیت باال و قابل مقایسه در . داشت را های این بانک داده

 . کند ئه میامورد توسعه و وضعیت زندگی مردم کشورهای مختلف جهان را ار

 211شاخص برای بیش از  5411شامل ( WDI)های توسعه جهان  کتاب شاخص

های قبلی  روز شده و نسخه نامه به ین کتاب بصورت فصلا. کشور جهان است

نسخه جدید ساالنه . سایت بانک جهانی در دسترس است آن نیز از طریق وب

های  های مطرح شده در نسخه آن امکان بررسی روند توسعه جهانی و بحث

 . است فصلی را فراهم کرده

ر کشورهای دنسخه بین  این است که در این WDI 2016های  یکی از ویژگی

های قبلی بعنوان کشورهایی با درآمد متوسط یا کم  که در نسخه)حال توسعه 

های  گروه. است تمایزی گذاشته نشده( های قبلی کشورهای با درآمد باال در نسخه)و کشورهای توسعه یافته ( اند شده  نامبرده

بندی شوند، بر اساس پوشش  در حال توسعه دستهبجای اینکه همانند قبل بعنوان کشورهای ( «شرق آسیا»مثل )ای  منطقه

 .اند جغرافیایی در نظر گرفته شده

http://data.worldbank.org/products/wdi
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 :توانید دانلود نمائید های زیر می های مختلف آن را بطور جداگانه با استفاده از لینک این کتاب را بصورت کامل و یا بخش

 :دانلود متن کامل کتاب

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23969/9781464806834.pdf 

 :های اطالعاتی کتاب دانلود مجموعه داده

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 

 :های آماری کتاب دانلود جدول

http://wdi.worldbank.org/tables 

 :دانلود لیست کامل کاالها

http://data.worldbank.org/products/wdi 

 miss-want-t-won-you-features-reeth-out-indicators-development-world-edition-http://blogs.worldbank.org/opendata/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

With over 1 million downloads last year, WDI is the most widely used dataset in our Open Data 

Catalog and it provides high-quality cross-country comparable statistics about development and 

people’s lives around the globe. 

WDI now includes 1,400 indicators for over 200 economies. While we update the WDI database 

quarterly and make historical versions available, this annual release of a new edition is an opportunity 

to review the trends we’re seeing in global development and discuss updates we’ve made to our data 

and methods. 

In WDI 2016, there is no longer a distinction between developing countries (defined in previous 

editions as low- and middle-income countries) and developed countries (previously high-income 

countries). Regional groupings (such as “East Asia”) are now based on geographical coverage rather 

than a sub-set of countries that were previously referred to as developing. In some occasional cases, 

where data availability or context have dictated it, we’ve excluded high income from some charts or 

tables, and we’ve indicated that in the footnotes. 

 اقتصاد: موضوع

 (worldbank)بانک جهانی   :منبع

 62/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23969/9781464806834.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://wdi.worldbank.org/tables
http://data.worldbank.org/products/wdi
http://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indicators-out-three-features-you-won-t-want-miss
http://datacatalog.worldbank.org/
http://datacatalog.worldbank.org/
https://twitter.com/intent/tweet?text=WDI+now+includes+1%2C400+indicators+for+over+200+economies.&url=http://blogs.worldbank.org/opendata/2016-edition-world-development-indicators-out-three-features-you-won-t-want-miss/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbankdata
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx?qterm=archives&pagenumber=1


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931 ول اردیبهشتانیمه 

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

8 

 

 آب کمتر وتر  تالش محققان برای سازگارسازی گندم به آب و هوای خشک

برای  سال آینده، محققان در تالش 91بینی شده برای گندم تا  با هدف تامین تقاضای پیش

درصد میزان تولید فعلی هستند و در این  61برای افزایش میزان تولید گندم به بیش از 

 . اند وری این گیاه کرده راستا شروع به کشف رموز ژنتیکی گندم برای باال بردن بهره

اند به نسل  توانستهمحققان است  المللی شروع شده سایت بین 26در تحقیقی که اخیرا در 

درصد بیشتر  51های بهبودیافته گندم و گزینش صفات فیزیولوژیکی برتر با عملکردی حدود  ق تالقی الینجدیدی از طری

 . از متوسط عملکرد ارقام معمولی گندم دست یابند

اند که مناسب برای سازگاری با گرما و شرایط  در طی این پروژه، محققان صفات مطلوب زیادی را شناسایی کرده

دهنده توانایی گیاه به دسترسی  توان از دمای کانوپی سردتر نام برد که نشان جمله این صفات میاز . خشکسالی هستند

 . های بیشتر خاک تحت شرایط خشکی و گسترش بیشتر ریشه در شرایط آبی گرم است در عمق  به آب

ها  طلوب و انتقال آن به دانههای خود در شرایط م اند که این گیاهان قادر به ذخیره قند در ساقه آنها همچنین کشف کرده

نقش مهمی در منعکس ها نیز  واکس یا موم برگ. هستند در زمانی که شرایط مساعد برای فتوسنتز کافی وجود ندارد

 photo-inhibitionتوانند میزان ریسک  ها دارند و در نتیجه می کردن تابش بیش از حد نور و کاهش تبخیر از سطح برگ

 . را کم کنند( dehydration)آبی  و کم

Scientists battling to increase wheat production by more than 60 percent over the next 35 years to meet 

projected demand are optimistic that they have begun to unravel the genetic mysteries that will lead to 

a more productive plant. A recent study conducted at 26 international sites with a new generation of 

improved wheat breeding lines crossed and selected for superior physiological traits, resulted in yields 

that were on average 10 percent higher than other wheat varieties. In the study, scientists identified 

many useful traits in the wheat plant suited to heat and drought adaptation, including: cooler canopy 

temperature indicating the ability of the plant to access subsoil water under drought and root 

proliferation under hot irrigated conditions. They also discovered the plants have the ability to store 

sugars in the stem when conditions are good and the capacity to remobilize them to the grain when 

needed for seed filling if conditions do not permit enough photosynthesis. Leaf wax also plays a role 

by reflecting excess radiation and reducing evaporation from the leaf surface, lowering the risk of 

photo-inhibition and dehydration. 

 :منبع

http://www.cimmyt.org/scientists-aim-to-adapt-wheat-to-a-warmer-climate-with-less-water/ 

 بازگشت به فهرست

http://repository.cimmyt.org/xmlui/handle/10883/4244
http://www.cimmyt.org/scientists-aim-to-adapt-wheat-to-a-warmer-climate-with-less-water/
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 ش فائو از وضعیت تولید مواد غذایی در کره شمالیانتشار گزار

طبق برآوردهای فائو در گزارش منتشر شده درباره کشور کره شمالی، در 

زمینی در این  تولید مواد غذایی شامل غالت، سویا و سیب 2151سال 

است و انتظار  تا کنون کاهش پیدا کرده 2151کشور برای اولین بار از سال 

 .دن وضعیت امنیت غذایی بیانجامدرود به بدتر ش می

، 2154در مقایسه با سال  2151کل تولید مواد غذایی کره شمالی در سال 

این . است میلیون تن رسیده 4/1به   میلیون تن 3/1درصد کاهش از  3با 

کاهش بخصوص در مورد برنج که محصول اصلی این کشور است در نتیجه 

بر اساس برآوردهای فائو، . است میلیون تن رسیده 3/5درصد کاهش به  26حدود با وضعیت بد بارندگی و کمبود آب آبیاری 

 .است تن اعالم شده 634،111حدود  56/2151نیاز واردات این کشور به غالت در سال 

های انجام شده توسط سیستم اطالعات جهانی و هشدار  و تحلیل  و تجزیه شده ها بر اساس ارقام رسمی تولید این تخمین

 . است ارائه شدهرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اتحادیه اروپا و با همکاری م( GIEWS)دهنگام فائو زو

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/412030/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
North Korea's total  food production - including cereals, soybeans and potatoes in cereal equivalent - is 

estimated to have fallen in 2015, the first drop since 2010, and is expected to worsen food security in 

the country, according to a FAO update issued today. 

Last year, total food production in North Korea (officially known as the Democratic People's Republic 

of Korea) is estimated to have been about 5.4 million tonnes compared to 5.9 million tonnes in 2014, 

marking a 9 percent decrease, the update said. 

In particular, production of paddy rice, the country's main staple, dropped by 26 percent to 1.9 million 

tonnes, mainly due to poor rains and low availability of water for irrigation. 

FAO's estimate for the country's cereal import requirements for the 2015/16 marketing year 

(November-October) amounts to 694,000 tonnes. With 300,000 tonnes expected to be covered by 

government imports, the uncovered deficit of 394,000 tonnes represents the highest gap since 2011/12, 

the report said. 

 کشورها: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 62/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/412030/icode/
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 ادامه گسترش بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک

( PPR)های مهلک دامی یعنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک  گسترش یکی از بیماری

اخیرا . است کشور رسیده 76به حدود  در سطح جهانی همچنان ادامه داشته و اکنون

است که برای اولین بار موردی از این بیماری در گرجستان مشاهده  گزارش شده

بیماری طاعون نشخوارکنندگان یک بیماری ویروسی است که قادر است بر . است شده

شیوع جدید آن در مالدیو نشان . روی جمعیت گوسفندها و بزها بشدت تاثیر بگذارد

 . پذیر هستند ای در برابر این بیماری آسیب که حتی کشورهای جزیرهدهد  می

دهنده مناطق جدیدی از گسترش این  شیوع این بیماری در گرجستان در نزدیکی مرزهای ارمنستان و آذربایجان نشان

هداشت دام کارشناسان فائو و سازمان جهانی ب. بیماری است بویژه اینکه تماس با حیوانات محافظت نشده کشنده است

(OIE ) ینه و تشدید نظارت بر حیوانات ، ایجاد مناطق قرنطگوسفند و بز  811،111اقدامات کنترلی شامل واکسینانوسیون

بخصوص در افریقا، آسیا و خاورمیانه ( PPR)در دو دهه گذشته، طاعون نشخوارکنندگان . اند مناطق مجاور را توصیه کرده

ساالنه خسارت ناشی از . میلیارد نشخوار کننده کوچک جهان در این مناطق هستند 5/2حدود . است بسرعت گسترش یافته

های  های بیمار بر امنیت غذایی و چالش عالوه بر خسارت مالی، دام. است میلیارد دالر برآورد شده 2این بیماری بیش از 

 . گذارند پذیر اثر می میلیون خانوار آسیب 911ای بیش از  تغذیه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/411738/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A devastating livestock disease is continuing to extend its global reach and is now present in 76 

countries.  Georgia recently reported its first-ever case of Peste des Petits Ruminants (PPR), a viral 

disease which is capable of severely impacting goat and sheep populations, while a new outbreak has 

occurred in the Maldives, showing that even island states are vulnerable to the plague. 

The outbreak in Georgia, near the borders with Armenia and Azerbaijan marked new territory for the 

disease, which is particularly lethal upon contact with unprotected animals.  

Experts from the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Organisation for Animal 

Health (OIE) recommended control measures including vaccination of 800,000 sheep and goats. 

Quarantine zones have been created and surveillance of animals in adjacent regions intensified. 

 های دامی بیماری: وضوعم

 (FAO)فائو  :منبع

 68/14/6112: برتاریخ خ

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/411738/icode/
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 استفاده از نانوذرات برای افزایش بازدهی در کشاورزی

رای تامین محققان در تالش برای افزایش تولید مواد غذایی ب

گروهی از . معیت فزاینده جهان هستندتقاضای موردنیاز برای ج

اند که  ارائه روشی پایدار شده محققان دانشگاه واشنگتن موفق به

ایی اصلی، به تولید ذاز طریق بهبود مکانیسم جذب عناصر غ

 . حبوبات غنی از پروتئین منجر خواهد شد

این محققان همچنین برای کاهش مصرف کودهای فسفره معدنی 

 . اند اکسید روی شده تذراوو بهبود رشد گیاهان زراعی با استفاده از نان

 . است به چاپ رسیده Agricultural and Food Chemistryمجله  2156آوریل  7ی آنها در شماره ها جزئیات یافته

توان در چرخه  است که چگونه فسفر موجود در خاک را با استفاده از نانوذرات می شده در این تحقیق برای اولین بار نشان داده

 . زندگی گیاه از بذر تا برداشت وارد کنند

اند که به گیاهان در جذب عناصر  های موجود در اطراف ریشه نانوذرات اکسید روی تولید کرده از قارچ این تیم تحقیقاتی

روی یکی از عناصر غذایی ضروری برای گیاهان است زیرا از طریق تعامل با سه آنزیم دیگر در . کند غذایی از خاک کمک می

 . کند ریشه کمک میهای پیچیده به فرم قابل جذب توسط  نبدیل فسفر خاک از فرم

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160429105527.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists are working diligently to prepare for the expected increase in global population -- and 

therefore an increased need for food production-- in the coming decades. A team of engineers at 

Washington University in St. Louis has found a sustainable way to boost the growth of a protein-rich 

bean by improving the way it absorbs much-needed nutrients. 

Ramesh Raliya, a research scientist, and Pratim Biswas, the Lucy & Stanley Lopata Professor and 

chair of the Department of Energy, Environmental & Chemical Engineering, both in the School of 

Engineering & Applied Science, discovered a way to reduce the use of fertilizer made from rock 

phosphorus and still see improvements in the growth of food crops by using zinc oxide nanoparticles. 

 نانوذرات: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 69/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سازی ارقام برنج سفید تغذیه جهانی با غنی کمک به مدیریت سوء

محققان استرالیایی با تعریف فرایند جدیدی برای افزایش ارزش 

اند در راستای حل مشکالت مربوط به  ای برنج سفید توانسته تغذیه

 پخت کردن نیم. تغذیه میلیاردها انسان یک گام به جلو بردارند سوء

(parboiling ) شلتوک قبل از تبدیل آن به برنج سفید به غنی شدن آن

و همکارانشان از بخش صنایع از سینکروترون  Charles Sturtمحققان دانشگاه . کند با عناصر ریزمغذی کمک می

(synchrotron )های  برای مقایسه تکنیکparboiling ن مرحله تر کرد آنها دریافتند که طوالنی. اند استفاده کرده

parboiling  در دماهای باالتر سبب انتقال بیشتر عناصر ریزمغذی از پوسته درونی شلتوک(barn )ای دانه  به مغز نشاسته

 . به چاپ رسیده است Food Science and Technologyجزئیات این تحقیق در مجله . شود برنج می

 barnالیه درونی یا . شود  بیرونی و درونی شلتوک تهیه میهای  برنج سفید با روش متداول خشک کردن و جدا کردن پوسته

از مناطق جهان رصد از کالری موردنیاز مردم برخی د 81حدود . حاوی عناصر ریزمغذی مثل آهن، منگنز، پتاسیم و روی است

بود آهن رنج درصد از جمعیت جهان از کم 91میلیارد نفر یعنی  2بیش از . شود شرقی آسیا از برنج تامین می مثل جنوب

عدم عملکرد صحیح سیستم ایمنی و افسردگی و کم خونی همراه ، برند که با عوارضی مثل اختالل رشد ذهنی در کودکان می

  . تغذیه در سطح جهانی است های مبارزه با گسترش سوء حل بهبود فرایند تهیه برنج سفید یکی از راه. است

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160427150448.htm  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 
Efforts to address chronic malnutrition in billions of people have taken a step forward with Australian 

researchers defining processing conditions that boost the nutritional value of white rice -- the staple 

food of more than a third of the world's population. While it is known parboiling grains before milling 

helps retain essential micronutrients, researchers from Charles Sturt University (CSU) and the NSW 

Department of Primary Industries (DPI) have used the Australian Synchrotron to compare parboiling 

techniques, showing in the LWT -- Food Science and Technology journal that longer parboiling 

processes at higher temperatures cause more micronutrients to migrate from the outer bran layer into 

the starchy core of the grain. Dr Peter Torley says the Australian Synchrotron's X-ray Fluorescence 

Microscopy beamline has enabled researchers to accurately track the diffusion of nutrients at sub-

micron resolution levels without damaging the rice grain's internal structure. 

 تغذیه، برنج سوء: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 67/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 بررسی اثرات حفاظت از مالکیت معنوی بذر در اصالح نباتات و بیوتکنولوژی

برای بسیاری از ( open-source)های کامپیوتری منبع باز  برنامههمیت ا

های رایگان در دسترس عموم بوده و موجب  این برنامه. مردم آشکار است

های  اما نوآوری. شوند نقاط دوردست جهان میگسترش تکنولوژی به 

های کامپیوتری  بهمین دلیل بسیاری از شرکت. بر هستند پیشرفته هزینه

 . شوند برای محصوالت خود حق مالکیت قائل می

های بدست آمده در توسعه بذر نیز صدق  پیشرفتفوق در مورد موضوع 

کنند و مدعی هستند که اینکار دارای  و بذرهای جدید حمایت میارقام  برخی از محققان کشاورزی از تبادل رایگان. کند می

است که در کل  اما مطالعات انجام شده در دانشگاه ایالتی آیوا نشان داده. دهندگان بذر و کشاورزان است مزایایی برای پرورش

روری بودن حفاظت از ضاز جمله دالیل آنها بر . دهندگان بذر و جامعه است رورشپبه نفع  مالکیت معنوی بذرحفاظت از 

حفاظت از مالکیت معنوی ( 2. کند به محققان در جذب سرمایه کمک میمالکیت معنوی ( 5: عبارتند از مالکیت معنوی بذر

های روزافزون جهانی  برای مقابله با چالشنوآوری  .شود  سبب پیشرفت توسعه و تحقیق در این زمینه بذر و تولید ارقام می

 . کند استفاده از ارقام و تقلب در محصوالت کمک می یت معنوی به جلوگیری از سوءکحمایت از مال( 9. روری استض

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160427221200.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Most people are aware of open-source computer programs. These free programs, accessible by anyone, 

spread technology to distant corners of the world. Cutting-edge innovations, however, come at a price. 

As a result, many software companies license their work. 

These same concerns exist within the seed-development arena. Some plant researchers support the free 

exchange of new varieties of seeds and plants. Doing so, they argue, benefits both plant breeders and 

farmers. Considering seeds "intellectual property" may seem harmful to this free exchange of 

information. 

But all coins have two sides. Stephen Smith and a team at Iowa State University examined the impact 

of intellectual property protection in a new study. Smith is a professor of agronomy and visiting 

scientist in seed science. The researchers found intellectual property protection benefits both plant 

breeders and society. 

 فناوری: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 67/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 هایی برای کشاورزی پایدارتر های جدید برای ایجاد فرصت تکنیک

زمینی و  بویژه برای محصوالتی مثل سیب های سنتی تولید ارقام جدید روش

تواند  های جدید و پیشرفته می ارائه تکنیک. بر است سیب بسیار زمان

های جدید بدست  یافته. های خوبی برای ایجاد کشاورزی پایدار باشد فرصت

ای در مجله  بصورت مقاله ن زمینهیدر اآمده توسط محققان دانشگاه 

Trends in Plant Science است به چاپ رسیده . 

های  پیشرفتها  ی در زمینه ژنتیک و عملکرد ژنهای اخیر دانش علم سالدر 

های جدیدی توسعه داده  ، تکنیکها در فرایندهای تولید ارقام  این دانشکردن برای کاربردی . است توجهی داشته قابل

دار  توانند یک ژن خاص را از طریق موتاسیون هدف ، تولیدکنندگان ارقام جدید دیگر میبرای مثال در مورد برنج. اند شده

توان از  ا میخاص رموتاسیون . ها را کاهش دهند کش غیرفعال کرده و گیاه برنج را در برابر پاتوژن خاص مقاوم و مصرف قارچ

. شود نامیده می( gene editing)ویرایش ژنی  این فرایند. انتقال موقت یک ژن یا پروتئین به سلول گیاهی ایجاد کردطریق 

توانند ارقامی تولید کنند که  ه از این تکنیک در گیاهانی مثل گندم بعنوان مثال میتولیدکنندگان ارقام گیاهی با استفاد

   . اسب بیماران سلیاکی باشدمن

 agriculture.html-sustainable-opportunities-techniques-04-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Products from new breeding techniques provide major opportunities for making agriculture more 

sustainable. This makes them a useful addition to common breeding practice, especially for crops 

where the desired variety improvements are currently very time-consuming, such as potatoes and 

apples. These findings are contained in a literature review by Wageningen UR published in the 

renowned magazine Trends in Plant Science. 

Scientific knowledge of genes and their functioning has increased considerably over recent years. To 

apply this knowledge in a useful way, new breeding techniques have been developed to achieve very 

specific results in the breeding process. For example, in rice, breeders have now switched off one 

particular gene via a specific targeted mutation so that the rice plant is no longer susceptible to a 

certain pathogen and requires less spraying with fungicides. The specific mutation is induced via a 

gene or protein which is temporarily inserted into the plant cell. This process is called gene editing. 

 کشاورزی پایدار: موضوع

 phys.org :منبع

 68/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-04-techniques-opportunities-sustainable-agriculture.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/newbreedingt.jpg
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 کش برای مقابله با آفات مقاوم طبیعی حشره های تولید پروتئین

توانند  هایی شدند که می دانشگاه هاروارد موفق به تولید مولکولحققان م

یعنی کمک کند از بزرگترین مشکالت کشاورزی مدرن  به حل یکی

ق مهندسی ژنتیک در به صفاتی که از طری مقاومافزایش تعداد حشرات 

محققان به کمک فناوری ین ا .اند گیاهان برای مقابله با آفات ایجاد شده

 Phage-Assisted Continous Evolutionیا  PACE جدیدی بنام 

 Bt-toxinاشکال جدیدی از یک پروتئین ضدحشرات بنام اند  توانسته

مقاومت توان برای کمک به کنترل  ها می این پروتئیناز . تولید نمایند

 . استفاده کرد Bt-toxinحشرات به 

است که محققان بتوانند با  امیدواری کردهبلندپروزانه دانسته و اظهار از محققان این پروژه هدف از این تحقیق را یکی 

وی همچنین گفت که . پیدا کنندمشکالت مربوط به مقاومت حشرات های مناسب برای  حل راه PACEاستفاده از فناوری 

کشف های بهداشتی  باشد بعنوان مثال در مراقبت د کاربرد داشتهتوان ای می های گسترده در زمینه PACEفرم  پلت

 . در دسترس است  Natureماه مه مجله  1این تحقیق در شماره جزئیات  .را تسریع کندهای درمانی  پروتئین

 science.html-protein-breakthrough-showcase-04-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :صه خبر خال
Harvard scientists have developed molecules that may help to solve one of the most pressing problems 

in modern agriculture: the rise of insects that are resistant to traits that were engineered to help crops 

withstand pests. Using phage-assisted continuous evolution (PACE) technology developed by 

Harvard's David Liu, professor of chemistry and chemical biology, and his co-workers, a team of 

researchers evolved new forms of a natural insecticidal protein called "Bt toxin." The proteins can be 

used to assist in controlling Bt toxin resistance in insects. 

Liu is the corresponding author of the study, which was co-authored by graduate student Ahmed H. 

Badran from Harvard's Department of Chemistry and Chemical Biology, along with Cornell 

University entomologist Ping Wang and a number of collaborating scientists at Monsanto,which 

produces Bt toxin crops.The work is described in the May 5 issue of Nature, published online April 27. 

 ها کش حشره: موضوع

 phys.org :منبع

 68/14/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های معدنی و بهبود تهویه خاکداده از کودهای دامی برای تهیه کواستف

از مشکالت اساسی مناطق تولید فشرده دام، مدیریت کودهای حیوانی کی ی

 که  توانند باشند زمانی منبع باارزشی میکودهای حیوانی  ر حالی که د. است

 . عدنی و مواد بهبوددهنده تهویه خاک تبدیل شوندبه کودهای م

مدت  هب( Fraunhofer IGB) هوفرنتی آلمانی بنام فراحال حاضر شرکدر 

ای برای فرآوری کودهای حیوانی و تولید نیتروژن و  یکسال است که کارخانه

ئه اار 2156تولیدات این کارخانه در ماه ژوئن . است اندازی کرده فسفر معدنی و همچنین مواد بهبود دهنده شرایط خاک را راه

ای تمیز به نمایش  بائو سه محصول این کارخانه را در ظروف شیشه بیلاین شرکت بنام دکتر جنیفر محقق . د شدنخواه

هایی ریزتر از نمک طعام  کی سفید با دانهمخالص، ندر ظرف اول، آمونیم سولفات . گذاشته و درباره آنها توضیح داده است

سفات ست شامل فهای مختلف فسفر ا های ریز به رنگ ماسه که مخلوطی از نمک کریستال، ظرف دوم حاوی (سدیم کلراید)

ای رنگ فشرده مشابه هوموس که ماده آلی  های قهوه قرصو در ظرف سوم  منیزیم فسفات و کلسیم، فسفات آمونیم منیزیم

  :استفاده نمائید نک زیرلی توانید از یمدات ولیبیشتر درباره این تجزئیات مشاهده برای .بهبوددهنده شرایط تهویه خاک است

 releases/2016/PI_1604_BioEcoSIM_en.pdf-http://www.igb.fraunhofer.de/content/dam/igb/en/documents/press 

 soil.html-fertilizers-mineral-manure-livestock-04-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In regions with intensive livestock production, manure management is a problem. Nevertheless manure 

can become a valuable resource when its components are recovered as specific fertilizers and soil 

conditioners. For a year now a pilot plant for the processing of livestock manure – constructed under 

the leadership of Fraunhofer IGB – has been producing mineral nitrogen and phosphate fertilizers as 

well as organic soil conditioners. On June 14, 2016 the partners of the EU project BioEcoSIM will 

present their results and give a live demonstration of the plant. Fraunhofer researcher Dr. Jennifer 

Bilbao presents, in clean glass dishes, three products that can be used directly in agriculture: The first 

is pure ammonium sulfate, a white salt, even more finely grained than table salt (sodium chloride). The 

second little dish is filled with fine, sand-colored crystals. It is a mixture of various phosphate 

salts: calcium phosphate, magnesium ammonium phosphate, magnesium phosphate. In the third little 

dish there are dark-brown pressed pellets reminiscent of earth – humus-forming soil conditioners. 

 دام: موضوع

 phys.org :منبع

 18/14/6112: تاریخ خبر

 به فهرست بازگشت
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http://phys.org/tags/calcium+phosphate/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931 ول اردیبهشتانیمه 

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

17 

 

 بری برای سالمتی فواید آب میوه کران

( ARS)اساس تحقیق جدید انجام شده در مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا ر ب

برای سالمتی  تواند می  (cranberry)بری  روزانه دو لیوان آب میوه کرانوشیدن ن

 . باشدمفید بسیار قلب 

مشابه طعم  یا نوشیدنی با و بری کم کالری آب میوه کران نفر  13این تحقیق به در 

بری چندین  هفته نتایج نشان دادند که مصرف آب میوه کران 8پس از . داده شدآن 

های قلبی  فاکتور بیماری 22تور از کفا 1. است ، دیابت و سکته را کاهش داده(CVD)های قلبی عروق  شاخص ریسک بیماری

: این فاکتورها عبارت بودند از. بری استفاده کرده بودند کاهش پیدا کرده بود ی در داوطلبانی که از آب میوه کرانو عروق

و شاخص ( درصد 2)، گلوکز (درصد 9)، فشارخون دیاستولیک (درصد 44) C-creative، پروتئین (درصد 8)گلیسیرید  تری

 (. درصد 9) HOMA-IRدیگری بنام 

. درصد میوه داشت 27شیرین شده و ( sucralose)کالری سوکرالوز  بری مورداستفاده در آزمایش با قند بدون میوه کرانآب 

بیشتر درباره این آزمایش در نسخه جزئیات . گ مصنوعی بودمشابه دارای طعم و کالری یکسان بوده و دارای رننوشیدنی 

 . در دسترس است AgReasechشماره ماه مه مجله 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/may/cranberry  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Drinking two glasses of cranberry juice a day may lead to significant heart health benefits, according 

to a study led by Janet Novotny, an Agricultural Research Service (ARS) physiologist at the Beltsville 

[Maryland] Human Nutrition Research Center. Novotny gave 56 people either low-calorie cranberry 

juice or a similar-tasting placebo twice a day, and after 8 weeks, she found that the juice lowered 

several risk factors for cardiovascular disease (CVD), diabetes, and stroke. The 30 women and 26 men 

were given the 8-ounce servings at breakfast and dinner in a double-blind study in which they ate only 

foods provided as part of the study. Diet amounts were tailored so that no one gained or lost weight. 

Weekday breakfasts, dinners, and juice consumption were all supervised at the center, and lunches 

were packed for eating at home. Weekend meals were also packed for eating at home, and volunteers 

were required to return empty juice containers every Monday to encourage compliance. 

 گیاهان داروئی: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها در سالمتی طیور نقش تنظیم نور مرغداری

نقش مهمی در سالمت، تولید و مراحل رشد طیور دارد و تاثیر زیادی بر میزان ور ن

تغییر . گذارد های گوشتی می های فیزیولوژیکی جوجه فعالیت، رشد و توسعه و فعالیت

ها بر شرایط سالمت بینایی طیور مثل گلوکوم مرغی و  نور در محیط مرغداری

بر این پرندگانی که در معرض تابش مداوم عالوه . گذارد پرندگان تاثیر می فتالمیومیکر

توانند  باشند، عوارض جدی دیگری مانند ناهنجاری پاها و استرس می ه شدهنور قرار داد

، اسکلتی و ولیکیهای متاب مناسب نور از بروز بسیاری از ناهنجاریمدیریت . شود باشند که نهایتا منجر به مرگ آنها می داشته

 . تواند بشود و همچنین سبب کاهش پرخاشگری میان پرندگان نیز می کاهد پوستی می

پیوسته /طوالنی دوره ( 5: ده شدنداین تحقیق، طیور مورد آزمایش در معرض سه نوع دوره نوردهی یا فتوپریود قرار دادر 

و  ساعت تاریکی 2ساعت نور و پس از آن  2)متناوب /دوره منظم(2، (ساعته 24ریکی در بازه ساعت نور و یک ساعت تا 29)

بدست آمده نتایج (. ساعت تاریکی 56ساعت نور و پس از آن  8)غیرمتناوب /دوره کوتاه( 9و ( ساعت 24در طول آن تکرار 

بیشتر درباره این آزمایش در نسخه شماره ماه مه جزئیات . غیرمتناوب بوده است/کوتاهان دادند که مناسبترین دوره نش

 . در دسترس است AgReasechمجله 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/may/poultry  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Light plays a crucial role in the health and well-being of birds and their production performance. It 

greatly influences activity, growth and development, and physiological functioning in growing broiler 

chickens. 

Altering light in a bird’s environment influences the onset of several eye conditions, including avian 

glaucoma and avian macrophthalmos. In addition, birds exposed to continuous light can develop other 

serious health issues including leg disorders and stress, which can ultimately lead to premature death, 

says Hammed A. Olanrewaju, an animal scientist at the Agricultural Research Service (ARS) Poultry 

Unit in Mississippi State, Mississippi. 

“The poultry industry has made progress in improving genetics and nutrition in birds, along with 

changes in environmental management,” Olanrewaju says. “But the effects of lighting on vision, 

general health, and well-being of broilers grown to market weight need further investigation.” 

 ورسالمت طی: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 معرفی کلکسیون نماتدهای وزارت کشاورزی امریکا

های گندم به نماتد گال  بدلیل امکان آلوده بودن دانهبرزیل  2111از سال ل قب

، محققان مرکز 2111اما در سال . ممنوع کرده بود واردات گندم از امریکا را

رزیل نیز ابت کنند که آفت مشابه در بثقیقات کشاورزی امریکا موفق شدند تح

اثبات آنها وجود اسالیدی از یک نماتد گال گندم بود که در سال دلیل . وجود دارد

ماتد وجود این اسالید در کلکسیون ن. از برزیل بدست آنها رسیده بود 5319

ها ار گندم امریکا  های انجام شده توسط برزیلی وزارت کشاورزی امریکا و بررسی

 . سبب برداشته شدن ممنوعیت واردات گندم از امریکا به برزیل شد

، حشرات و ها، گیاهان ها، قارچ های آنها از باکتری ترین جانوران پرسلولی زمین هستند که گونه فراوان یکی از نماتدها 

به محصوالت سارت وارده خ کلدرصد از  1ساالنه  .آور هستند برخی از نماتدها مفید و برخی زیان. کنند جانوران تغذیه می

سارت مالی ناشی از نماتدها حدود خدر مجموع ساالنه . است( root-knot nematodes)نماتدهای ریشه  مربوط بهکشاورزی 

وزارت کشاورزی امریکا عالوه بر اینکه مرجعی برای شناسایی نماتدهای کلکسیون . است میلیارد دالر برآورد شده 511

های موجود  ز نمونهدهد و بسیاری ا های نماتد است اسالیدهای خود را در دسترس محققان در سراسر جهان قرار می نهگو

  . درآن منحصر بفرد هستند

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/may/nematode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
More than a billion dollars worth of U.S. wheat has been sold to Brazil since 2000, thanks to the 

presence of a seed gall nematode in the USDA Nematode Collection. Just a few years before then, 

Brazil had imposed a ban on U.S. wheat imports in fear of also importing wheat seed gall nematodes. 

But in 2000, Agricultural Research Service scientists proved to Brazilian authorities that a similar pest 

was already in Brazil. The proof was a slide of a seed gall nematode that had come from Brazil in 

1953. This single slide of an obscure specimen in the USDA Nematode Collection, plus an 

examination of U.S. wheat by visiting Brazilians, got the ban cancelled, reopening a significant export 

market for U.S. wheat. “Had this 47-year-old nematode not been in our collection, export to Brazil 

could have remained closed for years,” says ARS zoologist and Nematology Laboratory research 

leader David Chitwood. “That shows the value of maintaining a collection like this for the long term.” 

 های گیاهی بیماری: موضوع

 (ARS)امرکز تحقیقات کشاورزی امریک :منبع

 11/10/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  کشف مولکول قندیAMOR شود ی گیاهان میکه سبب باال رفتن بازدهی بارور 

Scientists Discover AMOR, a Love Potion for Plant Fertilization 

 بازبینی قوانین کشت ارقام ذرت تراریخته توسط دولت چین 

China Considers Planting of Pest Resistant Corn 

  جزئیات دقیق مکانیسم مربوط به پژمردگی در گیاهان 

Researchers Explain Mechanism Behind Plant Withering 

 اروپا .2

 ها کش انتشار نظرات اداره امنیت غذایی اروپا درباره ایمنی رقم پنبه تراریخته مقاوم در برابر حشرات و علف 

EFSA Releases Scientific Opinion on Dow Agrosciences GM Cotton Application 

 برند دهی در مکانیسم دفاعی خود بکار می شناسایی ترکیبات شیمیایی که گیاهان برای سیگنال 

Study Reveals Plant Signals Travel Different Routes to Turn on Defense 

 امریکا .9

 ارتباط مستقیم بین میزان تحصیال ت و درآمد با پذیرش مواد غذایی تراریخته 

GM Food Acceptance Rises With Education Level and Income 

 ید از حیات توسط دانشمندانواره جد ارائه درخت 

Scientists Present New Tree of Life 

 اافریق .4

 المللی  برگزاری کنفرانس بینBiovision 2016 در مصر 

Egypt Hosts Biovision 2016 

 

 بازگشت به فهرست
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