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 2156رداشت جهانی گندم و برنج در سال بینی رکورد جدید برای ب پیش

انداز مواد غذایی، با توجه به پایین بودن و  بر اساس جدیدترین گزارش فائو درباره چشم

رسد تا پایان سال،  المللی، بنظر می ثبات قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای بین

رود واردات  ظار میانت . حصوالت غذایی بطور کلی متعادل باقی بمانندبازارهای جهانی م

انداز مطلوب برای برداشت محصوالت  مواد غذایی در سطح جهانی در نتیجه چشم

 . ترین سطح در شش سال گذشته برسد کشاورزی بویژه غالت اصلی، به پایین

و همچنین فراوانی محصول ذرت به  شود میزان برداشت گندم و برنج در سال جاری به رکورد جدیدی برسد بینی می پیش

درصد افزایش  1/5با  2156برآورد شده است که تولید جهانی غالت در سال . افزایش ذخائر و کاهش قیمت آن منجر گردد

رود ارزش کل واردات مواد غذایی با  انتظار می. وجب افزایش ذخایر گرددو ممیلیون تن رسیده  2163نسبت به سال قبل به 

میلیون  4/742بینی خود برای تولید جهانی گندم را به  فائو پیش. دالر برسد تریلیون 568/5، به 2156درصد کاهش در سال  55

رود به سطح بزرگترین صادر  دلیل آن انتظار برداشت باال در هند، امریکا و روسیه است بطوریکه انتظار می. تن افزایش داد

است که شامل  یلیون تن برآورد شدهم 1/791میزان مصرف جهانی گندم . کننده غالت در جهان یعنی اتحادیه اروپا برسد

است تولید جهانی آن برای  بینی شده در مورد برنج پیش. افزایش ناگهانی مصرف گندم با کیفیت پایین برای خوراک دام است

 . میلیون تن برسد 8/437درصد افزایش به باالترین سطح ثبت شده تا به امروز یعنی  9/5اولین بار در سه سال گذشته با 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/445300/icode:خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Global food markets will likely remain "generally well balanced" in the year ahead, as prices for most 

internationally-traded agricultural commodities are relatively low and stable, FAO said today. 

The benign outlook, especially for staple grains, is poised to lower the world food import bill to a six-

year low, according to the Food Outlook. Record global production forecasts for this year's wheat and 

rice harvests, along with rebounding maize output, are helping keep inventories ample and prices low. 

Worldwide cereal production in 2016 should rise 2 569 million tonnes, up 1.5 percent from the 

previous year and enough to further boost existing inventories. The value of total food imports is 

expected to fall 11 percent in U.S. dollar terms in 2016 to 1.168 trillion, as lower bills for livestock 

products and cereal-based foodstuffs more than offset higher bills for fish, fruit and vegetables, oils 

and particularly sugar. However, the decline is expected to be slower for economically more 

vulnerable nations, many of which have depreciating local currencies. 

اقتصاد:موضوع  

(FAO)فائو:منبع

12/11/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/445300/icode/
http://www.fao.org/giews/english/fo/index.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول مهر 

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

3 

 

 2156تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه سپتامبر 

واحد در ماه  3/571، با متوسط (FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

درصد نسبت  51ز ماه قبل و ا( درصد 3/2)واحد  1، تقریبا 2156سپتامبر 

شاخص ماه سپتامبر، باالترین . به ماه مشابه در سال قبل افزایش داشت

بجز کاهش جزئی در ماه جوالی، . تا کنون بود 2151شاخص از ماه مارس 

از آغاز سال تا کنون روند ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

شی از تداوم افزایش  ، که عمدتاً دلیل آن ناافزایشی مالیمی داشته است

قیمت شکر و تا حدودی افزایش قیمت محصوالت لبنی، گوشت و انواع 

افزایش ماه قبل این شاخص نتیجه افزایش شدید . روغن بوده است

 . های لبنیات و شکر است ساخص

واحد در ماه سپتامبر، نسبت  3/541شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

کاهش و از شاخص این ماه در سال  (درصد 3/5)واحد  7/2به ماه قبل 

ترتیب، کاهش این شاخص برای سومین  بدین. درصد کمتر بود 3/8قبل 

ماه متوالی ادامه پیدا کرد که نتیجه عرضه فراوان بویژه برای صادرات در 

رکورد تولید جهانی گندم در سال جاری با افزایش . سطح جهانی است

درشت بویژه ذرت  ط غالت دانهتولید برنج و عملکرد باالتر از حد متوس

 . همراه بود

واحد در ماه  572های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن 

بیشتر بود که منعکس ( درصد 7/5)واحد  3/2، از ماه قبل 2156سپتامبر 

تداوم افزایش . های پالم، سویا و کلزا است کننده باال بودن شاخص روغن

بینی  ایین بودن تولید از میزان پیشقیمت پالم در ماه گذشته، نتیجه پ

شده و پایین بودن سطح ذخایر آن در کشورهای صادرکننده و 

المللی روغن سویا نیز بدلیل کاهش عرضه  شاخص بین. واردکننده بود

افزایش قیمت روغن کلزا نیز بدلیل . صادراتی آن افزایش پیدا کرد

رود برای  یهای موجود نسبت به کاهش برداشت آن انتظار م نگرانی

 . سومین سال متوالی ادامه یابد
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شاخص . بیشتر بود( درصد 8/59)واحد  25واحد در ماه سپتامبر از ماه قبل  576شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

 افزایش( درصد 98)واحد  43از ماه آوریل تا کنون این شاخص . همه محصوالت لبنی بویژه کره در این ماه افزایش داشتند

 . داشته است

این شاخص  .واحد در ماه سپتامبر، نسبت به ماه قبل تغییر قابل توجهی نداشت 1/569شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . درصد افزایش داشته است 6/52سال گذشته رسیده بود، تا کنون  1ترین سطح خود در  به پایین 2156که در ماه ژانویه 

. افزایش داشت( درصد 7/6)واحد  53، نسبت به ماه قبل 2156واحد در ماه سپتامبر  8/914شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

المللی شکر، شرایط  علت اصلی افزایش قیمت بین. در ماه گذشته برای پنجمین ماه متوالی این شاخص افزایش پیدا کرد

های مبنی بر پایین بودن  گزارش. استنامساعد آب و هوایی در برزیل، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده شکر در جهان 

های عرضه آن در تایلند و چین افزایش قیمت این  شکر در جهان، و محدودیت تولید در هند، دومین کشور تولید کننده

 . است محصول را تشدید کرده

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

 :خالصه خبر 
» The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 170.9 points in September 2016, up almost 5 points 

(2.9 percent) from August and 10 percent above the corresponding month last year. The September 

value is the highest since March 2015. Barring a small dip in July, the FFPI has been going up steadily 

since the start of the year, mainly supported by a surge in sugar prices and more moderate increases for 

dairy products, meat and oils. Last month’s rise in the FFPI was driven mostly by stronger dairy and 

sugar quotations. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 140.9 points in September, down 2.7 points (1.9 percent) 

from August and 8.9 percent below its year-earlier level. The decline in September marked the third 

consecutive month of decreases, largely due to ample global supplies, especially export availabilities. 

This year’s record wheat production, coupled with an expected rebound in global rice production and 

above-average performance of coarse grains, maize in particular, have continued to weigh on cereal 

export quotations. 

اقتصاد:موضوع  

(FAO)فائو:منبع

12/11/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

 

 

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


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول مهر 

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

5 

 

 اهمیت نسبت ذخیره به مصرف در وضعیت تقاضای جهانی گندم

رکورد میزان دخایر جهانی گندم وارد سومین سال خود شد، اما تقاضا بیشتر از آن چیزی 

گندم در سطح جهانی در ( stock-to-use)بت ذخیره به مصرف نس. رسد است که بنظر می

نسبت . سازد سازی وضعیت بازار را مبهم می حال افزایش است اما تمایل چین به ذخیره

ترین روش برای  ذخیره به مصرف، معیار مهمی در ارزیابی وضعیت کاالها است و شاید ساده

غالت این نسبت میزان ذخیره در پایان سال تجاری به مقدار کل  در مورد. فهمیدن همزمان وضعیت عرضه و تقاضا باشد

 . دهد در طول سال را نشان می( شامل همه اشکال مصرف و صادرات)مصرف شده آن 

پایین آمدن این نسبت بدین معنی است که بزودی عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد شد و احتمال افزایش قیمت در آینده 

، اگر نسبت منبع آنالیندر مورد گندم، بر اساس یک . تضمین کننده قیمت باشد، وجود ندارد اما نسبت مشخصی که. رود می

گرفتن با درنظر . درصد یا کمتر برسد، احتمال افزایش قیمت در آینده خواهیم داشت 21جهانی ذخیره به مصرف به 

اند، احتمال افزایش قیمت در اینده نزدیک بسیار  ساله رسیده 51ترین سطح  گندم که با پایین( futures)قراردادهای آتی 

است، بنظر  اعالم کرده 2156-57درصد که وزارت کشاورزی امریکا برای سال  28با توجه به این معیار، نسبت . محتمل است

است و میزان افزایش سال به  درصد کاهش پیدا کرده 2نی طی چهار ماه گذشته بیش از بی این پیش. رسد امیدوارکننده نمی

 . است سال آن در چهار سال گذشته در کمترین حد خود بوده

 idUSKCN11Y2EO-braun-wheat-obalgl-http://www.reuters.com/article/us:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world has entered its third year of record wheat inventory, but demand is stronger than meets the 

eye. World wheat stocks-to-use is actually tightening up, but China's stockpiling tendencies make the 

market hard to read. Stocks-to-use is an important ratio in commodities because it is perhaps the 

simplest way to simultaneously capture both supply and demand. In grains, this ratio relates the 

marketing year ending stocks to the total amount used during that year, including all forms of 

consumption and exports. The lower the ratio, the sooner the supply will run out given current demand 

levels. Low ratios are usually supportive of futures price, but there is no specific ratio that will 

guarantee a specific price. For wheat, one online source suggests that a global stocks-to-use ratio at or 

below 20 percent has typically led to strong price advances (here). With wheat futures near 10-year 

lows, a price rally would be a welcome change in pace. 

گندم:موضوع  

www.reuters.com:منبع

62/10/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

http://futures.tradingcharts.com/learning/stocks_to_use.html
http://www.reuters.com/article/us-global-wheat-braun-idUSKCN11Y2EO
http://futures.tradingcharts.com/learning/stocks_to_use.html
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 تولید جهانی گندم در معرض تهدید تغییرات اقلیمی

های جهانی درباره تغییرات اقلیمی، اثرات آن بر روی کشاورزی  یکی از بزرگترین نگرانی

تواند برای  ز مطالعات، افزایش دما در سطح جهانی میاساس نتایج بسیاری ا بر. است

ثار و محصوالتی که بیشترین صدمه اگرچه در مورد چگونگی این ا. باشدمزارع خطرناک 

نتایج یک مطالعه جدید که در مجله . های زیادی وجود دارد را خواهند دید، عدم قطعیت

Nature Climate Change  تولید گندم، دهد که  منتشر شده است، نشان می

پس از مقایسه نتایج چندین مطالعه انجام شده درباره . ترین غله مصرفی انسان، ممکن است با مشکالت جدی روبرو شود مهم

افزایش دما اثرات بسیار : آینده تولید محصوالت کشاورزی، محققان دریافتند که همه در یک مورد نقطه نظر مشترک دارند

ینده محیط زیست از جمله بینی آ های متعددی را برای پیش محققان تکنیک .هد داشتمخربی بر روی تولید گندم خوا

 یندر اغلب موارد، اینکه کدامیک از ا. اند های آماری را مورد بررسی قرار داده تجزیه و تحلیلهای  روشهای مختلف و  مدل

ها محقق از نقاط مختلف دنیا از  این مقاله، دهنویسندگان . نظر وجود دارد ترین نتایج هستند، اختالف ها دارای دقیق تکنیک

 هستند که تصمیم گرفته اند سه روش مختلف برای ارزیابی اثرات تغییر دما بر روی تولید گندم... حمله چین، اروپا، امریکا و 

 . سازی این سه روش عبارت بودند از یک روش تجزیه و تحلیل آماری و دو مدل شبیه. را با هم مقایسه کنند

 . در دسترس است  http://nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3115تن کامل مقاله با استفاده از لینک م

for-bad-really-is-which-wheat-for-bad-really-is-change-environment/wp/2016/09/12/climate-https://www.washingtonpost.com/news/energy-:لینک خبر

us/?utm_term=.ad2004e5ae82 

 :خالصه خبر 
One of the biggest concerns about climate change is the effect it will have on agriculture. Many studies 

have suggested that rising temperatures could be harmful to farms around the world, although there’s 

plenty of uncertainty about how bad things will get and which food supplies we should worry about 

most.  Now, a new study published Monday in Nature Climate Change reiterates concerns that wheat 

— the most significant single crop in terms of human consumption  — might be in big trouble. After 

comparing multiple studies used to predict the future of global crop production, researchers have found 

that they all agree on one point: rising temperatures are going to be really bad for wheat production. 

Scientists use a wide range of techniques to make predictions about the future of the environment, 

including a variety of models and statistical analyses. Often, though, there’s debate about which 

technique produces the most accurate results.   

گندم:موضوع  

www.washingtonpost.com:منبع

16/10/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست

http://nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3115
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/09/12/climate-change-is-really-bad-for-wheat-which-is-really-bad-for-us/?utm_term=.ad2004e5ae82
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/09/12/climate-change-is-really-bad-for-wheat-which-is-really-bad-for-us/?utm_term=.ad2004e5ae82
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/09/12/climate-change-is-really-bad-for-wheat-which-is-really-bad-for-us/?utm_term=.ad2004e5ae82
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3115
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 های جهانی نقش بخش کشاورزی در مقابله با تغییرات اقلیمی و سایر چالش

سپتامبر  91الی  26که از ( COAG)در اجالس دوساالنه کمیته کشاورزی فائو 

با حضور وزیران، نمایندگان دولتی ، بخش خصوصی و   )31ر ماه مه 3الی  1)

جوامع مدنی در رم برگزار گردید، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو اظهار داشت، 

بخش کشاورزی باید نه تنها در جهت دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه برای 

ات اقلیمی های جهانی مثل تغییر همه متحول شود، بلکه باید به مقابله با چالش

همپنین اشاره کرد که کشاورزی یکی . بیوتیکی نیز کمک نماید و مقاومت آنتی

و تاکید کرد برای از  و توافق اقلیمی پاریس بوده المللی اخیر مثل اهداف توسعه پایدار های بین نامه از محورهای اصلی توافق

با تغییرات اقلیمی و کاهش آثار آن، دستیابی به پایدارسازی منابع طبیعی ، سازگاری بین بردن فقر شدید و گرسنگی، 

 . ها و بالیای طبیعی، کشاورزی پایدار در اولویت قرار دارد پذیری در برابر بحران های پایدار غذایی و ایجاد انعطاف سیستم

وری منجر  توجهی در بهره های قابل وی همچنین یادآور شد، با وجود اینکه تحوالت گذشته در بخش کشاورزی به پیشرفت

محیطی پایداری تاکید بیشتری صورت  ها نامتوازن بوده و باید بر روی ابعاد اجتماعی و زیست است، اما این پیشرفت شده

 . گیرد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/435876/icode:لینک خبر

 :صه خبر خال
The agricultural sector must transform itself not only to achieve food and nutrition security for all, but 

also to help address global challenges such as climate change and antimicrobial resistance, FAO 

Director- General José Graziano da Silva said today. In a speech to ministers, government, private 

sector and civil society representatives attending the biannual meeting of FAO's Committee on 

Agriculture (COAG, 26-30 September), the Director-General noted how "agriculture is at the very 

heart" of a recent series of ground-breaking international agreements, including the Sustainable 

Development Goals and the Paris Climate Change Agreement. "Sustainable agriculture is paramount 

to eradicate extreme poverty and hunger, to sustain natural resources, to adapt to and mitigate the 

impacts of climate change, to achieve healthier food systems and to build resilience against crises and 

natural disasters," Graziano da Silva said. But he noted that while past developments in agriculture 

have led to major improvements in productivity, "progress has been uneven" and that "greater 

emphasis must be placed on the social and environmental dimensions of sustainability". 

تغییراتاقلیمی:موضوع  

(FAO)فائو:منبع

62/10/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 اجرکمک به امنیت غذایی منطقه ساحل افریقا از طریق مدیریت پرندگان مه

، همکاری جدید خود را برای (FFEM)فائو و تسهیالت فرانسه برای محیط زیست 

. های منطقه ساحل افریقا شروع خواهند کرد بهبود وضعیت منابع طبیعی در تاالب

این . است در این همکاری جدید بر مدیریت پایدار پرندگان آب مهاجر تاکید شده

 نامه این توافقبه . حلی بسیار اهمیت دارندها در برقراری امنیت غذایی مردم م تاالب

میلیون  1اکتبر به امضاء رسید، یک سوم از بودجه  6در روز  FFEMکه بین فائو و 

این پروژه در چهار چهار تاالب اصلی منطقه ساحل . یورویی تعلق خواهد گرفت

های واقع  در این پروژه بر روی تاالب. هد آمدافریقا واقع در کشورهای چاد، مصر، مالی، سنگال و سودان به مرحله اجرا درخوا

های  سایت. دست رود نیل تمرکز خواهد شد دست و میان در دره رودخانه سنگال، دلتای نیجر، دریاچه چاد و نواحی پایین

مردمانی که . از اهمیت حیاتی برخوردار هستند اکوسیستمی فوق برای امنیت غذایی و وضع معیشتی حدود یک میلیارد نفر

های زیادی  گونه. کنند وابسته به کشاورزی، دام و منابع طبیعی بوده و از طریق ماهیگیری و یا شکار پرندگان امرار معاش می

تا کنون جمعیت  5361کنند و از سال  گذرانی می های منطقه ساحل افریقا زمستان از پرندگان قبل از مهاجرت به اروپا در تاالب

  . است درصد کاهش یافته 41آنها تا 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/445405/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and the French Facility for Global Environment (FFEM) will work together in a new partnership to 

improve the state of natural resources in the wetlands of Africa's Sahel region, in particular the sustainable 

management of migratory water birds which are crucial for food security for the local populations. The 

agreement signed today between FAO and FFEM, which co-funds one third of the 5 million euros project, is 

specifically targeting the four main wetland areas in the Sahel region which are distributed between Chad, 

Egypt, Mali, Senegal and Sudan. The "Strengthening expertise in Sub -Saharan Africa on birds and their rational 

use for communities and their environment" (RESSOURCE) project will focus on wetlands situated in the 

Senegal River Valley, Inner Niger Delta, Lake Chad and the lower and middle reaches of the Nile.  

These are ecosystem sites of critical importance where the food security and livelihoods of nearly a billion 

people depend on agriculture, livestock and natural resource use, including fishing and bird hunting. Many 

water bird species, including Garganey and Ruff spend the winter in the Sahel wetlands before returning to 

breed in Europe. Since 1960, the number of water birds in the area has declined by about 40 percent.  

محیطزیست:موضوع  

(FAO)فائو:منبع

12/11/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 معرفی برچسب جدید غذایی برای بهبود تنوع زیستی و فرهنگی جوامع کوهستانی

برای محصوالت غذایی مناطق کوهستانی ( Slow Food)فائو و جنبش غذای آهسته 

برچسب اختیاری جدیدی را ارائه و هدف از آن را بهبود دسترسی تولیدکنندگان 

های  سببرچ. اند ده پای کوهستانی و کشورهای در حال توسعه به بازار اعالم کردهخر

های فرهنگی  های تولید محلی و سنت حمایت از تنوع زیستی و روش برایجدید 

های ملی،  محصوالت دارای این نوع برچسب در بازار. جوامع کوهستانی خواهند بود

 . دسترس خواهند بودهای خاص در  های ارگانیک و فروشگاه فروشگاه

های سیاه و کمیاب گل  اولین مرحله از این برنامه شامل زردآلوهای تولید شده در منطقه کوهستانی باتکن قرقیزستان و دانه

تانی جات از مناطق کوهس انواع دیگر محصوالت اعم از قهوه، چای و ادویه. های آند بولیوی هستند خروس از ناحیه کوه تاج

ها برای تولیدکنندگانی که در  این برچسب. طی این پروژه دارای برچسب خواهند شد توسعه نیز درکشورهای در حال 

این پروژه بخشی از توافق سه ساله بین فائو و جنبش غذای . رایگان عرضه خواهد شدهای تولید خود تجدیدنظر کنند،  روش

جنبش غذای آهسته در . المللی، ملی و محلی است های غذایی و کشاورزی فراگیر در سطوح بین آهسته برای ترویج سیستم

هدف از این . سازمان ملل متحد ملحق شد( Mountain Partnership)به برنامه مشارکت کوهستانی  2156ماه مارس 

 . همکاری بهبود معیشت و محیط زیست مناطق کوهستانی است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/440360/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO's Mountain Partnership and Slow Food have launched a voluntary product label for mountain 

goods that's meant to improve market access for small highland producers from developing countries 

and highlight mountain products as distinct and sustainable. The new label places a premium on goods 

that support local biodiversity and production methods that are linked to the cultural traditions of 

mountain communities. Products carrying the mountain label will be available in national markets, 

organic stores and specialty shops. Among the flagship products that are part of the first phase of the 

Mountain Partnership Products initiative are apricots grown in the remote mountainous region of 

Batken in Kyrgyzstan and rare black amaranth grain produced in the Bolivian Andes. A variety of 

other goods ranging from coffee to tea and spices from different mountain areas of developing 

countries will also be marketed under the new label, which will be available free of charge to mountain 

producers following a review of their products and production methods. 

تنوعزیستی:موضوع  

(FAO)فائو:منبع

31/10/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 پا های کشاورز خرده نیاز به برقراری توازن بین قیمت مواد غذایی و معیشت خانواده

ای که با حضور وزیران کشاورزی و تجارت و دیگر مقامات و کارشناسان  در جلسه

ر مقر فائو در رم برگزار اکتبر د 9محصوالت کشاورزی در روز تی درباره قیمت دول

گردید، آقای داسیلوا مدیرکل فائو گفت، روند کاهشی قیمت محصوالت کشاورزی 

اخالل  ،کن کردن گرسنگی و فقر شدید المللی برای ریشه های بین تواند در تالش می

مین درآمد مناسب و معقول برای های مؤثر برای تض ایجاد کند، مگر اینکه گام

 . شود تولیدکنندگان کوچک برداشته

ای طوالنی مدت روند کاهشی  های مواد غذایی با بیشتر شدن میزان عرضه نسبت به تقاضا، برای دوره در سطح جهانی، قیمت

دت از نوسانات در بازارهای طوالنی م ای و دوره 2152تا   2118های  این وضعیت پس از نوسانات قیمت در سال. پیدا کرده است

گزار، آنها با چالش  لسه گفت که بعنوان سیاستکنندگان در ج وی همچنین خطاب به شرکت. است مواد غذایی پیش آمده

یز باید در های کشاورز ن دسترسی مردم فقیر به مواد غذایی مقرون بصرفه و مغذی روبرو هستند و وضع امرار معاش خانواده

های  شهای مواد غذایی در تال داشته شوند و بر روی نیاز به درنظر گرفته شدن روند فعلی کاهش قیمتهسطح قابل قبولی نگ

 . المللی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تاکید کردند جوامع بین

وی منتشر شده است، به احتمال ق( OECD)که توسط فائو و سازمان همکاری و توسعه « انداز کشاورزی چشم»طبق گزارش 

 . ها را شاهد خواهیم بود سال آینده در نتیجه تغییرات اقلیمی موجی از افزایش قیمت 51در 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/444356/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Declining prices could thwart international efforts to eradicate hunger and extreme poverty unless 

steps are taken to guarantee decent incomes and livelihoods for small-scale producers, FAO Director-

General José Graziano da Silva said today. Globally, food prices are believed to be back to their long-

term downward trend in real terms, as supply growth outpaces demand. This follows the price surges 

experienced during the 2008-12 period and a prolonged period of volatility in food markets, Graziano 

da Silva told Agriculture and Trade Ministers and other government officials and experts, attending a 

high-level meeting on agricultural commodity prices at FAO's headquarters in Rome. "As policy 

makers, you are confronted by the challenge of keeping nutritious food affordable for the poor, while 

ensuring good incentives for producers, including family farmers," he added. 

(FAO)فائو:منبع

13/11/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 های کالن کشاورزی، تهدیدی برای امنیت جهانی غذا  شرکت  ادغام

های آن  تمال خرید بذرکارد، اح زمانیکه کشاورز هندی محصول پنبه خود را می

کشی که کشاورزی در  آفت. است% 71های متعلق به مونسانتو  توسط یکی از شرکت

امریکای التین در مزارع سویای تراریخته خود استفاده می کند به احتمال بسیار 

ت امریکائی دوپونت ارائه زیاد توسط شرکت داروئی شیمیایی بایر آلمان و یا شرک

شرکت  از مواد شیمیایی% 11و کشاورزان افریقایی به احتمال باالی  شده است

غذایی بزرگ در بازارهای -شرکت تجاری کشاورزی 7یا  6تا همین اواخر، . کنند می در مزارع خود استفاده تاسوئیسی سینجن

های بزرگ را صادر  اما اگر مقامات اتحادیه اروپا و امریکا اجازه ادغام شرکت. جهانی بذر و مواد شیمیایی با هم رقابت داشتند

های  کش درصد از بازار مواد شیمیایی و آفت 71درصد از بازار بذر و  61با کنند، در طی چند ماه فقط سه شرکت کنترل تقری

 . ت خواهند گرفتت تراریخته در سطح جهانی را در دسموردنیاز برای کلیه محصوال

اند که سه ادغام  امریکائی و امریکای التین هشدار داده ،کنندگان اروپائی محیطی و ضد تراست به مصرف های زیست گروه

تواند به تمرکز قدرت سیاسی و مالی خطرناک تبدیل شده و کشورها را مجبور به پذیرفتن مدلی واحد در کشت و  یکالن م

 .   های کوچک گردند کار کرده و سبب از بین رفتن کشاورزی

threaten-mergers-mega-development/2016/sep/26/farming-https://www.theguardian.com/global-:لینک خبر

campaigners-say-security-food 

 :خالصه خبر 
When an Indian farmer plants his cotton crop, there’s at least a 75% chance the seeds have been been 

bought from a company owned by Monsanto. If a Latin American farmer sprays insecticide on her 

genetically engineered soya beans, the chemical is more than likely to have been provided by German 

chemical and drugs company Bayer or by US firm Dupont. And when African farmers add chemicals 

to their maize fields or plant it’s odds-on that they have come from Swiss company Syngenta. Until 

recently, six or seven global agri-food businesses competed with each other for a share of the world 

market for seeds and chemicals. But if EU and US regulators allow a series of mega-mergers to take 

place, within months just three companies will be left in control of nearly 60% of the world’s 

seeds, nearly 70% of the chemicals and pesticides needed to grow food and nearly all of the world’s 

GM crop genetic traits. 

امنیتغذایی:موضوع  

(guardain)گاردین:منبع

62/10/6112:تاریخخبر

 بازگشت به فهرست
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 ها تا یک سوم امکانپذیر است داریگاودر  ها بیوتیک کاهش مصرف آنتی

، (RADBF)در طی یک نظرسنجی توسط انجمن سلطنتی دامداران بریتانیا 

د اقدامات جدی در که صنایع کشاورزی بای اند فتهگورد م 51دامدار از هر  3

کنندگان این نظرسنجی  شرکت. بیوتیکی انجام دهد برابر مقاومت آنتی

سال آینده بتوانند میزان مصرف  1کنند که در طی  همچنین فکر می

بیوتیک را در درمان گاوهای خشک تا یک سوم و در درمان بالینی  آنتی

 . وها تا یک پنجم کاهش دهندبیماری التهاب پستان گا

دامدار، مدیر و کارگر مزرعه انجام  911بیش از با شرکت این نظرسنجی که ماه قبل با مشارکت دانشگاه بریستول انجام گرفت 

 . است های شیری و گوشتی اعالم شده ها در گاوداری بیوتیک شد هدف ارزیابی نگرش و موارد استفاده از آنتی

است،  از دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه بریستول درباره تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی گفته  kristen Reyherدکتر 

درصد   91سال آینده در درمان گاوهای خشک تا  1های شیری مصرف آنتی بیوتیک طی  تیم او امیدوار است در گاوداری

 . کاهش یابد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161006121501.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Nine in 10 dairy farmers participating in a new survey from the Royal Association of British Dairy 

Farmers (RADBF) say that the farming industry must take a proactive lead in the battle against 

antibiotic resistance. Those questioned also think that over the next five years they could cut their own 

antibiotic use by almost a third in dry cow therapy and a fifth in clinical mastitis. 

The survey of over 300 farmers, farm managers and farm workers conducted by RADBF last month in 

collaboration with the University of Bristol assessed attitudes to and use of antibiotics in dairy and 

beef farming. It was carried out in the wake of the Government-commissioned O'Neill Review on 

Antimicrobial Resistance (AMR) published earlier this year. 

At a media briefing in London, Dr Kristen Reyher from the University of Bristol's School of 

Veterinary Sciences expressed that, in analysing the results, her team was very encouraged that dairy 

farmers thought it possible to achieve a median reduction of 30 per cent in antibiotic dry cow therapy 

use within the next five years. 

بیماریهایدام:موضوع  

(sciendaily)دیلیساینس:منبع

12/11/6112:تاریخخبر
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 های میکربی خاک  افزایش فعالیتاثرات کاهش شخم بر 

های خاک بعلت تاثیری که بر روی چرخه عناصر مغذی و تجزیه بقایای  میکرب

. توانند کمک کنند یک دارند، به بهبود کیفیت خاک میگیاهی به مواد ارگان

ورزی بر  مطالعه درباره اثرات خاک 62محققان دانشگاه ایلینویز نتایج مربوط به 

های خاک را به منظور شناسایی الگویی یکپارچه برای سطح وسیع  روی میکرب

های  خاکاند که  نتایج نشان داده. اند جغرافیایی مورد تجزیه و تحلیل قرارداده

ورزی که در  های خاک سیستم. های آنزیمی بیشتری هستند توده میکربی و فعالیت ورزی دارای زیست خاک  های بدون سیستم

  . ورزی اختالفی نداشتند خاک توده میکربی با سیستم بدون از نظر زیستنیز ، شود استفاده می (chisel) آنها از گاوآهن قلمی

استفاده از گاو آهن قلمی در کشاورزی کنار گذاشته ( no-till)ورزی  های بدون خاک ج سیستمدر طی چند دهه گذشته با روا

ورزی حفاظتی پیروی  زنند و از خاک در حال حاضر، یک سوم از کشاورزان امریکایی دیگر مزارع خود را شخم نمی.  است شده

ورزی و  های بدون خاک سیستم. زنند ان خاک را بهم میکنند، بدین معنی که از ادواتی استفاده می کنند که به کمترین میر می

ورزی حفاظتی بعلت حفظ ساختار و رطوبت خاک سبب حفظ و بهبود کیفیت آن شده و میزان ماده آلی را  به میزان کمتر خاک

 . کنند های خاک فراهم می افزایش و زیستگاه مناسبی برای میکرب

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161004125836.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Microbes improve soil quality by cycling nutrients and breaking plant residues down into soil organic 

matter. In an effort to detect consistent patterns across a large geographical area, University of Illinois 

researchers conducted a meta-analysis of 62 studies examining the effect of tillage on soil microbes. 

No-till systems had greater soil microbial biomass and enzymatic activity. Tilled systems that used a 

chisel plow were equivalent to no-till systems, in terms of microbial biomass. 

For the past several decades, farmers have been abandoning their plows in favor of a practice known as 

no-till agriculture. Today, about one-third of U.S. farmers are no longer tilling their fields, and still 

more are practicing conservation tillage -- using equipment that only disturbs the soil to a minimal 

degree. No-till and, to a lesser degree, conservation tillage maintains or improves soil quality by 

preserving soil structure and moisture, increasing soil organic matter, and providing habitat for soil 

microbes. 

خاک:موضوع  
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 گزارشی جدید مبنی بر ایمن بودن محصوالت تراریخته

توسط آکادمی ملی علوم، مهندسی و  2156بنا بر گزارش منتشر شده در ماه مه 

با محصوالت زراعی معمولی از نظر ( GE)پزشکی امریکا، محصوالت مهندسی ژنتیک 

( Leland Glenna)لیالند گلننا . سالمتی برای انسان با یکدیگر تفاوتی ندارند

شناسی روستایی در دانشکده دولتی علوم کشاورزی پنسیلوانیا و  استادیار جامعه

تهیه کننده این گزارش اظهار داشت که این کمیته مدرکی برای اثبات عضو کمیته 

و همچنین خطر محصوالت تراریخته تجاری بویژه سویا، ذرت و پنبه برای انسان 

وی . است محیطی باشد، پیدا نکرده دهنده علت و یا اثرات جانبی این محصوالت برای مشکالت زیست واهدی که نشانش

های مرتبط با محصوالت زراعی  نباید بدین شکل تقسیر شود که دیگر نیازی به چالشها  یافتهاضافه کرده است که این 

دهند که در حال حاضر بین محصوالت تراریخته و محصوالت معمولی از نظر  و فقط نشان می وجود نداردمعمولی و تراریخته 

سال است بر روی  51شناس که برای مدت  امعهاین ج. وجود نداردا برای سالمتی انسان و محیط زیست تفاوتی خطرات آنه

بعنوان   تراریخته است که عموما محصوالت زراعی ور شدهکند یادآ اثرات اجتماعی علوم کشاورزی و فناوری مطالعه می

هنوز تحقیقات برای نتیجه گیری قطعی ناکافی  در صورتیکه شود مطرح میحل و یا عامل مشکالت اجتماعی و اقتصادی  راه

 . هستند

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160930090224.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Genetically engineered (GE) crops are no different from conventional crops in terms of their risks to 

human health and the environment, according to a report published in May 2016 by the U.S. National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 

Leland Glenna, associate professor of rural sociology and science, technology and society in Penn 

State's College of Agricultural Sciences, served on the committee that authored the report. "The study 

committee found no substantiated evidence of a difference in risks to human health between currently 

commercialized GE crops -- specifically soybean, maize and cotton -- and conventionally bred crops, 

nor did it find conclusive cause-and-effect evidence of environmental problems from the GE crops," 

said Glenna. "These findings should not be interpreted to mean that there are not still many challenges 

related to both conventional and GE crops, just that currently available GE crops and conventional 

crops are not different in terms of their risks to human health and the environment." 

بیوتکنولوژی:موضوع  
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 رویکردی جدید برای سرعت بخشیدن به روند اصالح نباتات

نتایج بدست آمده از یک تحقیق جدید انجام شده توسط کارشناس کشاورزی دانشگاه 

ه بذرهای از میان انبوتواند به محققان اصالح نباتات در گزینش ارقام مطلوب  ایالتی آیووا می

در این . های ژن سراسر جهان برای تولید واریته های بهتر کمک کند ذخیره شده در بانک

به ( proof-of-concept)آزمایش اثبات مفهوم  نشان داده شده است که استفادهتحقیق 

ارزش هنگام انتخاب بهترین ارقام با عملکرد باال و  محققان در جداسازی گندم از مواد بی

 . س کمک خواهد کردمقاوم در برابر استر

های  تولید سوخت برای ماین تحقیق با تمرکز بر روی سورگو. است منتشر شده Nature Plantsجزئیات این تحقیق در مجله 

در این . زیستی انجام شده است اما نتایج بدست آمده بر روی طیف وسیعی از محصوالت کشاورزی ممکن است صدق کند

از مجموعه ها بذر سورگوم کاشته شده کدامیک دارای صفات مطلوب خواهند بود، ز صده ابینی اینک روش، محققان برای پیش

های مبتنی بر ژنوم  بینی های منتخب را برای ارزیابی صحت پیس سپس نمونه. اند ای از ابزار ژنتیکی استفاده کرده پیچیده

 .  است درصد صحیح بوده 71ها تا  بینی دقت پیش. اند بزرگ کرده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003130910.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new study led by an Iowa State University agronomist may help scientists sift through vast amounts 

of plant seeds stored in gene bank facilities across the globe to identify those useful to plant breeders 

attempting to produce better varieties. The effort represents a proof-of-concept experiment that may 

help plant scientists separate the wheat from the chaff when it comes to selecting the best accessions to 

breed cultivars with better yield or stress resistance, said Jianming Yu. The new research, published in 

the peer-reviewed academic journal Nature Plants. “We think it’s possible to use these predictions to 

guide our breeding and selection decisions,” said Xiaoqing Yu, a postdoctoral agronomy research 

associate and the first author of the paper. “We hope it will facilitate better and more precise breeding 

with the diverse genetic materials.” The researchers tested a complex set of genetic tools to predict 

which traits hundreds of sorghum seeds would possess if cultivated. The team then grew specimens for 

some of those sorghum accessions, the word used to describe plant material collected from various 

sites, to gauge the accuracy of their genome-based predictions. The team’s yield predictions proved 

accurate over 70 percent of the time. 

اصالحنباتات:موضوع  
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  Teloneکش  جدید در کالیفرنیا برای محدود کردن مصرف آفتتصویب قانون 

گزاران این  قانون. وری کشاورزی را در امریکا دارد ایالت کالیفرنیا باالترین بهره

ترین  اند که مصرف یکی از رایج ایالت به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرده

 .محدود خواهند کردزا  را بعنوان ماده شیمیایی سرطان Teloneها یعنی  کش آفت

ن در هر سال باید طبق اهد شد بلکه مصرف آکش ممنوع نخو مصرف این آفت

این قانون از طرف کشاورزان با انتقادهایی روبرو . قانون خاصی انجام گیرد

های  نها این سم را برای مبارزه با آفات کلیدی دانسته و از افزایش قیمت مواد غذایی در نتیجه محدودیتآ زیرا است شده

 . ن نگران هستندمصرف آ

است و کالیفرنیا تنها ایالتی است که قوانین محدود  سازمان محیط زیست امریکا مصرف ساالنه این سم را محدود نکرده

.استوضعکردهTeloneکش  کننده برای مصرف آفت

زمینی، هویج و  صوالتی مثل سیبها و مزارع مح ها قبل از کاشت درختان جدید، در تاکستان کشاورزان این سم را در باغ

 . کنند فرنگی در خاک تزریق می توت

 pesticide.html-popular-tightening-california-10-http://phys.org/news/2016:لینک خبر

 :خالصه خبر 
California will tighten rules on how much farmers can use a common pesticide listed by the nation's 

most productive agricultural state as a chemical known to cause cancer, regulators told The Associated 

Press on Thursday. The change doesn't ban the pesticide Telone but creates a uniform rule for its 

application each year. The rule is drawing criticism from farmers who call it a key way to 

fight pests and fear the crackdown could lead to rising food prices. 

The U.S. Environmental Protection Agency does not limit annual use of Telone, and California is the 

only state to restrict how much can be applied, said Charlotte Fadipe, spokeswoman for the state 

Department of Pesticide Regulation. 

Growers inject Telone into the soil to kill pests before planting new orchards, vineyards and crops, 

such as sweet potatoes, carrots and strawberries. 

هاکشآفت:موضوع  
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 ی مرتبط با اقتصاد زیستیها نوآوری

ها، برای اینکه محصول یا  طبق برآوردهای یک وبالگ آلمانی درباره مدیریت نوآوری

گذاران  سرمایه. ایده مورد نیاز است 9111تا  571خدمات جدیدی وارد بازار شود، بین 

پذیرند و این معیار بسیار سختی  گذاری یک مورد را می سرمایه 51مخاطره پذیر از هر 

این مسئله برای . اما این شرایط غیر قابل عبور نیست. برای ایجاد کسب و کار است

محققان و دانشمندان اهل : ها روشن است که آپ مدیران نوآوری و مشاوران استارت

ند به تنهایی قادر به پیشرفت یک دانشم. گذار هستند کسب و کار نیستند و بسیاری از آنها وابسته به خود و یا سرمایه

با درنظر گرفتن علم و . اند و نیاز به بازنگری گسترده دارند دون تحقیق توسعه یافتههای کسب و کار ب بسیاری از برنامه. نیست

شود و نیاز به  اما در اغلب کسب و کارها و اقتصاد بازار کمتر به آنها توجه می. های تجاری بسیار قوی هستند فناوری، طرح

هایی است که بطور  کمیسیون اروپا، اقتصاد زیستی یکی از زمینه 2121امه تحقیقاتی افق در برن. حمایت و توسعه دارد

پروری،  کشاورزی، آبزی: شود از جمله های مختلف می اقتصاد زیستی شامل بخش. است ای از آن حمایت شده برجسته

انتظار  2121تا سال . و بیوتکنولوژیهایی از صنایع شیمیایی، انرژی  جنگلداری، تولید مواد غذایی، کاغذ، و همچنین بخش

   شغل ایجاد کند 591،111میلیارد یورو داشته باشد و حدود  41عادل رود بازار اقتصاد زیستی اروپا ارزشی م می

 icode/http://www.fao.org/news/story/en/item/434440/:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A German blog on innovations management estimates that between 175 and 3,000 ideas are needed to 

bring just one product or service to the market. Venture capitalists assume that only one out of ten 

investments pays, says expert Heinrich Cuypers. It seems that the benchmarks for creating a business 

are extremely tough. But they are not insurmountable. For innovation managers and startup advisors it 

is clear: scientists and researchers are not business people. "Much is dependent on the personality of 

the founder. A pure scientist will not be able to proceed. Thus most business plans developed out of 

research need an extensive overhaul. "Business plans are very, very strong with regard to science and 

technology. But usually they abate in business and market economy, features which have to be 

supported and developed," says Thomas Frahm, director of project management at the cluster 

organisationLifeScienceNord in Hamburg, Germany. It is often difficult for an innovator who 

considers himself an expert to learn that his unique product is only the first step to making a living out 

of it. 
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 های لباسشوئی اضافه شده هزاران ذره میکروپالستیک در هر بار کارکرد ماشین

دهد که در هربار شستشوی ماشین لباسشویی  ق جدید نشان مینتایج یک تحقی

شود و به احتمال زیاد  الیاف میکروسکوپی وارد فاضالب می 711،111خانگی، بیش از 

 . شوند بسیاری از آنها از طریق سیستم فاضالب وارد محیط زیست می

رم، ، انگلستان انجام و در طی آن ج(Plymouth)این تحقیق در دانشگاه پلیموت 

درجه  41تا  91ها  با دمای  های جاری شده از شسشوی الیاف مصنوعی در لباسشویی فراوانی و اندازه الیاف موجود در فاضالب

شود و طبق  زاد میآدر هر بار شسشو اند که صدها هزار ذره مصنوعی  محققان دریافته. سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفته اند

های آبی،  این دانشگاه ثابت شد که یکی از منابع اصلی الیاف مصنوعی میکروسکوپی در محیطمطالعات قبلی انجام شده در 

 . های لباسشویی هستند ماشین

ده مقاله، کمیت نویسن بر اظهاراتبنا است و  منتشر شده Marine Pollution های این تحقیق در بولتن یافته

هایی درباره اثرات مضر وجود  فته و نگرانیافزایش یاینده آهای  در دهه رود یانتظار مها در محیط زیست  میکروپالستیک

 . است و تاکنون تحقیق کمی در این مورد انجام گرفته .دارد

 :www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161003103651.htmhttps//:لینک خبر

 :خالصه خبر 
More than 700,000 microscopic fibres could be released into waste water during each use of a 

domestic washing machine, with many of them likely to pass through sewage treatment and into the 

environment, according to new research. A study by Plymouth University examined the mass, 

abundance and size of fibres present in waste effluent following washes of synthetic fabrics at standard 

temperatures of 30˚C and 40˚C. 

It found hundreds of thousands of tiny synthetic particles could be released in each wash, confirming 

earlier work at Plymouth University that the washing of clothes is a major source of microscopic fibres 

within the aquatic environment. The research, published in Marine Pollution Bulletin, In the paper, the 

authors say: "The quantity of microplastic in the environment is expected to increase over the next few 

decades, and there are concerns about the potential for it to have harmful effects if ingested. But while 

the release of tiny fibres as a result of washing textiles has been widely suggested as a potential source, 

there has been little quantitative research on its relevant importance, or on the factors that might 

influence such discharges. That was the focus of our research." 

محیطزیست:موضوع  
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 های زیستی بر روی رشد گیاهان و بهبود شرایط اقلیمی اثرات مثبت زغال

در کشاورزی، ( biochar)از زغال زیستی ستفاده ا

بویژه در مناطق  سبب بهبود حاصلخیزی خاک

شود و همچنین به کاهش انتشار  گرمسیری می

ای با  پروژهطی . کند ای کمک می گازهای گلخانه

تاثیر ( FWF)گذاری بنیاد علوم اتریش  سرمایه

بر « کود برای آینده»ال زیستی بعنوان غز مثبت 

اکوسیستم و چرخه مواد غذایی مورد بررسی و 

 . مطالعه قرار گرفته است

مدلسازی کمک  هب. است های اخیر، در کشاورزی و سایر علوم، انتظارات از مزایای کاربرد زغال زیستی افزایش یافته سالدر 

 زراعی مورد های در زمین دغالی بعنوان کوپذیر ز های تجزیه در منطقه آمازون، زبالهی کشاورزی نهای باستا طبق شیوه

و بصورت زمین سیاه یا  افتهیافزایش  بودند ترتیب کوددهی شده هایی که بدین خاکحاصلخیزی . استفاده قرار گرفته اند

«terra pretta »شوند فت مییازون بسیاری از نواحی آماکه در  اند درآمده . 

 climate.html-growth-crop-biochar-10-http://phys.org/news/2016:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The use of biochar in agriculture improves soil fertility, especially in tropical regions, and mitigates 

greenhouse gas emissions. A project funded by the Austrian Science Fund FWF studied the positive 

impact of the "fertiliser of the future" on ecosystems and nutrient cycles. 

In agriculture and in science, expectations for the benefits of biochar have been high in recent years. 

Modelled on the ancient practices of Amazonian farmers, charred biodegradable waste is used as 

fertiliser on arable land. Soils fertilised in this way have proven extremely fertile, just like the black 

earth – called "terra preta" – that has been found in several parts of the Amazon region. 

(biochar)زغالزیستی:موضوع

phys.org:منبع

12/11/6112:یخخبرتار

 بازگشت به فهرست

 

 

http://phys.org/news/2016-10-biochar-crop-growth-climate.html


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول مهر 
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 کشف ژن مؤثر در مقابله با سفیدک پودری جو 

Genes to Fight Powdery Mildew in Barley Identified 

 کند کشف پروتئینی که به گیاهان در تحمل شرایط شوری کمک می 

Scientists Discover a Protein that Can Help Plants Tolerate Saline Conditions 

 اروپا .2

 های موجود درباره محصوالت تراریخته برگزاری سمینار در پارلمان اتحادیه اروپا در مورد نگرانی 

Seminar at EU Parliament Tackles GM Crops Concerns 

  امریکا .9

  تایید سیب تراریختهArctic fuji در امریکا 

U.S. Approves Arctic Fuji Apple 

 های نظارت فدرالی امریکا بر بیوتکنولوژی روز رسانی سیاست به 

U.S. Government Updates Federal Regulatory Policy for Biotechnology 

 تحقیقات  .4

 شود های ماده می شناسایی ژنی که سبب کاهش جمعیت پشه 

Researchers Discover Gene that Can Reduce Female Mosquitoes 

  کشف نقش ژنOSLPR در هموستاز فسفات در برنج  

OSLPR Genes Play Roles in Maintaining Phosphate Homeostasis in Rice 

 شوند ها مقاوم می بیوتیک های خاک بطور طبیعی در برابر آنتی باکتری 

Antibiotic resistance can occur naturally in soil bacteria 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14794
file:///D:/bazargani/1395/7/mehr1/imals%20works%20similarly%20with%20plants.%20Their%20findings%20which%20are%20published%20in%20the%20Plant%20Cell%20and%20Environment%20journal%20may%20help%20scientists%20modify%20plants%20to%20respond%20to%20high%20salt%20and%20low%20water
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14828
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14802
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14795
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14797
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14831
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160927151524.htm
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