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

 فروردین) 2156 آوریلاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931ر مهیعنی  2156 اکتبرتا ( 31

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931یعنی مهر  2156تا اکتبر ( 31فروردین ) 2156

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

-0.56% 156.65 Jun 2016 

-14.70% 133.62 Jul 2016 

-4.28% 127.90 Aug 2016 

-3.67% 123.20 Sep 2016 

-0.55% 122.52 Oct 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 376.05 Apr 2016 

8.71 % 408.82 May 2016 

2.90 % 420.68 Jun 2016 

8.45 % 456.24 Jul 2016 

-9.21 % 414.22 Aug 2016 

-7.30 % 384.00 Sep 2016 

-4.25 % 367.67 Oct 2016 
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تا ( 31فروردین ) 2156آوریل از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931  یعنی مهر 2156اکتبر 

 

 2156آوریل از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی مهر 2156تا اکتبر ( 31فروردین )

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

6.48 % 179.87 Jun 2016 

-10.07 % 161.76 Jul 2016 

-7.17 % 150.16 Aug 2016 

-1.15 % 148.43 Sep 2016 

2.80 % 152.58 Oct 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 15.22 Apr 2016 

9.72 % 16.70 May 2016 

16.41 % 19.44 Jun 2016 

1.29 % 19.69 Jul 2016 

1.63 % 20.01 Aug 2016 

9.65 % 21.94 Sep 2016 

4.47 % 22.92 Oct 2016 

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugar
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 جهانی بر روی فقر آنهاو اثرات بالیای طبیعی  خسارت مالیگزارش جدید بانک جهانی از 

جهانی برای بر اساس گزارش جدید بانک جهانی و تسهیالت 

، ساالنه خسارات (GFDRR)کاهش بالیای طبیعی و بازسازی 

میلیون دالر برآورد شده  121ناشی از بالیای طبیعی شدید معادل 

میلیون نفر در نتیجه بالیای طبیعی بر تعداد  26است و حدود 

 . شود مردم فقیر در جهان اضافه می

بنا بر اظهارات آقای جیم یونگ کیم، رئیس گروه بانک جهانی، 

ند معكوس های شدید اقلیمی ممكن است سبب رو شوک

طوفان، سیل و خشكسالی پیامدهای انسانی و اقتصادی .  های اخیر مبارزه علیه فقر شوند های بدست آمده در دهه پیشرفت

پذیری در برابر بالیای طبیعی  ایجاد انعطاف. شوند بسیار مخربی دارند، که در اغلب موارد هزینه آنها را مردم فقیر متحمل می

 . الزم است بلكه یک ضرورت اخالقی استنه تنها از جنبه اقتصادی 

هشدار داده « پذیری مردم فقیر در برابر بالیای طبیعی ضرورت ایجاد انعطاف»در گزارش جدید بانک جهانی تحت عنوان 

 . شد بسیار مخربتر است های آب و هوایی شدید بر فقر از آنچه قبال تصور می  است که پیامدهای انسانی و اقتصادی پدیده شده

بر اساس این گزارش، .  است میزان کاهش رفاه بیشتر از خسارات مادی بوده ،کشور مورد مطالعه در این گزارش 557ر همه د

های  درصد بیشتر از  کلیه تخمین 61این رقم . است میلیون دالر برآورد شده 121اثرات بالیای طبیعی بر کاهش رفاه حدود 

 . قبلی است

into-people-million-26-force-disasters-release/2016/11/14/natural-http://www.worldbank.org/en/news/press-  :لینک خبر

finds-analysis-bank-world-new-year-every-losses-in-520bn-cost-and-poverty 

 :خالصه خبر 
The impact of extreme natural disasters is equivalent to a global $520 billion loss in annual 

consumption, and forces some 26 million people into poverty each year, a new report from the World 

Bank and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) reveals. 

“Severe climate shocks threaten to roll back decades of progress against poverty,” said World Bank 

Group President Jim Yong Kim. “Storms, floods, and droughts have dire human and economic 

consequences, with poor people often paying the heaviest price. Building resilience to disasters not 

only makes economic sense, it is a moral imperative.”The report, Unbreakable: Building the 

Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters, warns that the combined human and economic 

impacts of extreme weather on poverty are far more devastating than previously understood. 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/11/14/natural-disasters-force-26-million-people-into-poverty-and-cost-520bn-in-losses-every-year-new-world-bank-analysis-finds
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/11/14/natural-disasters-force-26-million-people-into-poverty-and-cost-520bn-in-losses-every-year-new-world-bank-analysis-finds
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/11/14/natural-disasters-force-26-million-people-into-poverty-and-cost-520bn-in-losses-every-year-new-world-bank-analysis-finds
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In all of the 117 countries studied, the effect on well-being, measured in terms of lost consumption, is 

found to be larger than asset losses. Because disaster losses disproportionately affect poor people, who 

have a limited ability to cope with them, the report estimates that impact on well-being in these 

countries is equivalent to consumption losses of about $520 billion a year. This outstrips all other 

estimates by as much as 60 per cent. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 14/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 «مرکز جنوب»یادداشت تفاهم جدید فائو و سازمان 

های خود را برای کمک به  همكاری« مرکز جنوب»فائو و سازمان 

برای از بین بردن ( Global South)« جهان جنوب»کشورهای 

تغذیه، کاهش فقر، مقابله با تغییرات اقلیمی و  گرسنگی و سوء

های  همكاریدستیابی به توسعه روستایی پایدار در چارچوب 

ای که به  واژه« جهان جنوب». )دهند جنوب افزایش می-جنوب

رود و شامل کشورهای کمتر توسعه  بكار می« جهان سوم»جای 

 .(ای است که اکثرا در نیمكره جنوبی قرار دارند یافته

یا هلنا اسمدو، معاون ای پنج ساله توسط مار نامه ، تفاهم(COP22) بدین منظور در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیم مراکش

جنوب در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی  ویسنته پائولو، معاون اجرایی مرکزحوزه منابع طبیعی فائو و مدیرکل فائو در 

کش برگزار ادر مر( آبان 28تا  57) 2156نوامبر  58الی  7( COP22)کنفرانس تغییرات اقلیمی  . سازمان  ملل متحد امضاء شد

 . گردید

نامه فائو و مرکز جنوب  جنوب، بر اساس این تفاهم-های جنوب آمیز و اهمیت همكاری های موفقیت توجه به سابقه همكاریبا 

سازی برای کشورهای درحال توسعه  در  های مشترک خود از جمله ظرفیت توافق کردند که نسبت به گسترش دامنه فعالیت

طالعات و ترویج انتقال تسهیل تبادل دانش و ا، های توسعه پایدار ستهای آنها برای اجرای سیا  زمینه تقویت توانمندی

 .فناوری و نوآوری تالش نمایند



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم آبان 

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

6 

 

تاسیس  5331کشورهای درحال توسعه است که در سال   19دولتی متشكل از  ، سازمانی بین(South Center)مرکز جنوب 

جنوب و توسعه پایدار از طریق از طریق تحقیقات، تجزیه و تحلیل، مشاوره و -شد و هدف اصلی آن ترویج همكاری جنوب

 . سازی در کشورهای در حال توسعه است ظرفیت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/451757/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO is joining forces with the South Centre, an intergovernmental organization of developing 

countries, to help the countries of the Global South eliminate hunger and malnutrition, reduce poverty, 

address climate change and achieve sustainable rural development under the umbrella of South-South 

cooperation. 

A five-year Memorandum of Understanding was signed today by Maria Helena Semedo, FAO Deputy 

Director-General for Natural Resources, and Vicente Paulo Yu, Deputy Executive Director of the 

South Centre on the sidelines of the 22nd Conference of the Parties to the UN Framework Convention 

on Climate Change(COP22) in Marrakech (7-18 November 2016). 

Building on years of successful collaboration, and given the growing importance of South-South 

Cooperation, the South Centre and FAO have agreed to broaden the scope of their joint activities, 

including capacity building for developing countries to strengthen their ability to implement 

sustainable development policies, facilitate exchange of information and knowledge, and promote 

technology transfer and innovation.   

The South Centre is an intergovernmental organization of developing countries established in 1995. It 

currently has 53 member countries and its main objective is to promote South-South cooperation and 

the sustainable development through policy research, analysis, advice and capacity building in 

developing countries. 

 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/451757/icode/
http://newsroom.unfccc.int/
http://newsroom.unfccc.int/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم آبان 

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

7 

 

 سابقه تولید مواد غذایی در سوریه کاهش بی

های از سوریه  که منجر به عدم دسترسی کشاورزان به زمین،  با ادامه گسترش ناامنی و شرایط آب و هوایی نامساعد در بخش

زده با مشكالت زیادی روبرو  ای آنها را با در این کشور جنگ تجهیزات کشاورزی و بازار شده است، وضعیت معیشتی و تغذیه 

انجام ( WFP)که توسط فائو و برنامه جهانی غذا ( CFSAM)ت و امنیت غذایی نتایج آخرین ارزیابی محصوال. است کرده

در . ها،کشاورزان دیگر قادر به تحمل شرایط نیستند از گذشت پنج سال از شروع ناآرامی دهند بعد است، نشان می شده

کود و بذر تولید مواد غذایی   های ضروری مثل ها و کمبود نهاده های فوری در نتیجه افزایش قیمت صورت عدم دریافت حمایت

های کشاورز بدنبال خواهد  این وضعیت عواقب وخیمی نه تنها برای امنیت غذایی خانواده. برای کشاورزان ناممكن خواهد شد

بر اساس این  . تواند به مهاجرت بیشتر مردم منجر شود عرضه مواد غذایی در سراسر کشور اثر گذاشته و می بر داشت، بلكه

، سطح زیر کشت غالت به کمترین حد خود تا 2151-56های انجام شده،  در سال  بازدیدهای میدانی و نظرسنجی گزارش و

است، در  میلیون هكتار بوده 1/5ها که بطور متوسط  در مقایسه با سطح زیر کشت گندم قبل از بروز بحران. است کنون رسیده

میلیون تن در  4/9است بطوریكه از متوسط  لید کاهش بیشتری داشتهمیزان تو. است هكتار برآورد شده 311.111سال گذشته 

  . است درصد کاهش پیدا کرده 11میلیون تن معادل  1/5های قبل از جنگ به  سال

 ode/http://www.fao.org/news/story/en/item/452217/ic  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Food production in Syria has hit a record low as widespread insecurity and unfavorable weather conditions in 

parts of the country continued to hamper access to land, farming supplies and markets, making it ever more 

difficult for farmers to maintain their livelihoods and feed the war-torn country. The latest Crop and Food 

Security Assessment Mission (CFSAM) conducted by the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) and the World Food Program (WFP) shows that after five years of conflict many farmers have 

lost the ability to cope. Rising prices and scarcity of essential inputs such as fertilizers and seeds mean they will 

have no other option than to abandon food production if they do not receive immediate support. This will likely 

have grave consequences not only for the food security of farming households but also on food availability in 

the country, and may ultimately lead to further displacements. The area planted to cereals in the 2015-16 

cropping season is the smallest ever, according to the report, based on field visits and surveys across the 

country. Farmers planted an estimated 900,000 hectares of wheat in the last year, compared to 1.5 million 

hectares planted before the crisis. Production, meanwhile, shows an even more drastic decline, from an average 

3.4 million tonnes of wheat harvested before the war to 1.5 million tones this year - a decrease of 55 percent.  

امنیت غذایی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 15/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/452217/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6445e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6445e.pdf
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 ها بیوتیكی در دام ضرورت گسترش تحقیقات برای کنترل آنتی

های اصلی انتقال  ی از راههای غذای با توجه به شواهد موجود مبنی بر اینكه سیستم

بیوتیكی هستند، نیاز به کنترل و مراقبت بیشتر در کاربرد  آنتیمقاومت 

گزارش جدید فائو درباره . شود ها بیشتر مشخص می ها در دامداری بیوتیک آنتی

ها، پویایی و اپیدمیولوژی مقاومت  محرک»بیوتیكی تحت عنوان  مقاومت آنتی

 . منتشر گردید« بیوتیكی در محصوالت دامی  آنتی

مقاومت  5341با وجود اینكه برای اولین بار در سال است  در این گزارش آمده

در سطح جهانی . است مانده دایی باقیهور و گسترش آن هنوز در مراحل ابتوه ظبیوتیكی تعریف گردید، اما شناخت علمی درباره نح آنتی

ها بصورت تفكیک نشده  ها و قارچ ها، انگل ها، ویروس محصوالت سنتتیک برای از بین بردن باکتریاز های غذا و کشاورزی   در سیستم

مورد ( AMR)بیوتیكی  خطرات ناشی از مقاومت آنتی شود، بهمین دلیل تالش هماهنگ برای تهیه نقشه، شناخت و کاهش استفاده می

تواند باشد، اما در ایزوله های  های می بیوتیكی یک فرایند ژنومیک طبیعی برای باکتری بر اساس این گزارش، مقاومت آنتی. نیاز است

سطح جهانی میزان آلودگی مواد غذایی از آنجائیكه امروزه در . ها بسیار نادر است بیوتیک کلینیكی مربوط به مرحله قبل از معرفی آنتی

ها در  بیوتیک رسد تشویق به استفاده محتاطانه از آنتی ها باال است، بنظر می بیوتیک و سالمونالی مقاوم به آنتی E.coliهای  به باکتری

 .بسیار مؤثر باشد AMRکاهش ظهور و گسترش 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/451675/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Mounting evidence that food systems may be major conduits of anti-microbial resistance (AMR) point to the 

need for greater vigilance over the way antibiotics are used on farms. While antimicrobial resistance was first 

described in 1940, scientific understanding of the myriad of pathways by which resistance emerges and spreads 

remains in its infancy.  

The global use of synthetic products to indiscriminately kill bacteria, viruses, parasites and fungi in agricultural 

and food systems requires a concerted effort to map, understand and mitigate the risks of AMR, according 

to Drivers, Dynamics and Epidemiology of Antimicrobial Resistance in Animal Production. AMR may be a 

natural genomic process for bacteria, but it was "very rare in clinical isolates predating the introduction of 

antibiotics," FAO's new report notes. As foods from around the globe are today frequently contaminated with 

antibiotic resistant E. coli and Salmonella, "measures which encourage the prudent use of antimicrobials are 

likely to be extremely useful in reducing the emergence and spread of AMR," the 67-page technical report says. 

بیوتیکی مقاومت آنتی: موضوع  

 (FAO)فائو : منبع

 15/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/451675/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/d5f6d40d-ef08-4fcc-866b-5e5a92a12dbf/
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 های مقابله با تغییرات اقلیمی  کشاورزی و امنیت غذایی، محور اصلی فعالیت

از برنامه کاری جدید فائو درباره ( COP22)کنفرانس اقلیمی مراکش در 

در این کنفرانس در روز اقدام در زمینه کشاورزی . رونمایی شد« کمبود آب»

و امنیت غذایی، آقای دا سیلو، مدیرکل فائو بر ضرورت سرعت بخشیدن به 

ییرات های مربوط به تغییرات اقلیمی تاکید کرد و درباره اثرات تغ فعالیت

های محصوالت، دام، جنگل، شیالت،  اقلیمی بر روی کشاورزی شامل بخش

های جهانی برای  زمین و خام و همچنین اثرات منفی بر آن بر روی تالش

چنین یادآور شدند که این پیامدها بیشترین تاثیر را بر روی مردم فقیر هم. ت غذایی و تغذیه اشاره کردندبرقرای امنی

 . دگذارن روستایی می

های ملی خود برای سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی را  درصد از کشورها  نقش مهم کشاورزی در برنامه 31بیش از 

های  گذاری بر روی کشاورزی پایدار و سازگار با اقلیم  بعنوان بخش اساسی برنامه بنابراین زمان افزایش سرمایه. اند پذیرفته

  .است مقابله به تغییرات اقلیمی فرارسیده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/453416/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world must rapidly move to scale up actions and ambitions on climate change FAO Director-

General José Graziano da Silva told delegates at the United Nations Climate Change conference 

(COP22) in Morocco today. 

Speaking at the high-level action day on agriculture and food security, Graziano da Silva noted that 

climate change impacts on agriculture - including crops, livestock, forestry, fisheries, land and water - 

are already undermining global efforts to assure food security and nutrition. 

And the rural poor are the most affected. 

With over 90 percent of countries referring to the important role of agriculture in their national plans to 

adapt to and mitigate climate change, Graziano da Silva stressed that 

"it is time to invest in sustainable and climate-resilient agriculture as a fundamental part of the climate 

solution."   

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/453416/icode/
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 های کلیدی کشاورزی و امكان دسترسی بیشتر، بهتر و آسانتر به شاخص FAOSTATارتقاء برنامه 

تغییرات اساسی انجام شده . به روزرسانی شد( FAOSTAT)برنامه آماری فائو 

های کلیدی را فراهم  امكان دسترسی بیشتر و سریعتر به دادهدر این برنامه 

 . ساخته است

های مطرح در  بیوتكنولوژی و هواپیماهای بدون سرنشین از جدیدترین نوآوری

کشاورزی هستتند، اما هنوز درباره  رویكردهای جدید برای انتشار و دسترسی به 

ها که اغلب تولید  داده.  است ریزی چندانی نشده های مربوط به آنها برنامه داده

های عملی  گزاری و اجرای برنامه گیران برای سیاست هستند، از ابزار اصلی تصمیمآنها هزینه داشته و دارای ارتباطات پیچیده 

های  این پایگاه داده. است اندازی کرده را راه FAOSTATسایت جدید  با توجه به رویكرد فوق، فائو وب. آیند بشمار می

غذایی، کشاورزی، شیالت،   های مواد نهها در زمی دادهآخرین ترین پایگاه در نوع خود در جهان است و شامل  آماری، جامع

نسخه ارائه شده، در واقع چهارمین . پذیر است جنگل، مدیریت منابع طبیعی و تغذیه بوده و دسترسی عمومی به آنها امكان

ی ها های جدید کاربر پسند مثل سازگاری با تلفن های بهبود یافته و نوآوری با فناوری بوده ونسخه این ابزار مبتنی بر وب 

 . است شده کاربری آن را افزایش داده اتامكان جدیدهمراه و گزینه دانلود 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/451861/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Biotechnology and drones may be the most visible innovation areas in the world of agriculture, but 

spare a thought for new approaches to data dissemination.   

Data - costly to produce and often complex to communicate - is the key decision-support tool for 

policy makers engaged in concrete action. 

FAO is pleased to launch a new and revamped FAOSTAT web site, making the world's most 

comprehensive statistical database on food, agriculture, fisheries, forestry, natural resources 

management and nutrition even more accessible for public use.  

The updated web-based tool, now in its fourth edition, includes a host of behind-the-scenes 

technological improvements as well as user-friendly innovations such as full compatibility with mobile 

devices and superior download options that will significantly improve the overall user-experience.  

آمار کشاورزی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 22/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/451861/icode/
http://www.fao.org/faostat/en
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 بازدهی فتوسنتز در گیاهان تراریخته بیشتر است

های تولید گیاهان تراریخته   که از روشاند  آزمایشات نشان داده

این . توان استفاده کرد برای افزایش بازدهی فتوسنتز در گیاهان می

 . ند کمک کنداتو یافته به تامین تقاضای جهانی مواد غذایی می

ی یک تحقیق جدید، گیاهان اصالح ژنتیكی شده یا تراریخته طدر 

(GM )21اند که با کارآئی استفاده از نور به میزان  طور طراحی شده 

درصد بیشتر از گیاهان معمولی  21درصد بیشتر ، عملكردی معادل 

داشته باشند که پیامدهای مهمی در عرضه جهانی مواد غذایی 

 . خواهد داشت

های اصالح ژنتیكی  بار است که در آن از تكنیکآزمایش میدانی این یافته که بر روی گیاه توتون انجام شده است، برای اولین 

ل توجهی برای تمام محصوالت کشاورزی در آینده القوه دستاورد قاباست و بطور ب برای تقویت کارآئی فتوسنتز استفاده شده

 . دن این ایده شک داشتندرد امكانپذیر شوز دانشمندان در متا کنون، بسیاری ا. شود محسوب می

 http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aai8878 با لینک scienceجزئیات این یافته در مجله 

 .منتشر شده است

 shows-study-yields-greater-produce-photosynthesis-boost-to-modified-genetically-https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Trial shows GM techniques can be used to increase efficiency of photosynthesis, a finding which could 

help meet the global demand for food 

Genetically modified (GM) plants designed to use light more efficiently produced a 20% greater yield 

in a study that could have significant implications for global food supplies. 

The field trial, which used tobacco plants, is the first to show that GM techniques can be used to boost 

the basic efficiency of photosynthesis, potentially offering substantial gains across almost all food 

crops in the future. Until now many scientists had doubted this would be possible. 

محصوالت تراریخته: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 17/11/2016: تاریخ خبر

 فهرستبازگشت به 

http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aai8878
https://www.theguardian.com/science/2016/nov/17/plants-genetically-modified-to-boost-photosynthesis-produce-greater-yields-study-shows
https://www.theguardian.com/environment/gm
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 برای بهبود تغذیه در افریقا« مارس»سازی  پیشنهاد شرکت شكالت

مدعی است که برنامه ابتكاری « مارس»سازی  شرکت بزرگ شكالت

به تولید بذور متحمل در برابر خشكی کمک خواهد کرد،  آن جدید

ی کشاورزان تقدان نگران اثرات منفی آن بر روولی از طرف دیگر من

 . پا هستند خرده

« مارس»گروه تحقیقاتی چند میلیون دالری که توسط شرکت 

های ژنتیكی پنج محصول سنتی  است قرار است نقشه تاسیس شده

تغذیه در این قاره  افریقایی را بعنوان بخشی از یک پروژه بزرگ منتشر کند و مدعی هستند که به از بین بردن کامل سوء

اده از بیوتكنولوژی مدرن برای تولید ارقام جدید از محصوالت بومی افریقا یكی از اهداف این پروژه استف. کمک خواهد کرد

وری باال و یا متحمل به خشكی و یا  با بهره( درخت گز) moringaو گیاه مغذی دیگر بنام ( finger millet)مثل ارزن انگشتی 

 .  ها خواهند بود مقاوم در برابر بیماری

های خصوصی خارجی است که در افریقا  قشه ژنتیكی محصوالت بیشتر به نفع شرکتاما به نظر منتقدان تالش برای تهیه ن

 . پای بومی کنند تا کشاورزان خرده گذاری می سرمایه

 nutrition-boost-crops-african-chistori-of-maps-genetic-publish-to-bid-mars-development/2016/nov/15/can-https://www.theguardian.com/global  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Confectionery company says initiative will help breed more drought-tolerant seeds, but critics fear that 

small-scale farmers will lose out 

A multi-million dollar research group co-founded by the confectionery company Mars is set to 

publish the genetic maps to five traditional African crops as part of an ambitious project that it 

says could help end malnutrition on the continent. 

The project is applying modern biotechnology to African “orphan crops” – including finger millet 

and the “superfood” moringa – with the goal of breeding new versions that are more productive or 

more tolerant to drought or disease. 

Critics of the project say efforts to map the genetic data of crops are more likely to help private 

companies moving into new African seed markets rather than smallholder farmers. 

 تغذیه: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 15/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/15/can-mars-bid-to-publish-genetic-maps-of-historic-african-crops-boost-nutrition
http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/health-and-wellness
http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/health-and-wellness
http://www.caes.ucdavis.edu/news/articles/2014/12/improving-african-plant-breeding
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/orphan-crops.htm
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2013/dec/26/haiti-miracle-moringa-tree-malnutrition
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 بیوتیكی کمک کنند؟ توانند به مقابله با مقاومت آنتی های بزرگ غذایی می چگونه شرکت

های مقاوم  میلیون نفر در نتیجه عفونت 51رود ساالنه  ، انتظار می2111تا سال 

های مقاوم به دارو  بدین ترتیب عفونت. به دارو جان خود را از دست بدهند

جایگزین سرطان که بزرگترین عامل مرگ انسان در حال حاضر است، خواهد 

های  ومت، مقا2111همچنین طبق برآوردهای انجام شده تا سال . شد

 28و موجب اضافه شدن  تریلیون دالر 511ای معادل  بیوتیكی هزینه آنتی

 . میلیون نفر به فقرای جهان خواهد شد

حدود دو سوم از . ها یكی از عوامل اصلی ایجاد این مقاومت است ها در تغذیه دام بیوتیک کاربرد نادرست آنتی

ها  ها به آب آشامیدنی یا خوراک دام بیوتیک آنتی. شود ها مصرف می داریتولید شده در سطح جهانی در دام های   بیوتیک آنتی

 . ها بهتر دوام بیاورند داری تر شده و یا در مقابل شرایط نامناسب بهداشتی دام شود تا رشد آنها سریع اضافه می

مک دونالد خواسته شد که وی و  ، سابKFCهای بزرگ غذایی مثل  ها، از شرکت بیوتیک در هفته جهانی آگاهی درباره آنتی

ها  های اعالم شده در فهرست سازمان بهداشت جهانی در کلیه مراحل زنجیره تامین غذای دام بیوتیک از مصرف کلیه آنتی

 .خودداری کنند

 istanceres-antibiotic-against-fight-the-help-can-mcdonalds-and-subway-kfc-https://www.theguardian.com/society/2016/nov/16/how  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
By 2050, drug-resistant infections are expected to cause 10 million deaths annually – becoming a 

bigger killer than cancer is today. By 2050, antimicrobial resistance is also expected to cost the world 

$100tn and could push more than 28 million people into extreme poverty. 

Misuse of antibiotics in food animals is a major driver of resistance. Farm animals consume about two-

thirds of the world’s antibiotics, with much of this added to feed or water to make animals grow faster 

or to counter unsanitary conditions in factory farming facilities. Between 2010 and 2030, it is predicted 

that antibiotic use in food animal production will increase by two-thirds. 

In World Antibiotics Awareness Week, we are calling on KFC, Subway and McDonald’s to end the 

routine use of all antibiotics included on the World Health Organisation’s list of medically 

important antimicrobials, in all of their livestock supply chains.  

 تغذیه: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 16/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/society/2016/nov/16/how-kfc-subway-and-mcdonalds-can-help-the-fight-against-antibiotic-resistance
http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia/en/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia/en/
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 های رشد مبتنی بر سویا پوشش بذر و محرکمواد 

آنها از . اند شده تولید ماده پوشش بذر جدیدیمحققان دانشگاه کرنل موفق به 

آرد سویا بعنوان یكی از اجزاء تشكیل دهنده مخلوط پوشش بذر کلم بروکلی 

است که این  نتایج آزمایشات نشان  داده. اند استفاده و مورد آزمایش قرار داده

این . باشد تواند فواید متعددی برای رشد و تغذیه گیاهان داشته ترکیب می

 . ق با همكاری محققان مواد سبز و فناوری بذر انجام شده استتحقی

معصومه امیرخانی یكی از محققان این پروژه گفته است که ماده پوششی بذر، 

زنی و رشد گیاه  توانند محرک جوانه این مواد می. ای برای کاربرد مواد مغذی در زمان کاشت بذر است العاده سیستم فوق

در آزمایشات . های مهم آن است داد که ارزان و فراوان بودن آرد سویا در تمام نقاط دنیا از مزیت وی همچنین توضیح. باشند

ذرات جامد دیگر مورد استفاده در . درصد آرد سویا برای پوشش بذور استفاده شده است 51انجام شده از سوسپانسیون 

زنی، تولید  خصوصیات مختلف رشد مثل جوانه .است بوده( diatomaceous)مخلوط پوششی عبارت از سلولز و خاک دیاتومه 

 . منتشر شده است HortScienceجزئیات تحقیق در مجله . اند مورد بررسی قرارگرفتهنیز ه رشد و میزان نیتروزن ونهال و نح

 biostimulant.html-coating-seed-based-protein-soy-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cornell researchers have found a new green source that shows promise as a seed coating. Soy flour 

was tested as a component of a seed coating blend with broccoli seedlings, and results showed multiple 

benefits to plant growth and nutrition. The work was a collaboration between green materials scientists 

and seed technologists. Masoume Amirkhani, corresponding author of a study published in 

HortScience, said that seed coatings provide an excellent delivery system for materials to be applied at 

the time of sowing. "These materials have the potential to enhance seedling and plant growth," she 

explained. "An added advantage of soy flour is that it is inexpensive and commercially available in 

most parts of the world," Amirkhani said. The experiments involved a 10% suspension of soy flour 

used as a seed treatment binder in all coatings. The solid particulate filler was composed of mixtures of 

soy flour, cellulose, and diatomaceous earth (together called SCD). The researchers measured several 

growth characteristics: seed germination, seedling and plant growth, and nitrogen (N) content. 

سویا: موضوع  

 phys.org/ :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-11-soy-protein-based-seed-coating-biostimulant.html
http://phys.org/tags/seed/
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 شناسایی ژن مؤثر در مبارزه با بیماری فوزاریوم خوشه گندم

ها دالر  ساالنه میلیونبیماری فوزاریوم گندم، یكی از عوامل اصلی کاهش شدید در عملكرد و 

ده کشاورزی و منابع طبیعی مریلند و انشكتیمی از محققان از د. خسارت در جهان است

سازی از ژن عامل مقاومت  گروه علوم زراعی و خاک  دانشگاه ایالتی واشنگتن موفق به کلونی

ومت نه تنها در این یافته بعنوان منبعی برای ایجاد مقا در آینده. در برابر این بیماری شده اند

ای برای گیاهان میزبان مشابه در برابر قارچ  برابر بیماری اسكب گندم بلكه پیامدهای گسترده

که نحوه عملكرد  در نهایت، زمانی.  تواند باشد می Fusarium gramineanumزای  بیماری

ال در های فوزاریوم عامل پوسیدگی بعنوان مث ژن شناخته شد، از آن برای کنترل سایر گونه

دن جود آمقارچ فوزاریوم سبب بو .استفاده کرد توان زمینی می فرنگی و سیب کدو، گوجه

های متعددی مبنی بر شیوع مكرر این  گزارش. سازد سمی در گیاهان آلوده شده و آنها برای مصرف انسان و دام ناسالم می

حل برای از بین بردن بیماری  از نظر تاریخی،  یافتن راه .بیماری در امریكا، کانادا، اروپا، آسیا و امریكای جنوبی وجود دارد

اند  سال تحقیق توسط محققان چینی و چند دانشگاه امریكایی، تنها توانسته 21در نتیجه . فوزاریم گندم  بسیار مشكل است

تواند  ن روند را میای ،اما یافته جدید محققان.یک گروه از گیاهان محلی چینی مقاوم در برابر این بیماری شناسایی کنند

 . است منتشر شده Nature Geneticsجزئیات تحقیق در مجله  .سریعتر کند

 wheat.html-crippling-combat-gene-scientists-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A major breakthrough in the cloning of a resistance gene to eliminate wheat scab—a widespread disease 

responsible for drastic reductions in crop yield as well as millions of dollars in annual losses worldwide—has 

been achieved by a multi-institutional team of researchers including Nidhi Rawat, an assistant professor in the 

University of Maryland's College of Agriculture and Natural Resources and Michael O. Pumphrey, associate 

professor in Washington State University's Crop and Soil Sciences Department, who together performed most of 

the experimental work. This discovery has broad implications for the future as a promising source 

of resistance to not only wheat scab, but a variety of similar host plants affected by the fungal pathogen known 

as Fusarium graminearum. Ultimately, once the nature of gene action is known, the findings can be applied to 

control other Fusarium species which causes rot in cucurbit, tomato and potato to name a few. 

گندم: موضوع  

 phys.org :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-11-scientists-gene-combat-crippling-wheat.html
http://phys.org/tags/resistance/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/2016/plantscienti.jpg
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 های ریزوبیوم و ریشه گیاهان های جدید درباره همزیستی باکتری یافته

ها  ها و باکتری آمیز بین ریشه برخی از گیاهان از طریق برقراری همزیستی مسالمت

یک گروه پژوهشی از .  توانند نیتروژن موردنیاز خود را از اتمسفر بدست بیاورند می

مؤسسه مكس پالنک در کلن آلمان و دانشگاه آرهوس، دانمارک بر روی جوامع 

اند که  آنها کشف کرده.  اند قیق کردهمیكربی در داخل و اطراف ریشه گیاهان تح

های ریزوبیوم  آمیز بین گیاهان خانواده لگوم و باکتری عدم وجود همزیستی مسالمت

 .  شود سبب بوجود آمدن تغییرات شدیدی در ترکیب جمعیت میكربی ریشه می

این تغییرات همچنین وند، ش ها در ریشه تشكیل نمی همچنین تحت شرایطی که بعلت وجود نیتروژن کافی در خاک ، گره

آمیز فعال الزم است،  ها برای برقراری همزیستی مسالمت ای از ژن در گیاه میزبان، وجود مجموعه. مانند پایدار باقی می

بنابراین این . ها، ریشه و اطراف ریشه موردنیاز است العاده و تجمع میكربی در گره های مشابه برای پایداری فوق همچنین ژن

 Proceedings of theجزئیات این یافته در مجله . ی ترکیب میكروبیوم ریشه دارندهای گیاهی تاثیر مستقیم  بر رو ژن

National Academy of Sciences است منتشر شده . 

 roots.html-bacterial-symbiosis-rhizobia-legume-robiomecmi-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Some plants can meet their nitrogen requirements by obtaining it from the atmosphere. To do this, they 

use bacteria in their roots, with which they establish a symbiotic relationship. Paul Schulze-Lefert's 

Research Group at the Max Planck Institute for Plant Breeding Research in Cologne and Simona 

Radutoiu from Aarhus University in Denmark have investigated the microbial communities in and 

around the roots of these plants. They discovered that the absence of legume-rhizobia symbiosis causes 

drastic changes in the composition of the microbial communities present in the root. These changes 

also remain stable under conditions that prevent the formation of any nodules because the plant obtains 

sufficient bound nitrogen from the soil. A set of genes in the host plant is necessary to establish a 

functioning symbiosis and the same genes are needed to form extraordinarily stable and characteristic 

microbial communities in the nodules, root and area around the root. Thus, these plant genes have a 

direct influence on the composition of the root microbiome. 

 ریزوبیوم :موضوع

 phys.org :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-11-microbiome-legume-rhizobia-symbiosis-bacterial-roots.html
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/notwithoutmy.png
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 های انسان هایی ناشی از فعالیت سیلها و  هایی برای جلوگیری از خشكسالی حل راه

های  های کانادا از رودخانه های واقع در دشت آب موردنیاز کشاورزی استان

ها در معرض تهدید تغییرات اقلیمی  اما جریان این آب. شود آلبرتا تامین می

توجهی نیز برای تولید  پیامدهایی قابل که و افزایش مداخالت انسانی است

 . باشد ناخالص داخلی کانادا و حتی امنیت جهانی غذا می تواند داشته

و ها  مطالعه جدید انجام شده بر روی تغییرات و تغییرپذیری سرچشمه

د را روشن نباش کشاورزی آبی این مناطق  داشته توانند بر روی می اثراتی که

ده در این تحقیق دانش پایه موردنیاز برای توسعه و تقویت مدیریت منابع آبی و سازگاری مؤثر ت آمنتایج بدس. کرده است

 Hydrological Processesجزئیات این تحقیق در مجله  . است ها فراهم شده این منابع با شرایط در حال تحول رودخانه

 گروه عمران و محیط زیست دانشگاه کنكوردیا، کانادانویسنده اصلی این مقاله، آقای علی ناظمی، استادیار . است منتشر شده

است، این مطالعه برای شناخت بهتر از تعامالت پیچیده موجود بین طبیعت و تغییرات ایجاد شده  درباره این تحقیق گفته

به بهبود  وی اظهار امیدواری کرده است که نتایج بدست آمده منجر. است های رودخانه ای انجام شده توسط انسان در سیستم

 . مدیریت برای ترویج امنیت آب، غذا و انرژی در کانادا و سراسر جهان گردد

 droughts.html-made-human-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Alberta's rivers are the main source of water for agriculture in Canada's Prairie provinces. But climate change 

and increased human interference mean that the flow of these headwaters is under threat. This could have major 

implications for Canadian gross domestic product, and even global food security. 

A new study published in Hydrological Processes sheds light on sources of streamflow variability and change in 

Alberta's headwaters that can affect irrigated agriculture in the Prairies. This provides the knowledge base to 

develop improved water resource management to effectively adapt to evolving river flow conditions. "This 

study is a call for better understanding of the complex interactions between natural and human-made change in 

river systems" says the study's lead author, Ali Nazemi, assistant professor in Concordia's Department of 

Building, Civil and Environmental Engineering. "We hope this can result in better human management to 

promote water, food and energy security both in Canada and around the world." 

خشکسالی: موضوع  

 phys.org :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-11-human-made-droughts.html
http://phys.org/tags/water+resource+management/
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 شوریتنش برنج در برابر  واکنش گیاهکشف جزئیات ژنتیكی 

 های نقش ژنگاه( real time)تهیه جزئیات ژنتیكی گیاه برنج در زمان واقعی 

(loci ) مختلف را در واکنش نسبت به تنش شوری در طول دوره رشد نشان

برنج، محصول غذایی اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان و یكی از . دهد می

محققان دانشگاه ملک عبداهلل عربستان . ترین غالت در برابر شوری است حساس

(KAUST )مورد بررسی  های اولیه گیاه برنج را به شرایط متوسط شوری واکنش

جدید تحمل شوری را مشخص  ( loci 1)و برای اولین بار ژنگاه   داده و مطالعه قرار

 . وری جهانی برنج مؤثر باشد های تولید ارقام جدید و بهبود بهره تواند در برنامه این یافته می. اند کرده

گیاهی دهنده  منحصر بفرد شتاب و مجری این پروژه ضمن تشكر از امكانات KAUSTمارک تستر، پروفسور دانشگاه 

اند بطور همزمان خصوصیات مختلف رشد  دانشگاه آدالید، استرالیا توضیح داده است که به کمک امكانات فوق آنها توانسته

های نصب  شده بر روی  دهنده گیاهی هزاران بوته گیاه در گلدان در شتاب. گیاه را بطور همزمان تجزیه و تحلیل کنند ینچند

های دیجیتال  از هر بوته ضمن حرکت بصورت اتوماتیک توسط دوربین. توانند رشد کنند ه نقاله بطور همزمان مییک تسم

 . آنها تهیه می شود های کمی مربوط به رشد عكسبرداری شده و داده

 stress.html-salt-survive-rice-exploring-11-tp://phys.org/news/2016ht  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Real-time genetic detailing of rice plants highlights the roles of different loci in response to salt stress 

during growth. Rice is a staple for more than half of the world's population, yet it is also the most salt-

sensitive cereal crop. KAUST researchers have studied the early responses of rice plants to moderately 

saline conditions and for the first time pinpointed new salt tolerance genetic loci1. The results could 

support breeding programs to improve global rice productivity. "Thanks to the unique Plant 

Accelerator facility in Australia, which is run by Bettina Berger from the University of Adelaide, we 

could analyze numerous aspects of the growth of multiple plants simultaneously," said Mark Tester, 

KAUST professor of plant science and associate director of the University's Center for Desert 

Agriculture, who supervised KAUST Ph.D. student Nadia Al-Tamimi on the project. 

برنج: موضوع  

 phys.org :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها در برابر تغییرات اقلیمی افزایش ایمنی دام

های گرمایی ناشی از تغییرات اقلیمی،  ها در برابر استرس برای حفاظت از دام

بینی  با توجه به پیش. ای موردنیاز است رویكردهای مدیریتی و تغذیه

اهمیت  ،2511میلیارد نفر تا سال  2/55افزایش جمعیت جهان به بیش از 

ذایی تولید پروتئین حیوانی سالم و مقرون بصرفه در برقراری امنیت غ

در حال حاضر آثار تغییرات اقلیمی  کامال آشكار و  .گردد بیشتر مشخص می

قابل مشاهده است، بنابراین شناخت چگونگی اثرات آن بر روی سالمت 

 . ها ضروری است عمومی دام

ها انجام  دامد اثرات تنش گرما بر روی سیستم ایمنی در موری و تغذیه دام هند جدیدی در مؤسسه ملی فیزیولوژتحقیق 

گیرد، سیستم ایمنی آنها تقویت و یا سرکوب  در معرض استرس گرمایی قرار می ها بسته به طول مدتی که دام. شده است

ریز یعنی هیپوتاالموس، هیپوفیز و غدد فوق کلیوی در عملكرد  درون سه غدهاز طریق های گرمایی معموال  استرس. شوند می

 . گذارد سیستم ایمنی تاثیر می

 . است منتشر شده Tropical Agricutural Scienceجزئیات این تحقیق در مجله 

 climate.html-immunity-livestock-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Management and nutritional strategies are needed to protect livestock from heat stress resulting from 

climate change, according to a review paper published in the Pertanika Journal of Tropical 

Agricultural Science. 

Safe and cost-effective animal protein will be vital to food security as the human population grows to 

an expected 11.2 billion by the year 2100. With climate change already having visible impacts, it is 

important to understand how it will affect the general health of livestock. 

Dr Veerasamy Sejian from India's ICAR-National Institute of Animal Nutrition and Physiology and 

colleagues reviewed the latest research on the effects of heat stress on livestock immunity. Livestock 

immune functions are either suppressed or enhanced, depending on the length of exposure to heat 

stress. 

دام :موضوع  

 phys.org/ :منبع

 10/11/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های هرز کنترل آفات به کمک علف

کشاورزانی که بدنبال کاهش توصیه محققان دانشگاه کرنل به 

ها و سایر ابزارهای مدیریتی آفات  کش ها، علف کش وابستگی به آفت

 .طبیعت را به طبیعت بسپارید: هستند 

دهد که مدیریت آفات مزارع  نتایج تحقیق جدید انجام شده نشان می

های مورد استفاده  بدون شناخت کامل از اثرات و پیامدهای تاکتیک

ت و گیاهان و آفات  غیر هدف، برای کشاورزان نظیر مقاومت آفا

 . هزینه بر است

برای مثال در . است تر و پایدارتری مورد بررسی قرار گرفته با دید جامع( IPM)در این تحقیق رویكرد مدیریت یكپارچه آفات 

تواند خسارت وارده به گیاه  در وسط مزارع می villainous milkweedاند که حفظ تعدادی از گیاه هرز  تولید ذرت دریافته

 . خوار اروپایی را به حداقل برساند ذرت توسط ساقه

 .است منتشر شده Weed Scienceمجله  2156دسامبر  -جزئیات این تحقیق در شماره اکتبر

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161111163459.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Farmers looking to reduce reliance on pesticides, herbicides and other pest management tools may 

want to heed the advice of Cornell agricultural scientists: Let nature be nature -- to a degree. 

"Managing crop pests without fully understanding the impacts of tactics -- related to resistance and 

nontarget plants or insects -- costs producers money," said Antonio DiTommaso, professor of soil and 

crop science and lead author of a new study, "Integrating Insect, Resistance and Floral Resource 

Management in Weed Control Decision-Making," in the journal Weed Science (Oct.-Dec. 2016). 

"We are taking a renewed look at a holistic, sustainable integrated pest management (IPM) approach," 

DiTommaso said. 

In corn production, for example, maintaining a few villainous milkweed plants in the middle of a 

cornfield may help minimize crop loss from the destructive European corn borer.  

آفات گیاهی: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس: منبع

 55/55/2156: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 مزایای محصوالت تراریخته برای کشاورزان هندی  

Indian Farmers Benefit from GM Crops  

 فریقاآ .2

 نیمی از مردم افریقای جنوبی موافق محصوالت تراریخته هستند 

Half of South Africans Believe GM Crops are Good for the Economy 

 اروپا .9

 هستند های گیاهان قادر به تشخیص نور در تاریكی ریشه 

Plant Roots See Light in the Dark 

  بیوتیكی شدند آنتی مؤثر در مقاومت  موفق به شناسایی کاتالیزورمحققان . 

Scientists Identify Key Catalyst for Antibiotic Resistance 

  امریكا .4

 شناسایی ژن مقاومت در برابر بیماری اسكب گندم 

Scientists Identify Gene to Fight Wheat Scab 

  ممنوعیت جهانی محصوالت تراریخته به افزایش قیمت و اضافه شدن یک میلیارد تنCO2 شود به اتمسفر می 

Global Ban on GM Crops to Raise Food Prices, Add A Billion Tons of CO2 to 

Atmosphere 

 بازگشت به فهرست
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