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

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

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 آبانیعنی  2156 نوامبرتا ( 31

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی آبان 2156تا نوامبر ( 31اردیبهشت ) 2156

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.01% 122.51 Nov 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-1.86 % 360.82 Nov 2016 
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تا ( 31اردیبهشت ) 2156مه 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 آبان 2156نوامبر 

 

اردیبهشت ) 2156مه 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 ) 5931یعنی آبان  2156تا نوامبر ( 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-0.84 % 151.30 Nov 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

-8.94 % 20.87 Nov 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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 ایجاد دفتر نمایندگی جدید فائو در لبنان

ای جدید فائو در لبنان، آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو با  در مراسم افتتاح دفتر منطقه

های موجود در سوریه، عراق و یمن را مقصر  حضور در این مراسم در بیروت، بحران

.  تغذیه در منطقه شرق نزدیک اعالم کرد اصلی دو برابر شدن آمار جمعیت مبتال به سوء

کشور منطقه به اهداف توسعه هزاره  54دستیابی لبنان و  وی همچنین گفت که با وجود

، اما مشكالت امنیت غذایی بعلت 2151درصدی نرخ گرسنگی تا سال  11و کاهش 

وزیر لبنان از  جمهور و نخست مدیرکل فائو ضمن تبریک انتخاب رئیس. است های اجتماعی در منطقه افزایش یافته درگیری

میلیون نفر یعنی معادل  1/5در حال حاضر، . در خصوص پناهندگان سوری قدردانی کردهمبستگی مردم و دولت این کشور 

، مناطقی که با کنند یک سوم جمعیت کشور پناهنده وارد لبنان شده اند که اکثریت آنها در مناطق روستایی زندگی می

و بعنوان یک مرکز فنی در حمایت دفتر جدید فائ. های زیر ساختاری خدمات عمومی و منابع طبیعی روبرو هستند محدودیت

های ابتكاری در کشورهای لبنان، اردن، سوریه، عراق و ایران  از امنیت غذا و تغذیه، توسعه پایدار کشاورزی و همچنین برنامه

 . های ایمنی مواد غذایی، تجارت و توسعه روستایی فعالیت خواهد داشت در زمینه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/459886/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Conflicts in Syria, Iraq and Yemen are the prime culprit behind the doubling of undernourished people 

in the Near East, FAO Director-General José Graziano da Silva said today as he visited Beirut, where 

FAO is opening a new sub-regional office. 

Lebanon and 14 other countries in the Near East and North Africa region achieved the Millennium 

Development Goal of halving hunger rates by 2015, but food security problems have grown in 

absolute terms due to civil conflicts in the region. Graziano da Silva praised the people of Lebanon and 

its government for "their great commitment and solidarity towards the displaced Syrians, as well as 

other refugees."  He also congratulated newly-elected President Michel Aoun and Saad Hariri, the 

prime minister designate. The country currently hosts almost 1.5 million refugees, a third of its own 

population, and many of them live in rural areas where public infrastructure and natural resources are 

both under strain. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 13/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/459886/icode/
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 نقش کلیدی زنان روستایی در مبارزه با گرسنگی و فقر

رتبه از  نشستی با حضور مقامات عالی (31آذر،  26) 2156دسامبر  56در روز 

توسط فائو و با همكاری ( ریاست شورای اتحادیه اروپا)کمیسیون اروپا و اسلواکی 

و امور ( WFP)، برنامه جهانی غذا (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  صندوق بین

در خصوص نقش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در پایان  زنان سازمان ملل

، مدیرکل فائو اسیلو در این مراسم، آقای دا. برگزار گردید فقر و گرسنگیدادن به 

اظهار داشت که دستیابی به برابر جنسیتی و توانمندسازی زنان نه تنها حق زنان 

وی همچنین گفت، زنان ستون اصلی بخش . تغذیه است بلكه یكی از عوامل اصلی در مبارزه با فقر شدید، گرسنگی و سوء

در صد از نیروی کار در بخش کشاورزی را  41دهند و در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه،  تشكیل میکشاورزی را 

 . رسد درصد می 61یقا و آسیا این رقم به ردهند و در برخی از مناطق اف زنان تشكیل می

اغلب آموزش یک زن را معادل : المللی نیز گفت کمیسر اتحادیه اروپا برای همكاری و توسعه بین Neven Mimicaآقای 

که نه تنها امكان آموزش برای آنها  کند زمانی مورد توانمندسازی زنان نیز صدق می باور دراین . دانند آموزش یک نسل می

   .گردد های برابر و شنیده شدن صدای آنها نیز امكانپذیر می فراهم می شود بلكه دسترسی آنها به منابع، فرصت

 ttp://www.fao.org/news/story/en/item/460267/icode/h :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Achieving gender equality and empowering women is not only the right thing to do but is a critical ingredient in 

the fight against extreme poverty, hunger and malnutrition, FAO Director-General José Graziano da Silva said 

today. Speaking at a high-level event co-organized by FAO, the European Commission and the Slovak 

Presidency of the Council of the European Union in collaboration with the International Fund for Agricultural 

Development (IFAD), the World Food Programme (WFP) and UN Women, the FAO-Director General said that 

"Women are the backbone of our work in agriculture," noting that they comprise 45 percent of the agricultural 

labour force in developing countries, with that figure rising to 60 percent in parts of Africa and Asia. Neven 

Mimica, European Union Commissioner for International Cooperation and Development, told event 

participants: "It is often said that if you educate a woman, you educate a whole generation. The same is true 

when we empower women across the board -not only through access to knowledge, but also to resources, to 

equal opportunities, and by giving them a voice." 

گیمبارزه با گرسن: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/460267/icode/
http://www.fao.org/about/meetings/rural-women-end-hunger/en/
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 موافقت شورای فائو با اصالحات ساختاری پیشنهادی

آذر،  53) 2156دسامبر  3صد و پنجاه و پنجم خود که در روز  جلسه شورای فائو در

برگزار گردید با ایجاد بخش جدید در فائو با تمرکز بر تغییرات اقلیمی موافقت ( 31

های  مورد قرارگیری کامل فعالیت کرد و همچنین تنظیم چارچوبی استراتژیک در

ش جدید فائو تحت بخ. را تصویب کرد 2191سازمان در راستای دستورکار جهانی 

زیستی، زمین و آب  از سال آینده فعالیت خود را آغاز  عنوان بخش اقلیم، تنوع

  های حمایتی فائو از تالش تمرکز اصلی این بخش، مبتنی بر فعالیت. خواهد نمود

ان آب و هوایی های غذایی با تغییرات اقلیمی و انجام تعهدات آنها نسبت به پیم کشورهای مختلف در سازگار نمودن سیستم

های فائو در ارتباط با مدیریت پایدار منابع زمین و آب که زیربنای تولید جهانی  همچنین بر کلیه فعالیت. پاریس خواهد بود

های کاری سازمان در  در بازنگری چارچوب استراتژیک فائو، تنظیمات مختصری در برنامه. غذا هستند، نظارت خواهد داشت

در این چارچوب، . است صورت گرفته 2191ت جهانی بویژه در ارتباط با اهداف توسعه پایدار جهت انعكاس بیشتر تحوال

مستقیما در ساختار نظارت بر پیشرفت کارهای فائو در نظر گرفته ( SDG) توسعه پایدار جهانی   ها و اهداف معیارها، شاخص

 .  خواهد شد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/458473/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The 155th session of the FAO Council wound down today, with Members giving the thumbs-up to the 

creation of a new department focused on climate change and approving a fine-tuned strategic 

framework that fully aligns the Organization's work with the 2030 Global Agenda. 

Starting next year, the new Department of Climate, Biodiversity, Land and Water will lead FAO's 

efforts to support countries in adapting food systems to climate change and fulfilling their 

commitments made under the Paris Climate Treaty. It will also oversee all FAO work related to the 

sustainable management of land and water resources which underpin global food production. 

The FAO Reviewed Strategic Framework represents a light recalibration to the Organization's work 

plans to reflect recent global developments - particularly the new 2030 Sustainable Development 

Goals that are now driving the international development agenda. It incorporates SDG metrics, 

indicators and targets indicators directly into FAO's own progress monitoring framework. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 19/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/458473/icode/
http://www.fao.org/3/a-mr830e.pdf
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 رشد تولید محصوالت چوبی با توجه به رونق بازارهای مسكن و انرژی سبز

تولید جهانی همه  2151های جدید منتشر شده توسط فائو، در سال  بر اساس داده

این در حالی است که تجارت . محصوالت چوبی برای ششمین سال متوالی افزایش یافت

علل اصلی افزایش، تداوم رشد اقتصادی در آسیا، . است این محصوالت کاهش جرئی داشته

، بر 2151در سال . های زیستی است تقویت انرژی بهبود بازار مسكن در امریكای شمالی و

 . است درصد بوده 8اساس آمار جدید فائو، میزان رشد حجم محصوالت چوبی بین یک تا 

، بعلت کاهش قیمت این 2154همزمان، ارزش تجارت جهانی محصوالت چوبی اولیه و کاغذ با کاهش جزئی نسبت به سال 

تولید رشد اقیانوسیه و امریكای شمالی،  -در آسیا. است میلیارد دالر کاهش یافته 296میلیارد دالر به  267محصوالت از 

افزایش تقاضا برای انرژی زیستی بعلت توجه به اهداف . بعلت رشد بازار مسكن بسیار چشمگیر بوده استمحصوالت جنگلی 

های چوبی  زایش ده برابری تولید پالتهای اروپایی، در دهه گذشته منجر به اف مربوط به منابع انرژی تجدیدپذیر و سیاست

درصدی نسبت  8این رقم معادل افزایش . است میلیون تن افزایش داشته 28، تولید جهانی پالت به 2151در سال . است شده

 . است 2152میلیون تن در سال  53درصد افزایش نسبت به تولید  47میلیون تن بود و  26به سال قبل است که 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/459906/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global production of all major wood products grew for the sixth consecutive year in 2015, while trade in wood 

products decreased slightly, according to new data published by FAO today. The increase was mainly boosted 

by the continuous economic growth in Asia, a recovering housing market in North America and scaling up of 

the bioenergy targets. In 2015, growth in the production volume of wood products ranged from between one to 

eight percent, according to the FAO data unveiled today. At the same time, global trade value in primary wood 

and paper products shrank slightly from $267 billion in 2014 to $236 billion in 2015 due to lower prices for 

wood products. Production of forest products has been healthiest in Asia-Pacific and North America due to a 

growing housing market. Growing demand for bioenergy, driven by renewable energy targets and policies in 

Europe, prompted an explosion in wood pellet production with a ten-fold increase in production in the last 

decade. In 2015, global production of pellets soared to 28 million tonnes. This represents an 8 percent increase 

from the previous year's level of 26 million tonnes and a 47 percent increase from the 19 million tonnes 

produced in 2012. 

جنگل: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 14/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/459906/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6669e.pdf
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 جنوبی برای مقابله با آنفوالنزای پرندگان اقدامات گسترده کره

ای را برای  اعالم کرد که اقدامات گسترده( آذر ماه 29)دسامبر  59جنوبی روز  کره

از اولین مورد تایید شده از . انجام خواهد دادجلوگیری از شیوع مخرب آنفوالنزای پرندگان 

است و به منظور  مورد دیگر نیز گزارش شده 49در اواسط نوامبر، تا کنون  H5N6ویروس 

میلیون جوجه و اردک در سراسر کشور از بین  51پیشگیری از شیوع بیماری نزدیک به 

 . اند برده شده

دترین شیوع این ب. میلیون پرنده دیگر را دارد 1/2آوری  ای اعالم کرد که قصد جمع وزارت کشاورزی این کشور طی بیانیه

پس از یک روز از تایید . میلیون پرنده شدند 54است که طی آن مجبور به از بین بردن نزدیک به  2154ویروس از سال 

ساعت به منظور پیشگیری از گسترش ویروس،   48ها به مدت  مقامات بهداشتی از دستور منع جابجایی کارگران مرغداری

است، بین  مشاهده نشدهدر کره جنوبی  H5N6وردی از ابتال انسانی به ویروس تا کنون هیچ م. این بیانیه صادر گردید

 .ندفر در چین در نتیجه ابتال به ویروس جان خود را از دست دادشش ن   2156و آوریل  2154های  سال

 . شود می های شدید در انسان سازمان بهداشت جهانی در اوایل سال جاری هشدار داد که این سویه از ویروس سبب عفونت

 flu_1.html-bird-cull-korea-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
South Korea said Tuesday it was expanding a major bird flu cull to try and contain a damaging 

outbreak that has continued to spread during an all-consuming political crisis. Since the first case of 

the highly pathogenic H5N6 virus was confirmed in mid-November, another 43 cases have been 

reported and close to 10 million chickens and ducks have already been slaughtered in farms across the 

country. In a statement, the agriculture ministry announced plans to cull an additional 2.5 million 

birds, making it the worst bird flu outbreak since 2014 when nearly 14 million were slaughtered. 

The announcement came a day after health authorities issued a second nationwide "standstill" order—

effectively restricting workers at poultry farms from moving around the country for 48 hours in an 

effort to stop the virus from spreading. There have been no cases of human infections from H5N6 in 

South Korea, although the virus killed six people in China between 2014 and April 2016. The World 

Health Organisation warned earlier this year that the strain has caused "severe infection" in humans. 

آنفوالنزای مرغی: موضوع  

 phys.org :منبع

 13/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-12-korea-cull-bird-flu_1.html
http://phys.org/tags/bird+flu+outbreak/
http://phys.org/tags/health+authorities/
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 ای در مطالعات مربوط به مقاومت ذرت در برابر آفات های هسته استفاده از روش

میلیارد نفر و نرخ رشد  4/7بر اساس برآوردهای انجام شده هم اکنون جمعیت جهان بیش از 

میلیارد  3به  2111رود جمعیت جهان تا سال  انتظار می. میلیون نفر است 88ساالنه جمعیت 

برای تامین نیاز غذایی این جمعیت، تولید ارقام جدید ذرت با مقاومت باال در برابر . نفر برسد

اند با استفاده از  دانشگاه میسوری به تازگی موفق شده محققان . ضروری است ها یبیمار

ای پیشرفته، مكانیسم مقاومت گیاه ذرت در برابر بیماری کرم ریشه را کشف  های هسته روش

تواند که  محققان بر این باورند که دانش حاصل از بكارگیری این روش پیشرفته می. نمایند

 . در برابر بیماری کمک کرده و گامی به جلو در حل مشكل کمبود مواد غذایی در سطح جهانی باشدتولید ارقام مقاوم 

کند و با تغذیه از ریشه ذرت به  گذاری می الرو این کرم در اواخر بهار در خاک تخم.کرم ریشه ذرت آفت بسیار مخربی است

ش هورمون گیاهی اکسین در تحریک رشد ریشه گیاه نق. شود گیاه صدمه زده و مانع جذب آب و عناصر مغذی توسط آن می

اما هدف از تحقیقات جدید، شناخت بیوسنتز اکسین و مكانیسم حرکت آن . است شده ها قبل برای محققان شناخته از مدت

اد های اکسین با مو گذاری مولكول با نشانه. است در گیاهان سالم و تحت استرس و تعیین چگونگی این فرایندها اعالم شده

 .  یابند به اهداف فوق دست PETاند با بكارگیری یک ابزار تصویربرداری در پزشكی بنام  رادیواکتیو، این محققان توانسته

 resistance.html-pest-methods-nuclear-hunger-world-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
According to estimates, the current global population is more than 7.4 billion people and is growing at a rate of 

88 million people per year. Developing corn varieties that are resistant to pests is vital to sustain the estimated 9 

billion global population by 2050. Now, researchers at the University of Missouri, using advanced nuclear 

methods, have determined the mechanisms corn plants use to combat the western corn rootworm, a major pest 

threatening the growth of the vital food source. Scientists believe that using the knowledge gained from these 

cutting-edge studies could help crop breeders in developing new resistant lines of corn and make significant 

strides toward solving global food shortages. "The western corn rootworm is a voracious pest," "Rootworm 

larvae hatch in the soil during late spring and immediately begin feeding on the crop's root system. Mild damage 

to the root system can hinder water and nutrient uptake, threatening plant fitness, while more severe damage can 

result in the plant falling over." 

ذرت: موضوع  

 phys.org :منبع

 12/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-12-world-hunger-nuclear-methods-pest-resistance.html
http://phys.org/tags/corn/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/2-fightingworl.jpg
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 عدم کفایت تولید غالت در کشورهای جنوب صحرای افریقا 

نتایج مطالعه جدید انجام شده توسط تیمی از محققان دانشگاه 

و چند مؤسسه افریقایی نشان  لینكلن نبراسكا، دانشگاه واگنینگن

آور تقاضا برای غالت  با توجه به افزایش سرسام 2111دهد تا سال  می

قا حتی اگر میزان عملكرد غالت به در کشورهای جنوب صحرای افری

 . حداکثر هم برسد، باز هم کفایت نخواهد کرد

درصد از  81حدود  در کشورهای جنوب صحرای افریقا در حال حاضر

، میزان مصرف تا سه برابر 2111درصدی جمعیت این منطقه تا سال  211اما با انتظار افزایش . شود تولید میغالت مصرفی 

 . دهند غالت حدود نیمی از مواد غذایی و دامی مصرفی این منطقه را تشكیل می. افزایش خواهد یافت

های زراعی موجود منطقه فقط بین  د، زمینسال گذشته همچنان ادامه داشته باش 21همانند حتی اگر روند افزایش عملكرد 

 Proceedings ofدسامبر مجله  52جزئیات این مطالعه در شماره . یک سوم تا نیمی از غالت موردنیاز را تولید خواهند کرد

the National Academy of Sciences است منتشر شده . 

 wont.html-africa-saharan-sub-yields-maximized-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Maximizing cereal crops yields in sub-Saharan Africa would still fail to meet the region's skyrocketing 

grain demand by 2050, according to a new study from the University of Nebraska-Lincoln, 

Wageningen University and multiple African institutions. 

Sub-Saharan Africa produces about 80 percent of the grain it now consumes. But that consumption 

could triple if its population rises an expected 250 percent by 2050. Presently, cereal crops account for 

about half of sub-Saharan Africa's food and farmland. 

Even if sub-Saharan yields continue rising at the rate they have over the last quarter-century, the 

region's existing farmland would still produce only between a third and half of the grain needed in 

2050, researchers reported Dec. 12 in  Proceedings of the National Academy of Sciences. 

امنیت غذایی: موضوع  

 phys.org :منبع

 12/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-12-maximized-yields-sub-saharan-africa-wont.html
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 سازی عملكرد ذرت در جهت کشاورزی پایدار روشی جدید برای مدل

محققان طی تحقیق جدیدی برای تعیین عملكرد ذرت و سویا و میزان بهینه کود 

ای به تازگی در مجله  اند که بصورت مقاله ی جدیدی را ارائه کردهساز روش مدل ازته

Plant Sciences ساله  56های  آنها با استفاده از مجموعه داده. است منتشر شده

ای را برای عملكرد ذرت  ساز پیشرفته مربوط به بخش مرکزی آیوا، امریكا، مدل شبیه

. اند بینی کود ازته موردنیاز برای ذرت را معرفی کرده پیشو سویا و همچنین بهبود 

 .های پایدار کشاورزی با توجه به تغییرات اقلیمی مؤثر باشد نیت جهانی غذا و شیوهتواند در بهبود ام یق مینتایج این تحق

 8/721میزان تولید آن از  رود طبق اعالم فائو انتظار می ذرت یكی از سه محصول عمده غذایی در سطح جهان است که

طرفی ذرت جزء محصوالتی است که  از . باشد افزایش داشته  2191میلیون تن در سال  3/872به  2151میلیون تن در سال 

 . تقاضای جهانی برای ذرت نیز در حال افزایش است. بعلت رشد سریع و ویژگی جذب نیتروژن باال به کود ازته زیادی نیاز دارد

گیرد و  بینی میزان بهینه کود ازته است، که اگر بصورت دقیقی انجام می های بزرگ در بخش کشاورزی، پیش یكی از چالش

 . هدررفت ازت و افزایش درآمد کشاورزان کمک خواهد کردکاهش 

 agriculture.html-sustainable-yield-corn-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With an innovative modeling approach, researchers set out to examine corn and soybean yields and 

optimal nitrogen (N) fertilizer rates. In their study, recently published in Frontiers in Plant Science, 

they uses a 16-year long-term dataset from central Iowa, USA, with a state-of-the-art simulator that 

modeled corn and soybean yields, improving predictions of optimal N fertilizer rates for corn. This has 

global relevance for food security and sustainable agricultural practices in light of future climate 

change scenarios. Corn, also known as maize, is one of the top three staple crops farmed globally with 

global production predicted to rise from 720.8 million tons in 2015 to 872.9 by 2030, according to the 

Food and Agriculture Organization. Corn also requires large nutrient supplements in the form of 

fertilizer due to its fast-growing, nitrogen hungry characteristics. And global demand is growing. 

"A huge challenge in agriculture is predicting the optimal N fertilizer rates which, if fine-tuned, can 

reduce N losses and increase profits. 

ذرت: موضوع  

 phys.org :منبع

 14/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-12-corn-yield-sustainable-agriculture.html
http://phys.org/tags/fertilizer+rates/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/cornyieldmod.jpg


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه دوم آذر 

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

12 

 

 های تولید محصوالت کشاورزی تجزیه و تحلیل روند چرخه نیتروژن در سیستم

، (FCRN)اقلیم غذایی  طی مقاله منتشر شده در وب سایت شبكه تحقیقات

جهان بررسی و مورد  منطقه 52سیستم تولید کشاورزی  چرخه نیتروژن در

نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی  بر اساس .است تجزیه و تحلیل قرار گرفته

، تجارت غذایی انسان  مصرف نیتروژن از طریق تغییر نقش رژیمبرای بهبود 

نتایج این تجزیه و تحلیل نشان  .است المللی و تولید داخلی ارائه شده بین

سازی مصرف پروتئین حیوانی، تامین غذای جمعیت  دهند که با متعادل می

و تجارت  همراه با ایجاد آلودگی کمتر مرتبط با نیتروژن  2111جهان تا سال 

 .پذیر خواهد بود المللی کمتر از حال حاضر امكان بین

ها، عملكرد  وتئین مصرفی انسان، خودکفایی از نظر مصرف پروتئیندر این مقاله، ابتدا وضعیت عرضه و تقاضای پر

مورد ( 5361 – 2113)ساله  11محیطی نیتروژن برای هر منطقه طی یک دوره  کشت و دام و هدررفت زیست های سیستم

ایی انسان، های غذ با در نظر گرفتن رژیم 2151 – 2111های  سپس چهار سناریوی مختلف برای سال. است بررسی قرار گرفته

    .  است المللی، هدررفت ازت و کارآئی ازت ارائه شده توزیع دام و مصرف کود با هدف تجزیه و تحلیل اثرات آنها در تجارت بین

 agronomic-trajectories-future-and-trends-past-system-food-global-use-library/nitrogen-http://www.fcrn.org.uk/research :لینک خبر

 :ر خالصه خب
In this paper, the authors present an analysis of the nitrogen cycle in the agricultural production system 

of 12 world regions. From these results, they go on to suggest improvements in nitrogen use by 

changing the role of human diet, international trade and local production. The results suggest that with 

moderate animal protein consumption it would be possible to feed the global population in 2050 with 

far less nitrogen pollution and less international trade than is currently the case. 

The paper first describes 50 year trajectories (1960 – 2009) of human protein demand and supply, self-

sufficiency with regards to proteins, performance of cropping and livestock systems, and 

environmental N loss for each region. Secondly, they use four scenarios for the years 2010 - 2050, 

differing in human diets, livestock distribution and fertiliser use to analyse changes in international 

trade (between, but not within regions), N losses and N use efficiency (NUE).  

کود :موضوع  

 www.fcrn.org.uk :منبع

 18/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 سال گذشته 51آور انتشار گاز متان در  افزایش شگفت

ای قدرتمند متان در دهه گذشته، تهدید کننده پیشرفت  افزایش انتشار گاز گلخانه

انتشار گاز  تشدید افزایش . های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی است تالش

شدت  2151و  2154های  شروع و طی سال 2117سال گذشته از سال متان در ده 

غلظت این گاز در . استآور  برای محققان شگفت افزایش نای. بیشتری پیدا کرد

در کل به  قسمت در میلیون  21بیش از با افزایشی اتمسفر فقط طی دو سال گذشته 

زیرا اثر گرمایشی گاز متان  ،محققان گرمایش زمیناین وضعیت هشداری است برای . است قسمت در میلیون رسیده 5891

 Environmental در مجله ی که نتایج آنبر اساس تحقیق جدید. اکسیدکربن است برابر حجم مشابه از دی 21بیش از 

Research Letters ای حاصل از  اکسید کربن که جزء اصلی گازهای گلخانه است، میزان انتشار گاز دی منتشر شده

های جهانی برای  است که تالش در این مقاله نشان داده شده. است تر گشته ی انسان است طی این دوره متعادلها فعالیت

محققان بر این باورند که کشاورزی . است آمیز نبوده سابقه گاز متان موفقیت کنترل گازهای گلخانه با توجه به افزایش بی

حداقل . بقیه منابع مطمئن نیستند در مورداما بعلت عدم وجود نظارت  .تواند منبع اصلی افزایش انتشار گاز متان باشد می

 .  های فسیلی است یک سوم از گازهای متان منتشره مربوط به سوخت

 scientists-surprises-years-10-emissions-methane-rise-https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/12/rapid :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Emissions of the powerful greenhouse gas methane have surged in the past decade, threatening to thwart 

global attempts to combat climate change. Scientists have been surprised by the surge, which began just over 10 

years ago in 2007 and then was boosted even further in 2014 and 2015. Concentrations of methane in the 

atmosphere over those two years alone rose by more than 20 parts per billion, bringing the total to 1,830ppb. 

This is a cause for alarm among global warming scientists because emissions of the gas warm the planet by 

more than 20 times as much as similar volumes of carbon dioxide. In the meantime, emissions of carbon dioxide 

– the main component of manmade greenhouse gases in the atmosphere – have been levelling off. The new 

research, published in the peer-review journal Environmental Research Letters, suggests that the world’s 

attempts to control greenhouse gases have failed to take account of the startling rises in methane. The authors 

of the 2016 Global Methane Budget report found that in the early years of this century, concentrations of 

methane rose by only about 0.5ppb each year, compared with 10ppb in 2014 and 2015. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (guardian)گاردین  :منبع

 12/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ها ماهی« بوی»تحقیقی درباره علت 

نورمبرگ، -شیمی و داروسازی دانشگاه ارالنگموضوع تحقیق یكی از محققان گروه 

های  حلی برای بوی ناخوشایند در طعم و مزه ماهی آلمان کشف علت و یافتن راه

مصرف ماهی بعنوان یک منبع غذایی سالم با پروتئین باال در حال . است پروری آبزی

در دستورهای غذایی مردم  یآال و سایر انواع ماهی بیشتر افزایش است و روز بروز قزل

طرف دیگر ها دریایی و از  این روند به معنی افزایش تقاضا برای ماهی. گیرند قرار می

شده و امنیت جهانی غذایی را در طوالنی مدت در معرض محیطی در این زمینه مختل  تعادل زیست. ع آن استکاهش مناب

های  یكی از معایب ماهی . ر تولید انواع ماهی در حال افزایش استپروری د بهمین دلیل اهمیت آبزی .است تهدید قرار داده

ها  میكروارگانیسم ،در استخرهای تولید ماهی. کنندگان، بوی نامطبوع آنها است ها از دید مصرف پروری تولید شده در آبزی

ها دو ترکیب  ی بوی ماهیعلت اصل. ب و سایر ترکیبات بودار شكسته می شوندده و همچنین برخی از ترکیبات به آتشكیل ش

ها  است که سبب ایجاد بوی خاک و کپک زدگی در ماهی( MIB)و  متیالایزوبورنئول ( geosmin)های ژئوسمین  شیمیایی بنام

 . ها هستند نامشخص است اینكه آیا مواد دیگری نیز عامل ایجاد بو در ماهی. شوند می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161215105854.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A researcher in Germany is studying why fish sometimes smells 'fishy' and why customers often smell other aromas when 

they buy fish. Mohamed Mahmoud, doctoral candidate at the Department of Chemistry and Pharmacy at FAU, identified 

various off-flavours of fish raised in aquaculture as part of his doctoral thesis. His goal is to discover how to reduce 

unpleasant musty notes in the taste of fish. Eating fish as part of a high-protein diet is healthy -- which is why more and 

more people have put salmon and other types of fish on the menu. However, this trend also means that as the demand for 

wild-caught fish increases, natural resources are gradually depleted. The ecological balance is disturbed, threatening long-

term food security around the world. 'This is why aquacultures where fish are raised are important,' However, there is one 

clear disadvantage to farm-raised fish from the consumers' perspective: they often have undesirable flavours. 

'Microorganisms can form in aquaculture ponds and other substances can successively break down in the water, creating 

highly potent aromas which in turn cause deficiencies in the fish,' explained Prof. Büttner. The musty, earthy smell, for 

example, is typically caused by two substances: geosmin, which has an earthy, musty, or mouldy smell, and the chemical 

compound 2-methylisoborneol (MIB), which has a rotten fish smell. It was previously assumed that these substances were 

primarily responsible for off-flavours in fish. It was unclear whether other culprits might be responsible for fishy smells . 

شیالت: موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 بیشتر از گوشت است« سیری»حبوبات بر احساس تاثیر 

است که وعده  نتیجه یک مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه کپنهاگ نشان داده

های مبتنی بر حبوبات مثل نخود و لوبیا بیشتر از غذاهای درست شده با گوشت  غذا

نتایج بدست آمده همچنین نشان . شوند گوساله یا خوک سبب احساس سیری می

 . کند دهند که این روش پایدار تغذیه به کاهش وزن نیز کمک می می

عالوه . شود های غذایی مدرن مصرف پروتئین بیشتر به منظور کمک به کاهش وزن و عوارض پیری توصیه می در اغلب رژیم

های  های مبتنی بر گوشت حیوانی، بیشتر پروتئین بر این، توصیه می شود بعلت اثرات اقلیمی تولید گوشت بجای پروتئین

و رفع گرسنگی ن بر چگونگی تاثیر مصرف حبوبات بر احساس سیری اما تا کنو. گیاهی مثل لوبیا و حبوبات  مصرف شود

نخود و یا گوشت /وان سه نوع وعده غذایی مختلف که در آنها از لوبیامرد ج 49به  در این تحقیق. است تحقیق نشده

کنندگان غذاهای غنی از  نتایج بدست آمده نشان دادند زمانی که به شرکت. خوک استفاده شده بود، داده شد/گوساله

د نسبت به آنهایی درصد کالری کمتری مصرف کردن 52پروتئین مبتنی بر حبوبات داده شد، آنها در وعده غذایی بعدی خود 

 . که پروتئین حیوانی مصرف کرده بودند

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161209100227.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Meals based on legumes such as beans and peas are more satiating than pork and veal-based meals according to 

a recent study by the University of Copenhagen's Department of Nutrition, Excercise and Sports. Results 

suggest that sustainable eating may also help with weight loss. Numerous modern dietary recommendations 

encourage high protein consumption to help with weight loss or prevent the age-related loss of muscle mass. 

Furthermore, consuming more vegetable-based protein from beans and peas, and less protein from meats such 

as pork, veal and beef, is recommended because meat production is a far greater burden on our climate than 

vegetable cultivation. Until now, we haven't known very much about how legumes like beans and peas stack up 

against meat in satiating hunger. As a result, little has been known about the impact of vegetables and the 

possibility of them catalyzing or maintaining weight loss. In the study, 43 young men were served three 

different meals in which patties -- consisting of either beans/peas or veal/pork -- were a key element. The study 

also demonstrated that when participants ate a protein-rich meal based on beans and peas, they consumed 12% 

fewer calories in their next meal than if they had eaten a meat-based meal. 

حبوبات: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 19/12/2116: تاریخ خبر
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 ها مربوط به مقاومت گیاهان در برابر بیماری DNAشناسایی 

تر  محققان یک روش جدید و پیشرفته برای دستیابی به قطعات طوالنی

DNA  7111اند قطعات پایه را دو برابر تا  با این روش توانسته. اند ارائه کرده 

DNA سازی  های جدید برای ایمن تواند به یافتن ژن افزایش دهند که می

برای  RenSeq1این روش بنام . ها کمک کند گیاهان در برابر بیماری

که سبب ایجاد مقاومت در گیاهان در برابر  Rهای مقاومت یا  یابی ژن توالی

 .شود شود، استفاده می ها می بیماری

 NB-LRRاغلب از خانواده توالی نزدیک به پروتئین  Rهای  ژن. است Rوالی بالقوه ژن حامل صدها ت بطور معمول هر گیاه 

را امكانپذیر می کند اما یافتن دقیق ژنی که گیاه را قادر به  Rها  شده دستیابی به ژنهای به اشتراک گذاشته  توالی. است

تجزیه و تحلیل ژنتیک را آسانتر و  DNAهای  لیهای بلندتر و توا مولكول. سازد کند، مشكل می در برابر بیماری می دفاع

ها  ای از بیماری های مربوط به مجموعه سازند در برابر عفونت گیاهان را قادر می NB-LRRهای خانواده  ژن. کنند تر می دقیق

ها پس از تهاجم به گیاه، از  پاتوژن. ها شكل می گیرد بیماری ترتیب خط دومی برای دفاع در برابر مقاومت کنند و بدین

را  effectorهای  مولكول Rهای ژن  پروتئین. کنند برای تضعیف سیستم دفاعی گیاه استفاده می effectorهای  مولكول

  . کنند ها می های دفاعی در برابر پاتوژن و گیاه را وادار به واکنش شناسایی کرده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161213092326.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists have developed a new improved method for capturing longer DNA fragments, doubling the size up to 7000 DNA 

bases that can be analysed for novel genes which provide plants with immunity to disease. RenSeq1 is the method to 

sequence Resistance (R) genes that confer disease resistance in plants. Each plant typically carries hundreds of potential R 

gene sequences, encoding NB-LRR proteins, identified by the presence of specific sequence motifs. R genes are often part 

of families of closely related sequences. While shared sequences make it possible to capture the R-genes, it also makes it 

hard to tell them apart and find the exact gene that enables plants to survive attack. Longer molecules and sequences of 

DNA allow easier and more accurate genetic analysis to identify variation. 

The NB-LRR gene family enables plants to withstand infection from a suite of diseases and form a second line of defense. 

After a pathogen has managed to invade a plant, it uses 'effector' molecules to weaken a plant's defenses -- the R gene 

proteins recognise these 'effector' molecules and signal to the plant to activate defense responses  

ژنتیک: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/12/2116: تاریخ خبر
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 (گرافیتی)تشخیص روند فرایندهای فرسایشی به کمک نقاشی 

بخصوص در مناطقی که . تعیین توزیع مكانی فرایندهای فرسایشی دشوار است

های مداوم مشكل و پیچیده  گیری برای اندازه هاو نصب ابزاردسترسی به آنها 

متر بسیار اندک  ها موجود بویژه در مقیاس میلی بهمین دلیل در حاضر داده. باشد

سوئیس نشان  ون سنجی جدید توسط تیمی از آلما در یک مطالعه امكان .است

ایندهای های ساده فر توان با استفاده از نقاشی شده است که چگونه می داده

از های آلپ سوئیس، محققان  ای در کوه در تنگه. فرسایشی را قابل مشاهده ساخت

ای به ابعاد سی متر در پنج  شامل خطوط افقی و عمودی در سطح صخره یهای طرح

ی ها عكساز روی . های تعیین شده تحت نظارت قرار دادند استفاده و به مدت سه سال از طریق عكسبرداری از موقعیت متر 

« نقاشی فرسایش»آنها این روش جدید را . فرایندهای فرسایشی در طی زمان شدندبرداشته شده آنها قادر به نشان دادن 

ها  توان برای تجزیه و تحلیل توزیع مكانی و تعیین شدت فرایندهای فرسایشی در بستر رودخانه از این روش می. نامیدند

 . وش به شناخت بهتر فیزیک فرایندهای فرسایشی کمک خواهد کرددانش حاصل از بكارگیری این ر. استفاده کرد

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161216115536.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The determination of the spatial distribution of erosive processes is difficult. Especially in rough 

terrain the installation of measuring devices for a continuous measurement is complicated. This is why 

to date there are only few data available, especially on millimeter scale. In a new feasibility study, a 

Swiss-German team of scientists with the participation of Jens Turowski, Helmholtz Centre Potsdam -- 

GFZ German Research Centre for Geosciences, shows how erosive processes can be visualized by 

simple painting. In a gorge in the Swiss Alps close to Zermatt, the scientists applied horizontal and 

vertical patterns of paint on an area of thirty times five meters of rock and monitored them for three 

years via photographs taken from defined positions. Based on these photographs they were able to 

show the erosive processes in time that become visible by the removal of the paint. They call the new 

method "erosion painting." Erosion painting allows for an analysis of the spatial distribution and 

intensity of erosive processes in a riverbed. Knowledge on this helps to better understand the physics 

behind erosion.  

فرسایش: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/12/2116: تاریخ خبر
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 شوند تر می تر و مناطق خشک، خشک مناطق مرطوب، مرطوب

شواهد بدست آمده از یک تحقیق انجام شده توسط محققان دانشگاه 

تر و مناطق  دهد که مناطق مرطوب زمین مرطوب همپتون نشان می ساوث

شد،  اما سرعت این روند از آنچه قبال تصور می. شوند تر می خشک، خشک

 . کمتر است

 های یک منطقه به ها از رودخانه هرچه میزان بارندگی بیشتر و ورودی

تر و در نتیجه از میزان شوری آب  ها بیشتر شود، آب دریاها رقیق اقیانوس

سال  61ها طی  گیری شده در سطح جهانی و از اعماق اقیانوس میزان شوری اندازهدر این تحقیق با استفاده از . شود کاسته می

 . داند میزان تغییرات بارندگی را در سطح جهانی تخمین بزنن گذشته، محققان توانسته

تر و مناطق خشک،  مثل اروپای شمالی مرطوب مناطق نسبتا مرطوبدرصد،  2تا حدود  سال گذشته، 61طی آنها دریافتند 

 Scientific Reportsجزئیات این مطالعه در مجله .  ب نام داردچرخه آ (amplification)این فرایند تقویت . اند خشكتر شده

 . است ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته منتشر و در آن وضعیت شوری اقیانوس

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161212084456.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Research from the University of Southampton has provided robust evidence that wet regions of Earth 

are getting wetter and dry regions are getting drier but it is happening at a slower rate than previously 

thought. The study, published in Scientific Reports, analysed the saltiness of the world's oceans. 

More rain and outflow from rivers in a region of an ocean means sea water gets diluted and therefore 

becomes less salty. More evaporation in another region takes away fresh water and leaves salt behind 

making that region more saline. The researchers used measurements of salinity throughout the global 

and deep oceans over the last 60 years to estimate how much global rainfall is changing. 

The researchers found that the regions, which are relatively wet, like Northern Europe are getting 

wetter and dry regions are getting drier both by about 2 per cent over the last 60 years. This process is 

called amplification of the water cycle. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/12/2116: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تاثیر جوانه کلم قرمز در کاهش کلسترول

های مجلل گرفته تا باغچه  ها در همه جا از رستوران ها یا میكروگرین امروزه از جوانه

آنها سرشار از مواد مغذی بوده و همچنین با طعم و رنگ خود . شود ها استفاده می خانه

های چاق که تحت  آزمایش جدید بر روی موش. سازند دستورغذاهایی قدیمی را بهتر می

های کلم قرمز موجب  است که استفاده از جوانه رژیم غذایی چرب قرار داشتند، نشان داده

 . وزن آنها کمک کرده است های قلبی شده و به کاهش کاهش ریسک فاکتور بیماری

تحقیقات نشان . است مانده هستند که یک تا دو هفته به رشد کامل آنها باقی یهای ترد و نابالغ گیاهان ها جوانه میكروگرین

مطالعات قبلی اثر مثبت کلم قرمز را در جلوگیری از . ها بیشتر از گیاهان بالغ آنها دارای خواص مفید هستند اند که جوانه داده

 . اند جوانه کلم قرمز نیز تاثیر مشابه و حتی بیشتری دارد اند، اما تحقیقات جدید نشان داده افزایش کلسترول ثابت کرده

 . منتشر شده است ACS's Journal of Agricultural and Food Chemistryاین مطالعه در مجله  جزئیات

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161214115112.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Microgreens are sprouting up everywhere from upscale restaurants to home gardens. They help spruce 

up old recipes with intense flavors and colors, and are packed with nutrients. Now testing has shown 

that for mice on a high-fat diet, red cabbage microgreens helped lower their risk factors for developing 

cardiovascular disease and reduce their weight gain. The report appears in ACS' Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 

Microgreens are tender, immature plants and herbs that take only a week or two to grow before they're 

ready for harvesting. A growing body of research suggests that microgreens could offer more health 

benefits than their mature counterparts. And since previous studies have shown that full-grown red 

cabbage can help guard against excessive cholesterol, Thomas T.Y. Wang and colleagues wanted to 

see if red cabbage microgreens might have a similar or even greater effect than their larger 

counterparts. To test their hypothesis, the researchers used mice that were a model for obesity. These 

animals also tend to develop high cholesterol and other risk factors for cardiovascular disease. The 

team divided 60 of these mice into different diet groups. They received food low in fat or high in fat, 

and with or without either red cabbage microgreens or mature red cabbage.  

تغذیه: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/12/2116: تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  دفتر مقررات فناوری ژن استرالیا(OGTR )مجوز تجاری سازی پنبه تراریخته را صادر کرد   

Australia's OGTR Authorizes Commercial Release of GM Cotton 

 کنند استرالیایی برای اولین بار نشان دادند که گیاهان با محیط اطراف خود ارتباط برقرار می محققان   

Study Reveals Plants Learn New Habits, too 

 اروپا .2

 گذارد کش گلیفوسیت را به اشتراک می های مربوط به ارزیابی ریسک علف سازمان امنیت غذایی اروپا داده   

EFSA Shares Raw Data From Risk Assessment of Glyphosate 

  میلیون ساله تئوری داروین 15رمزگشایی از راز ژنتیكی  

Scientists Unlock 51 Million-Year-Old Genetic Secret to Darwin's Theory 

  امریكا .9

  تجاری سازی خواهد کرد 2157در سال برزیل رقم تراریخته نیشكر را   

Brazil Expected to Release GE Sugarcane in 2017 

  شناخت بیشتر محققان از فرایند چرخه زندگی گیاهان و ارتباط آن با میزان عملكرد  

New Insights on Plant Aging Promotes Better Understanding of Crop Yields 

 ای در مطالعات مربوط به مقاوم شدن ذرت در برابر آفات های هسته کاربرد روش   

To Fight World Hunger, Researchers Use Nuclear Methods to Study Pest Resistance in 

Corn 

 تاس میلیون برآورد شده 527.111فناوری در اقتصاد آرژانتین  معادل  سود ناخالص محصوالت زیست 

Biotech Crops Contribute ~Us$127,000m to Argentina's Economy 

 بازگشت به فهرست
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