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 2168/2167ی بازار غالت در سال زراعی بینی فائو برا انتشار اولین پیش

 

میلیون تن خواهد  2537به  2167طبق آخرین گزارش فائو درباره وضعیت عرضه و تقاضای غالت، تولید جهانی غالت در سال 

 . میلیون تن کمتر است 3فقط  2161رسید که از رکورد سال 

های آینده و تصمیمات مبتنی بر قیمت کشاورزان برای انتخاب  ههای فائو با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در ما بینی اولین پیش

 . است نوع محصول انجام شده

، انتظار کاهش تولید جهانی گندم است که طبق 2161بینی تولید جهانی گندم نسبت به سال  دلیل کاهش جزئی در پیش

علت کاهش تولید گندم نیز . د رسیدمیلیون تن خواه 741درصدی به  7/2با کاهش  2167برآوردهای انجام شده در سال 

 . های باالتر در استرالیا، کانادا و امریکا است کاهش تمایل کشاورزان به کاشت آن و جایگزینی محصوالتی با قیمت

میلیون تن به رکورد جدیدی برسد که علت اصلی آن نیز  6959درشت با  رود که تولید غالت دانه انتظار می 2167اما در سال 

 . ولید در برزیل و آرژانتین و همچنین در افریقای جنوبی پس از پشت سر گذاشتن خشکسالی سال گذشته استافزایش ت

ها، تولید جهانی برنج بعلت افزایش سطح زیرکشت در هند و اندونزی و باال رفتن عملکرد در برزیل و چین که  بینی طبق پیش

میلیون تن خواهد  514درصد افزایش به  61سریالنکا خواهد بود، با بیش از میزان کاهش تولید آن در برخی مناطق دیگر مثل 

 . رسید
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. ون تن خواهد رسیدمیلی 2537به  2167درصد افزایش در سال  8/1طبق برآوردهای انجام شده میزان مصرف جهانی غالت با 

های زیستی مثل  سوخت آن نسبت به سال گذشته ناشی از کاهش مصرف غالت برای خوراک دام و تولید درصدی 2/2کاهش 

 . اتانول است

میلیون تن  2میلیون تن است که فقط  181حدود  68/2167بینی فائو برای ذخیره جهانی غالت تا پایان سال  اولین پیش

. درصد بدون تغییر خواهد ماند 4/25سطح نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت در . نسبت به سال گذشته کاهش دارد

 671است که در همان سطح حدود  بینی شده میلیون خواهد رسید و برای برنج پیش 217کاهش به  درصد 4ذخیره ذرت با 

  . میلیون تن باقی بماند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/878800/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Worldwide cereal production in 2017 is projected at 2 597 million tonnes, just 9 million tonnes short 

of the record set in 2016, according to the latest Cereal Supply and Demand report. 

FAO's first forecasts for the season hinge on climate conditions in the coming months and on farmers' 

output price-sensitive decision on which crops to plant.   

The slight decline from 2016 is due to anticipated reduction in global wheat production - now expected 

to fall 2.7 percent in 2017 to 740 million tonnes - mostly on price-induced planting cuts in Australia, 

Canada and the United States. 

By contrast, total production of coarse grains in 2017 is provisionally expected to rise to a new record 

level of 1 353 million tonnes, substantially thanks to a surge in production in Brazil and Argentina 

along with a rebound in South Africa after last year's drought. 

World rice production is expected to grow 1.0 percent to 504 million tonnes, as more plantings in India 

and Indonesia along with higher yields in Brazil and China should more than offset declines elsewhere, 

including in drought-stricken Sri Lanka. 

قتصادا: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/878800/icode/
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 2167کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه مارس 

، با 2167ماه مارس  در( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

کمتر، اما ( درصد 8/2)واحد  5واحد، از ماه قبل  676متوسط حدود 

بیشتر ( درصد 4/69)واحد  21نسبت به همین ماه در سال گذشته 

 FFPIهای مؤثر در محاسبه  بجز شاخص گوشت، همه شاخص. بود

های گیاهی در ماه مارس کاهش  های شکر و روغن بویژه شاخص

 . داشتند

واحد در ماه مارس نسبت  8/647قیمت غالت فائو با متوسط شاخص 

درصد کاهش داشت و نسبت به شاخص  8/6)واحد  7/2به ماه قبل 

فراوانی عرضه در دسترس . ماه مشابه در سال قبل تغییری نداشت

بینی تولید مساعد در فصل جدید علل اصلی کاهش  همراه با پیش

زئی پیدا کرد در ری ججهانی برنج تغییقیمت . این شاخص بودند

حالیکه در نتیجه بهبود شرایط آب و هوایی در مناطق اصلی تولید 

شاخص قیمت ذرت نیز . کننده گندم، قیمت آن کاهش پیدا کرد

ال برداشت بسیار شت که علت آن عرضه فراوان آن بدنبکاهش دا

 . خوب در امریکای جنوبی است

حد در ماه مارس وا 1/617های گیاهی با متوسط  شاخص قیمت روغن

میزان کاهش ماه به . ، برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد2167

بود که همچنان از سطح خود ( درصد 2/1)واحد  66ماه این شاخص 

کاهش این شاخص نشان .  در دو سال گذشته بسیار باالتر است

قیمت روغن . های سویا و پالم است دهنده بهبود در وضعیت روغن

ماه گذشته  5ترین سطح خود در  درصد کاهش به پایین 1/5پالم با 

 8ترین سطح خود در  درصد کاهش به پایین 5/9شاخص سویا با  و

 . ماه گذشته رسید

با متوسط  2167شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه مارس 

کمتر ولی هنوز ( درصد 9/2)واحد  4/4واحد از ماه قبل  8/683
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کاهش این شاخص در ماه مارس نسبت به ماه فوریه، اولین . بیشتر بود( درصد 41)واحد  11ه نسبت به ماه مشابه سال گذشت

بینی تولید بیشتر از  تا کنون بود که منعکس کننده عرضه فراوان شیر در نیمکره شمالی و پیش 2161کاهش آن از ماه آوریل 

 . های اولیه در منطق اقیانوسیه است بینی پیش

و نسبت به همین ماه ( درصد 7/1)واحد  2/6واحد در ماه مارس، نسبت به ماه قبل  2/619با متوسط شاخص قیمت گوشت فائو 

. توجهی نداشتند قیمت انواع گوشت هر یک به تنهایی تغییرات قابل. افزایش داشت( درصد 62)واحد  67، 2161در سال 

رضه آنها در منطقه اقیانوسیه و افزایش تقاضا شد که بعلت محدودیت ع چزئی مربوط به قیمت گوشت گاو و خوک میافزایش 

 . از طرف کشورهای آسیایی بویژه چین است

کمتر شده ( درصد 3/61)واحد  9/96واحد بود که از ماه قبل  1/251بطور متوسط  2167شاخص قیمت شکر فائو در ماه مارس 

و انتظار برای افزایش عرضه از  تضعیف وارداتدهنده  این کاهش نشان. تا کنون رسید 2161و به کمترین حد خود از ماه مه 

 . طرف برزیل است

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged nearly 171 points in March 2017, down almost 5 points 

(2.8 percent) from February, but still 20 points (13.4 percent) above its level a year earlier.  With the 

exception of meat, the indices of all other commodities used in the calculation of the FFPI dropped in 

March, especially those of sugar and vegetable oils. 

The FAO Cereal Price Index averaged 147.8 points in March, down 2.7 points (1.8 percent) from the 

previous month and essentially at a par with its value in March 2016. Ample available supplies, 

combined with good production prospects in the new season, weighed on export quotations. 

International rice prices were little varied, while wheat quotations were generally weaker, following 

improved weather conditions in major producing regions. Maize values also fell, mostly on large 

supplies from recently harvested crops in South America, which intensified export competition in 

March with ample export supplies and no major upturn in import demand.  

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 میلیون نفر در سطح جهانی در معرض ناامنی غذایی هستند 618

های غذایی در سال  بحران»های غذایی تحت عنوان  گزارش جدید درباره بحران

(/ USAID)المللی امریکا  آژانس تویعه بین با همکاری اتحادیه اروپا و« 2167

ای  ، مؤسسات منطقه(FEWSNET)های هشدار زودهنگام قحطی  شبکه سیستم

 . امنیت غذایی، فائو، برنامه جهانی غذا و یونیسف در بروکسل منتشر شد

المللی برای مقابله با ناامنی غذایی، در حال حاضر، در  های بین با وجود تمام تالش

برند  میلیون نفر در وضعیت عدم امنیت غذایی بسر می 618حدود سطح جهانی 

این افزایش . بود میلیون نفر گزارش شده 81است که حدود  2165که نشان دهنده افزایش قابل توجه این رقم نسبت به سال 

الی مواد غذایی در های بسیار با های اجتماعی، قیمت منعکس کننده این واقعیت است که بنا بعلل مختلف از جمله ناآرامی

نینو،  بازارهای محلی کشورهای متاثر از شرایط نامساعد آب و هوایی از جمله خشکسالی و کمبود شدید باران ناشی از ال

های داخلی، علت اصلی عدم  جنگ. الذکر در تولید و یا دسترسی به مواد غذایی دچار مشکالت جدی هستند جمعیت فوق

نفر است که بر اساس آن در این گزارش به ارتباط قوی بین صلح و امنیت غذایی  61ز هر نفر ا 3دسترسی به مواد غذایی 

های غذایی و اتخاذ  این گزارش حاصل مشارکت نیروهای مختلف برای ارائه دیدگاهی بیطرفانه درباره بحران. تاکید شده است

 . ای برای مقابله با آن است تصمیمات عملی و اقدامات مؤثر و ریشه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/854899/icode :خبرلینک 

 :خالصه خبر 
Despite international efforts to address food insecurity, around 108 million people in the world were severely 

food insecure in 2016, a dramatic increase compared with 80 million in 2015, according to a new global report 

on food crises released in Brussels today. The report, whose compilation required integrating several 

measurement methodologies, represents a new and politically innovative collaboration between the European 

Union and USAID/FEWSNET, regional food security institutions together with UN agencies including the Food 

and Agriculture Organization, the World Food Programme and Unicef. The dramatic increase reflects the 

trouble people have in producing and accessing food due to  conflict, record-high food prices in local markets in 

affected countries and extreme weather conditions such drought and erratic rainfall caused by El Niño.  Civil 

conflict is the driving factor in nine of the 10 worst humanitarian crises, underscoring the strong linkage 

between peace and food security, says the Global Report on Food Crises 2017 report. 

امنیت غذایی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/854899/icode/
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 (AMR)بیوتیکی  آنتی  های فائو در زمینه مقابله با مقاومت حمایت روسیه از برنامه

 های فائو برای ترویج ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از روسیه حمایت مالی از تالش

 پنجمقاوم در مقابل داروها در مزارع کشاورزی ( superbugs)« های ابرَویروس»گسترش 

 9/9ارزش مالی این حمایت حدود . کشور در آسیای مرکزی و اروپای شرقی اعالم کرد

: کشورهایی که تحت پوشش این پروژه خواهند بود عبارتند از. میلیون دالر است

های مقابله  های ملی برای ارتقاء فعالیت این پروژه با همکاری سازمان. تان و تاجیکستانقزاقسقرقیزستان،ارمنستان، بالروس، 

 . شود های کشاورزی و مواد غذایی اجرا می های مقاوم در برابر داروهای ضدمیکربی در سیستم با تهدیدات مربوط به میکرب

 :خواهد شد های زیر صرف ای از بودجه اختصاص یافته در حمایت ار فعالیت بخش عمده

مقابله با مقاومت برای  ها و توسعه راهبردهای ملی های قانونی و حقوقی که زیربنای تالش تقویت چارچوب -

 .های غذایی است در کشاورزی و زنجیره( AMR)ضدمیکربی 

 های مواد غذایی های نظارت ملی برای پایش و تست سیستم سازی در سیستم ظرفیت -

های ایمنی مواد غذایی و  های سالمت انسان و دام، سازمان ای شاغل در بخش اد حرفهباال بردن آگاهی کشاورزان، افر -

 . و نحوه مدیریت آن AMRسایر نهادهای ذیربط در زمینه خطر 

 http://www.fao.org/news/story/en/item/878313/icode/ :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Russia is backing an FAO-led effort to promote food safety and prevent the spread of medicine-resistant 

"superbugs" in food and on farms in five countries in Central Asia and Eastern Europe with a donation of nearly 

$3.3 million. A new Russia-supported FAO project in Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan 

will help national authorities get a better handle the threats posed by antimicrobial resistant microbes in 

agriculture and food systems. The bulk of the funding will be used to support action on three broad fronts: 

- Strengthening the regulatory and legal frameworks that underpin national efforts to address 

antimicrobial resistance (AMR) in agriculture and food chains, including the development national 

response strategies 

- Building the capacity of national surveillance systems to monitor and test for AMR in food systems 

- Raising awareness among farmers, animal- and human health professionals, food safety authorities and 

others regarding AMR risks and how to manage them 

نیت غذاییام: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/878313/icode/
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 در پایدارسازی تولید برنج در سطح جهانی IRRIهمکاری فائو و 

در زمینه همکاری نزدیک برای ( IRRI)المللی تحقیقات برنج  فائو و مؤسسه بین

ورهای در حال توسعه با هدف بهبود امنیت حمایت از تولید پایدار برنج در کش

 . غذایی توام با حفاظت از منابع طبیعی به توافق رسیدند

هایی برای بهبود به  ای در راستای یافتن روش نامه ، توافق2167مارس  91در تاریخ 

اهداف اولیه این . رسیدالمللی به امضاء  های بین گذاری دانش علمی و فنی دو سازمان برای گسترش و تقویت همکاری اشتراک

سازی شامل کمک به  های مرتبط با ظرفیت های پایدار کشت برنج از طریق اجرای برنامه همکاری مشترک، تقویت سیستم

 پا و بویژه زنان است   ای به نفع کشاورزان خرده ها و راهبردهای ملی و منطقه سازی و اجرای سیاست نهادهای دولتی در پیاده

جهان طی چند دهه آینده با تغییرات قابل توجهی در تولید کمی و کیفی مواد : نامه گفت صوص این توافقدر خ IRRIمدیرکل 

ید مجدد توان فائو از طریق مبنی بر تایمؤسسه خود  نظرمیلیاردی مواجه خواهد شد و  61غذایی برای تامین غذای جمعیت 

  . نامه را اعالم کرد این تفاهم

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/854617/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO and the International Rice Research Institute (IRRI) have agreed to cooperate more closely to support 

sustainable rice production in developing countries to improve food security and livelihoods while safeguarding 

natural resources. An agreement signed today seeks to better pool the scientific knowledge and technical know-

how of the two organizations so that they can expand and intensify their work globally. The partnership 

primarily aims to enhance sustainable rice-based farming systems through capacity building activities - 

including assisting governments draw up and implement national and regional policies and strategies - to the 

benefit of small-scale farmers, especially women. 

"The world faces very significant changes over the next few decades to produce the volume and quality of 

nutritious food to feed a global population heading for 10 billion people," said IRRI Director-General Matthew 

K. Morell. "Addressing these issues relies on global partnerships, and today, IRRI is delighted to be reaffirming 

through this Memorandum of Agreement our commitment to work with FAO to enhance sustainable rice-based 

production and food systems through awareness raising, capacity development, knowledge exchange, and 

evidence-based analyses for policy support." 

برنج: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/854617/icode/
http://irri.org/
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 عملیاتی جدید برای جلوگیری از گسترش آفت سوسک حنایی خرما برنامه

در طی نشستی که با حضور مقامات بلندپایه در مقر فائو در رم برگزار گردید، 

برنامه اقداماتی جدید برای جلوگیری از گسترش آفت سوسک سرخرطومی 

وزرای کشاورزی و دیگر نمایندگان دولتی حاضر در . حنایی خرما تصویب شد

ین نشست در مورد اتخاذ یک راهبرد جدید برای مقابله با این آفت به توافق ا

های نظارت بر  این راهبرد شامل مداخالت ملی مانند بهبود سیستم. رسیدند

ها و همچنین  آفات و مشارکت دادن بیشتر کشاورزان در اینگونه برنامه

 . متر از کشورهای آلوده است سانتی 1بزرگتر از های نخل  المللی مثل طرح ممنوعیت واردات نهال های بین تالش

توسط فائو و باهمکاری مرکز « مشورتی علمی بلندپایه درباره سوسک سرخرطومی حنایی خرماجلسه »پس از برگزاری 

با حضور محققان، کارشناسان کنترل آفات، نمایندگان ( CIHEAM)ای  المللی مطالعات پیشرفته زراعی مدیترانه بین

تصویب و مقرر شد که آخرین تحقیقات انجام شده در زمینه بهترین روش مبارزه با این آفت به اشتراک گذاشته کشاورزان 

 11سوسک سرخرطومی حنایی خرما به سرعت در سطح جهانی در حال گسترش است بطوریکه موارد مشاهده شده از . شود

 .است کشور تا کنون گزارش شده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/878036/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new action plan to stop the spread of the Red Palm Weevil has been endorsed at a high-level meeting at the 

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in Rome.  

Agriculture ministers and other government representatives today agreed on a new strategy to fight the pest. It 

includes national interventions such as improved pest monitoring and greater involvement of farmers, as well as 

international efforts such as a proposed ban on the import of palms larger than 6cm wide from infested 

countries.   

The endorsement came after scientists, pest control experts, farmer representatives and others took part in 

the Scientific Consultation and High-Level Meeting on Red Palm Weevil, hosted by FAO with the International 

Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), to share the latest research and agree the 

best way forward. The red weevil destroys palm trees by eating them from the inside, and has rapidly expanded 

its global spread to more than 60 countries. It threatens date and coconut palms, as well as ornamentals.  

 خرما: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/878036/icode/
http://www.fao.org/food-chain-crisis/high-level-meeting/en/
https://www.ciheam.org/
https://www.ciheam.org/
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 های بایر به مزارع در شمال افغانستان پروژه بانک جهانی برای تبدیل زمین

با هدف افزایش ( IRDP)« بازسازی و توسعه آبیاری»پروژه بانک جهانی تحت عنوان 

مرکز  1. است منطقه افغانستان به اجرا درآمده 1در تولیدات کشاورزی در  وری هرهب

کابل، : شوند عبارتند از ای تحت وزارت کشاورزی که شامل این پروژه می منطقه

های آبیاری که از  بازسازی سیستم. هرات، جالل آباد، قندهار، قندوز و مزارشریف

 38زمین به مرحله اجرا درآمده و تا کنون  هکتار 911،111اهداف این پروژه است در 

میلیون افغانی  57ای معادل  این پروژه با بودجه. دهد کشاورز را پوشش می 19،111است که حدود  شبکه آبیاری مرمت شده

 .افتتاح شده است 2165آغاز و شبکه آبیاری برای استفاده عموم در ماه نوامبر  2164در ماه ژوئن ( دالر 845،111حدود )

 :ای از دستاوردهای مهم این پروژه عبارتند از خالصه

اند که قبال  هایی شده اکنون در نتیجه شبکه بهبود یافته آبیاری در ایالت بلخ، کشاورزان قادر به کشاورزی در زمین هم -

 .اند غیرقابل کشت بوده

 .است که منجر به افزایش درآمد آنها شدهخانوار وابسته به کشاورزی و باغبانی از ذینفعان این پروژه بودند  6411بیش از  -

    .اند وری کشاورزی مرمت و بازسازی شده با هدف افزایش بهره IRDPهای آبیار ی تحت پوشش پروژه  شبکه -

 province-balkh-farmlands-wastelands-turns-project-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/04/04/canal :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Irrigation Restoration and Development Project (IRDP). IRDP aims to holistically increase agricultural productivity and 

production in target areas. It operates under the umbrella of the Ministry of Energy and Water(MEW) in six regional 

offices: Kabul, Herat, Jalalabad, Kandahar, Kunduz, and Mazar-e-Sharif. IRDP supports the rehabilitation of irrigation 

systems, serving some 300,000 hectares of land across the country. So far, a total of 98 irrigation schemes has been 

rehabilitated, covering 100,000 hectares of irrigation command area and benefiting over 63,000 farmers. The project is 

supported by the International Development Association (IDA), the World Bank Group’s fund for the poorest countries, 

and the Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), in partnership with the Government of Afghanistan. 

- Farmers are now able to use previously uncultivatable land to grow crops in Balkh Province as a result of a project that 

improved the irrigation network in the area. 

- The project is benefiting over 1,400 households dependent on agriculture and horticulture and boosting farmers’ income. 

- The construction work was undertaken by the Irrigation Restoration and Development Project, which aims to increase 

agricultural productivity and production in target areas 

آب : موضوع  

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 14/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/04/04/canal-project-turns-wastelands-farmlands-balkh-province
http://www.worldbank.org/projects/P122235/irrigation-restoration-development-project?lang=en
http://mew.gov.af/en
http://www.worldbank.org/ida
http://www.artf.af/
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 زنی قبل از برداشت غالت های کنترل کننده جوانه شناسایی ژن

برداشت محصول ارتباط مستقیم به دوره خواب بذر  زهای غالت قبل ا جوانه زدن دانه

مله از ج تلفی در گیاهان تولید شده و فرایندهای  فیزیولوژیکیترکیبات مخ. دارد

در طی دوره خواب بذر، حتی اگر شرایط . کنند زنی و دوره خواب بذر را کنترل می جوانه

 . زنند محیطی از نظر رطوبت، دما و اکسیژن کافی نیز باشد، بذرها جوانه نمی

نی بنام اسید آبسزیک شود هورمو یکی از فاکتورهایی که مانع جوانه زدن می

(abscisic )تا زمانیکه سطح این هورمون در بذر باال باشد و همچنین در بذرهای بسیار حساس به آن، دوره خواب ادامه . است

سازی در شرایط خشک و دمای معمولی مقرون  ذخیره. زنی گردد کند تا اینکه فرایند جدیدی سبب شروع جوانه پیدا می

موضوع تحقیق یکی از محققان بخش علوم گیاهی دانشگاه . ایان دادن به دوره خواب بذر استترین روش برای پ بصرفه

با شناخت بیشتر . های مؤثر در تولید و از بین بردن هورمون آبسزیک اسید در گندم و جو است مانیتوبا، کانادا، شناسایی ژن

 .وانه زنی بذور را تغییر دادزنی یا رفتار ج توان فنوتیپ جوانه ها و قابلیت آنها می از این ژن

 wheat/-in-sprouting-harvest-pre-control-to-genetics-https://www.grainews.ca/2017/03/21/using :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Pre-harvest sprouting of cereal seeds in the field is directly linked to the seed’s dormancy level. Plants produce 

different compounds that regulate physiological processes, including seed germination and dormancy. When 

seeds are dormant, even if they have adequate moisture, heat and oxygen, they simply won’t germinate. 

One of the factors which prevents seeds from germinating is a plant hormone called abscisic acid (ABA). Seeds 

with a high level of this hormone, or that are very sensitive to it, are dormant and will need some kind of 

additional treatment to kick start the germination process. Dry storage at room temperature is the most 

economical treatment to release seeds from the state of dormancy. When seeds are stored for an extended period 

of time, the amount of ABA or seed sensitivity to this hormone decreases rapidly when the seeds come into 

contact with water, so they have a better chance of germinating when planted. 

Dr. Belay Ayele, associate professor in the department of plant science at the University of Manitoba, is 

investigating what genes in wheat and barley seeds produce and degrade ABA. “We have identified some of the 

genes involved in the production and the degradation of this compound, and tested the functionality of those 

genes to see if they can alter the germination phenotype or the germination behaviour of seeds,” says Ayele. 

 غالت  :موضوع

 www.grainews.ca :منبع

 81/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.grainews.ca/2017/03/21/using-genetics-to-control-pre-harvest-sprouting-in-wheat/
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 کش استفاده از داروهای ضدماالریا بعنوان علف

اند که ارتباط  شناسی گیاهی در دانشگاه وسترن استرالیا دریافته محققان زیست

ماالریا وجود دارد، بطوریکه از داروهای بسیار نزدیکی بین گیاهان و انگل عامل 

 . کش نیز استفاده نمود توان بعنوان علف ضدماالریا می

که  6331این یافته، دستاورد جدیدی است برای ارتباط تکاملی کشف شده در دهه 

نتایج . های انگل ماالریا پی برده شد ها با فرایند کش طی آن به تداخل موجود بین علف

 دردهد که  است نشان می منتشر شده Scientific Reportsمجله این تحقیق که در 

تواند کاربرد زیادی  های جدید دانش مربوط به داروهای ضدماالریا می کش ایجاد علف

 . داشته باشد

ا ها ثابت کردند که انگل ماالری کش سال قبل محققان با استفاده از علف 2محقق این پروژه، حدود  Mylneبنا بر اظهار دکتر 

این کشف نقطه شروعی . دارد که عملکردی بسیار مشابه کلروپالست گیاهی دارد( organelle)بنام پالسمودیوم یک اندامک 

     . بود ها در تولید داروهای ضد ماالریا، اما تا کنون به استفاده معکوس از این یافته فکر نشده کش بود برای کاربرد علف

 weeds.html-malaria-chemicals-04-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Plant biologists at The University of Western Australia have revealed the relationship between plants and the 

parasite that causes malaria is close enough to mean many antimalarial drugs are effective herbicides. 

The work offers a new take on an evolutionary connection made in the 1990s when herbicides were shown to 

interfere with processes in the malarial parasite. 

The research, published in Scientific Reports, shows that the extensive knowledge of antimalarial drugs could be 

applied to creating much-needed new herbicides. 

This line of thinking began in 2008 when Dr Joshua Mylne, a plant geneticist, enlisted in the Army Reserve and 

was assigned to the Australian Army Malaria Institute in Brisbane. 

Dr Mylne said almost 20 years ago, researchers used herbicides to prove that the malarial parasite Plasmodium 

contained an organelle that was essential and did many of the same things plant chloroplasts did. 

"Subsequently, herbicides were used as starting points to develop new antimalarial drugs, but thinking seems 

not to have extended in the opposite direction," Dr Mylne said. 

ها کش علف: موضوع  

 phys.org :منبع

 13/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-04-chemicals-malaria-weeds.html
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 تشخیص وجود نئونیکوتینوید در آب آشامیدنی مناطق کشاورزی امریکا

های  کش ها در مورد کاربرد آفت نگرانی ،با توجه به نتایج مطالعات جدید

در  را این نتایج وجود این ترکیبات. استنئونیکوتینوید در حال افزایش 

 اربط ب اند و محققان این موضوع را بی ثابت کردهها و انهار  آب رودخانه

کاهش جمعیت زنبورهای عسل و اثرات سوء آنها بر روی سالمت انسان و 

 . دانند دام نمی

حلی  محققان در تالش برای یافتن راه. اند طبق گزارش محققان در برخی از مناطق، آب آشامیدنی نیز حاوی این ترکیبات بوده

تحقیقی جدید درباره این موضوع . های موجود در آب را از بین ببرند کش هستند که با استفاده از آن بتوانند بسیاری از آفت

 .  است منتشرشده  Environmental Science & Technology Lettersدر دانشگاه آیووا انجام و جزئیات آن در مجله 

که اغلب بعنوان مواد پوششی  ای در سطح جهانی دارد قوی است که کاربرد بسیار گستردهکش  آفتیک نوع  نئونیکوتینوید

و سیستم « ربن فعال گرانولهبا کفیلتراسیون »دو روش تصفیه آب یعنی در این تحقیق . شود ی بذور نیز از آن استفاده میبرا

 . اند مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته« ای تصفیه سریع ماسه»

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170.405084022 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Concern over the use of neonicotinoid pesticides is growing as studies find them in rivers and streams, and link 

them with declining bee populations and health effects in other animals. Now researchers report that in some 

areas, drinking water also contains the substances -- but they also have found that one treatment method can 

remove most of the pesticides. The study, conducted in Iowa, appears in ACS' journal Environmental Science 

& Technology Letters. 

Neonicotinoids are potent insecticides that are used widely around the world, often applied to seed coatings of 

crops. But some research has associated the compounds in certain cases with harm to bees. Other studies have 

suggested that chronic exposure to the compounds can cause developmental or neurological problems in other 

animals, too. The pesticides are so commonly used in agriculture that surveys of streams in farming-intensive 

regions in the U.S. have found that neonicotinoids are widespread in surface waters. Gregory H. LeFevre, David 

M. Cwiertny and colleagues wanted to investigate the fate of these compounds as water from the Iowa River 

and an aquifer supplied by the river is treated and ends up at the tap. 

محیط زیست : موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170405084022.htm
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 زدائی کشاورزی در افریقا بر روی جنگلهای  گسترش زمیناثرات ررسی ب

درصد از کاکائوی جهان در قاره افریقا  71حدود .! خوردن شکالت به افریقا فکر کنیدمان ز

جریب  925،111با ادامه روند افزایشی تولید ایم محصول، ساالنه حدود . شود تولید می

  . های زراعی شوند های کشاورزی باید تبدیل به زمین از زمین( هکتار 69،111حدود )

زمینهای کشاورزی در افریقا، موضوع مطالعه جدیدی در دانشگاه استنفورد است گسترش 

های  و تاثیر آن بر جنگل  للی برای محصوالتی مثل کاکائو ارائه شدهالم جامعی از تقاضای بینارزیابی  که برای اولین در آن

انی بعد از های این منطقه از نظر بزرگی در رتبه دوم جه جنگل. بررسی شده استاستوایی کشورهای جنوب صحرای افریقا 

منتشر شده  Environmental Research Lettersدر مجله  ههای بدست آمده در این مطالعیافته . گیرند آمازون قرار می

منطقه زدائی در این  جنگلروند است که در آن اظهار امیدواری شده است که با توجه به دالیل ارائه شده در مورد 

زمین و نیروی کار ارزان فراوان است که سبب توجه  در کشورهای جنوب صحرای افریقا  . گزاری شود گیری و سیاست تصمیم

ید محصوالت کشاورزی در ای تا کنون تول 2165از سال . است هایشان شده های چند ملیتی برای گسترش فعالیت شرکت

  . است منطقه باالترین نرخ افزایش را در جهان داشته

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170405144428.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Next time you bite into a chocolate bar, think of Africa. The continent produces nearly 70 percent of the world's 

cocoa, a growing output that requires carving more than 325,000 acres of new farmland from forests every year 

-- a drop in the bucket of overall agricultural expansion there. That expansion is the subject of a new Stanford 

study that provides the first comprehensive assessment of how international demand for commodity crops, such 

as cocoa, is affecting sub-Saharan Africa's tropical forests, second in size only to the Amazon. The findings, 

published in Environmental Research Letters, suggest reason for hope if policymakers tailor decisions 

regarding deforestation around the region's unique dynamics and uncertainties. "We are starting to better 

understand issues related to large-scale agricultural expansion in the tropics," said lead author Elsa Ordway, a 

graduate student in Stanford's School of Earth, Energy & Environmental Sciences. "In Africa, we have the 

opportunity to take lessons learned from other regions and recommend preventive policies." In particular, the 

study recommends policies that would alleviate poverty in local regions and incentivize forest conservation 

rather than the widespread deforestation that has accompanied agricultural expansion in other regions. 

زدائی جنگل: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های عسل در گرو تغییر رفتارهای انسانی است زنبور ازت ظافح

های  پاسخ به مشکالت پیچیده موجود درباره سالمتی و از بین رفتن کلنیافتن ی

 است که جزئیات آن در مجله های اخیر موضوع تحقیق جدیدی در سالزنبورهای عسل 

Journal of Economic Entomology  شناسی امریکا  وابسته به انجمن حشره

راهنمای زنبورداری کتاب »که نویسنده  (Robert Owen)اون رابرت . منتشر شده است

 فاکتورهایای از  آرایهبه در این مقاله   و صاحب شرکت زنبورداری است،« استرالیایی

 :است عسل اشاره کرده  های زنبور پاتوژننی مؤثر در گسترش انسا

افشانی تجاری  عسل برای گردههای زنبورهای  کلنیمقررات کنترلی ضعیف تحت های بزرگ و  منظم، در اندازهجابجائی  (6

افشانی درختان بادام به  میلیون آن برای گرده 8/6میلیون کلنی که  11/2، جابجایی 2161برای مثال فقط در فوریه )

 (اند کالیفرنیا منتقل شده

ها و  کش که منجر به مصرف بیش از نیاز آفت( IPM)دقت کافی در کاربرد اصول مدیریت تلفیقی آفات عدم  (2

 .بوده است Varroaهایی مثل  های زنبور عسل و پاتوژن است و نتیجه آن افزایش مقاومت در انگل ها شده بیوتیک آنتی

 .است ها شده و محصوالت آن که سبب گسترش جهانی پاتوژنالمللی زنبورهای عسل  بینتجارت  (9

 های زنبورعسل ای در نگهداری و پایش بیماری ای و غیرحرفه مهارت یا تعهد زنبورداران حرفهعدم  (4

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170406121535.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In the search for answers to the complex health problems and colony losses experienced by honey bees in recent 

years, it may be time for professionals and hobbyists in the beekeeping industry to look in the mirror. 

In a research essay to be published this week in the Entomological Society of America's Journal of Economic 

Entomology, Robert Owen argues that human activity is a key driver in the spread of pathogens afflicting the 

European honey bee (Apis mellifera) -- the species primarily responsible for pollination and honey production 

around the world -- and recommends a series of collective actions necessary to stem their spread. While some 

research seeks a "magic bullet" solution to honeybee maladies such as Colony Collapse Disorder, "many of the 

problems are caused by human action and can only be mitigated by changes in human behavior," Owen says. 

Owen is author of The Australian Beekeeping Handbook, owner of a beekeeping supply company, and a Ph.D. 

candidate at the Centre of Excellence for Biosecurity Risk Analysis (CEBRA) at the University of Melbourne.  

زنبور عسل :موضوع  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 16/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170406121535.htm


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول فروردین 

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

16 

 

 های کشاورزی بیومودرباره میکر یهای تحقیقات ولویتا

 ،PLOS Biologyای در مجله  انداز جدید منتشر شده طی مقاله اساس چشمر ب

تواند به بهبود  ن میبیشتر از میکروبیوم گیاها هماهنگ برای شناختالش ت

ست اقی ج از تحقیاین مقاله منت. کند وری کشاورزی کمک رهسالمتی گیاه و به

 . است تی اورگان انجام شدهلاکه در دانشگاه ای

ها هستند از  ها، گیاهان دارای ارتباطات بسیار نزدیک با میکرب انسانهمانند 

. شوند ها می فید که سبب تقویت رشد گیاهان و همچنین افزایش مقاومت آنها در برابر بیماریهای م ها و قارچ جمله باکتری

ها که تثبیت  اند مثل باکتری ریزوبیوم خانواده لگوم شده ها تا کنون شناخته باکتری های بسیار معدودی از این د گونهفوای

در اطراف اما دانش موجود درباره ساختار، عملکرد و اختالالت مربوط به جوامع پیچیده میکربی که . کننده نیتروژن هستند

های مفید در کشاورزی  نحوه کاربرد و استفاده بهتر از میکرببه منظور شناخت . ها وجود دارند بسیار محدود است ریشه

 . است ها تعریف شده بیوموهای مربوط به تحقیقات درباره میکر پایدار این پروژه تحقیقاتی انجام و در آن اولویت

 microbiomes.html-agricultural-priorities-key-03-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A coordinated effort to understand plant microbiomes could boost plant health and agricultural 

productivity, according to a new Perspective publishing March 28 in the open access journal PLOS 

Biology by Posy Busby of Oregon State University in Corvallis and colleagues at eight other research 

institutions. Like humans, plants live in intimate contact with microbes, including beneficial bacteria 

and fungi that enhance plant growth and disease resistance. While the importance of a few individual 

bacterial species, such as the nitrogen-fixing rhizobia of legumes, is widely understood, relatively little 

is known about the structure, function, and perturbations of the complex microbial communities that 

surround roots and dwell on leaves. To help understand how beneficial microbes can be harnessed in 

sustainable agriculture, Busby and colleagues call for a plant microbiome project modeled after the 

recently completed Human Microbiome Project, which provides a reference set of human microbial 

genome sequences to develop new tools for analyzing those genomes. The plant microbiome effort 

will focus on understanding relationships that impact plant growth and could aid agricultural 

production, including efficiency of nutrient use, stress tolerance, and disease resistance. 

 میکروبیوم: موضوع

 phys.org :منبع

 82/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-03-key-priorities-agricultural-microbiomes.html
https://phys.org/tags/microbiome/
https://phys.org/tags/plant+growth/
https://phys.org/tags/disease+resistance/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/keyresearchp.jpg
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 (cover cropping)های جدید درباره کشت گیاهان پوششی  افتهی

یا کاشت گیاهانی که برداشت ( cover cropping)گیاهان پوششی شت ک

شوند و کشت آنها در خارج از فصل کاشت محصول اصلی و به منظور  نمی

نوع کشت، یک رویکرد مثبت برای این . گیرد تقویت خاک انجام می

 . محیطی تولیدات کشاورزی است کاهش اثرات منفی زیست

بویژه اگر گیاهان هایی نیز همراه است  ریسک با کشت گیاهان پوششیاما 

پوششی باقیمانده در روی زمین سبب بروز بیماری و انتقال آن به گیاهان 

حققان وزارت کشاورزی امریکا تحقیق با موضوع کشت گیاهان پوششی توسط منتایج بدست آمده در . وندکشت بعدی ش

 . است وابسته به انجمن فیتوپاتولوژی امریکا منتشر شده phytobiomesاست و نتایج آن در مجله  انجام شده

 .زمستانه کشف شده استهای گیاه چاودار  شهاست که برای اولین در ری بوده Oomycetesاین تحقیق تمرکز بر روی در 

 کشت بعدیدر توانند سبب انتقال بیماری به ذرت  میدر مزارع های چاودارهای باقیمانده  اند که ریشه محققان دریافته

 . الذکر مراجعه نمایید تواند به مقاله فوق برای اطالع بیشتر درباره جزئیات می. شود می

 /:www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170327165009.htmhttps/ :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cover cropping, or the practice of growing unharvested crops to protect and enrich the soil during off-season 

periods, is a promising approach to reducing some of the negative environmental impacts of production 

agriculture. 

Cover cropping also has its risks, especially if dying cover crops encourage disease pressure that passes on to 

the next crop. Such is the unexpected lesson behind a recent study published in Phytobiomes, a new open-

access journal of The American Phytopathological Society. 

In this recently-published article, titled "Isolation of Cultivation-Resistant Oomycetes, First Detected as 

Amplicon Sequences, from Roots of Herbicide-Terminated Winter Rye," Dr. Matthew G. Bakker and several 

other researchers at the U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service set out to describe the 

microbiology of dying rye cover crop roots and how their microbial communities changed over time in a field 

setting. What they unexpectedly discovered was the potential for elevated disease risk in corn following the use 

of cereal rye as a cover crop. 

اکمیکروبیولوژی خ: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 82/13/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170327165009.htm
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 های قارچی های دفاعی گیاهان در برابر بیماری کانیسمم

ترین محصوالت زراعی شامل برنج، گندم، ذرت،  میلیون تن از مهم 625حداقل االنه س

مقدار این . دنرو های قارچی از بین می زمینی در نتیجه ابتال به بیماری و سیب سویا

ها فقط در مزارع  قارچ. را تامین کند میلیون نفر 111 غذای تواند محصول می

در  .داشت نیز صدمات زیادی وارد کنندس از برآفرین نیستند بلکه در مراحل پ مشکل

محصوالت طی حمل و نقل و یا زمانیکه  ازی، درس طول دوره ذخیره: مثلمراحلی 

ها  باید در نظر داشت که برخی از قارچهمچنین . رسند می ها کننده بدست مصرف

کشاورزان برای مقابله با . توانند با خطر مرگ همراه باشند حیوانات میکه در انسان و کنند،  مایکوتوکسین تولید می

و عالوه بر این کشاورزان  درصد مؤثر نیستند 611ها همیشه  کش قارچاما . کنند استفاده می اه کش چهای قارچی از قار بیماری

 .کش نیار دارند نیاز به موادی عاری از آفت

یک تیم . زا هستند های بیماری از خود در برابر پاتوژنهای دفاعی برای محافظت  دارای استراتژیانسان، گیاهان نیز همانند 

در   SUMOylationبنام  مکانیسمیاند که  دریافته (CRAG)تحقیقاتی از مرکز تحقیقات ژنومیک کشاورزی در اسپانیا 

جزئیات این . از طریق تنظیم فعالیت های پروتئینی نقش بسیار مهمی داردهای قارچی  گیاهان در برابر بیماری حفاظت از 

 . است منتشر شده Molecular Plantتحقیق در مجله 

 w.sciencedaily.com/releases/2017/04/170410123946.htmhttps://ww :برلینک خ

 :خالصه خبر 
Each year, fungal infections destroy at least 125 million tons of the world's five most important crops -rice, 

wheat, maize, soybeans and potatoes- a quantity that could feed 600 million people. Fungi are not only a 

problem in the field, but also produce large losses in the post-harvest stage: during product storage, transport or 

in the consumer hands. Also, it should be noted that some fungi produce mycotoxins, substances capable of 

causing disease and death in both humans and animals. Farmers use fungicides to treat fungal infections, but 

these are not always 100% effective and, moreover, consumer demands pesticide-free products. 

Like humans, plants have developed defense strategies to protect themselves against pathogen attacks. Now a 

team from the Centre for Research in Agricultural Genomics (CRAG), in Spain, has found that the regulation of 

the protein activity in the plant by the mechanism known as SUMOylation is crucial for the plant protection 

against fungal infections. 

های گیاهی  بیماری: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 المللی گیاهان و بذرها تر ساختن تجارت بین رای امنجدید ب استانداردصویب ت

استاندارد جدید المللی که نظارت بر سالمت گیاهی دارد با پذیرش  بینسازمان 

المللی گیاهان و  تر بودن تجارت بین در جهت حصول اطمینان از امنجهانی 

 . اشت داشته ه جلوب گامی بزرگبذرها ضمن حفظ سودآوری آنها 

کنوانسیون که نهاد اداره کننده ( CPM)اقدامات بهداشت گیاهی کمیسیون 

است در دوازدهمین نشست خود در ( IPPC)المللی حفاظت گیاهان  بین

 . اینچئون، کره جنوبی، استاندارد جدید را تصویب کرد

ها بطور مداوم از بندری به  کشتی. حال جابجایی هستندبطور دائم در  مواد غذاییمحصوالت کشاورزی و دنیای امروزه، در 

رع به تمام نقاط دنیا میلیون کانتیر بزرگ با انواع محصوالت از مزا 511دیگر در حال رفت و آمد هستند و ساالنه بیش از  بندر

توانند بصورت مخفی از طریق بارها  می های درشت افریقایی حلزونها گرفته تا  از پروانه کشاورزیآفات . شوند پر و خالی می

را رشد سریع تجارت کشاورزی از طریق آنالین این وضعیت . سبب از بین رفتن محصوالت در بنادر شوند منتقل شده و 

 است فات را مشکل ساختهآب اطمینان از عاری بودن آنها از و کنترل بارها جهت کس  تشدید کرده

 /news/story/en/item/880757/icode/http://www.fao.org :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The international body that oversees plant health has taken a big step forward with the adoption of a new global 

standard to help ensure that the international trade in plants and seeds, while very profitable, is also safer. 

The International Plant Protection Convention (IPPC)'s governing body, the Commission on Phytosanitary 

Measures (CPM) adopted the standard during its 12th session in Incheon, South Korea, which wrapped up 

today.  In this globalized world, food and agricultural products are continuously on the move. Ships are 

constantly underway from port to port, each year ferrying more than 500 million large steel containers filled 

with all kinds of cargo to and from all corners of the planet. 

Unfortunately, that cargo can sometimes hide stowaways - agricultural pests that once on shore can devastate 

crops - from gypsy moths to giant African snails to Argentine ants. The rapid growth in agricultural trade via 

online marketplaces is aggravating the situation, making it harder for countries to ensure that all shipments - big 

or small - are free from bugs and diseases. 

 المللی جارت بینت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/14/8112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/01/2009-003_DraftISPM_InternationalMovementOfSeeds_En_2016-12-01_6vhY2Qj.pdf
https://www.ippc.int/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 6931نیمه اول فروردین 

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

81 

 

 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .6

 محققان موفق به کنترل زمان گلدهی برنج شدند 

Scientists Develop GE Rice that Flower on Demand 

  رقم پنبه  1نوع بذر جدید شامل  66ارزیابیBt  توسط شورای بذر ایالت سند پاکستان 

Pakistan's Sindh Seed Council Assesses 21 New Seed Varieties Including 6 Bt Cotton Varieties 

 امریکا  .2

 زمینی تراریخته برای اولین بار توسط کشاورزان کانادایی کشت سیب 

Canadian Farmers to Plant GE Potatoes for the First Time 

 افزایش ریسک در کشاورزی در نتیجه اثرات تغییرات اقلیمی 

Study Reveals Farming Becoming Riskier under Climate Change 

 های مسئول فتوسنتز شدند محققان موفق به تعیین درختواره خانواده میکروارگانیسم 

Researchers Reveal Family Tree of Microorganisms Responsible for Photosynthesis 

 پاارو .9

  گزارش ارزیابی صفات ذرت تراریخته توسط اداره ایمنی غذای اروپا انتشار(EFSA) 

Efsa Releases Risk Assessment of Information on Subcombination of Events of Four-Trait Maize Event 

 های مختلف از جمله سرطان جوانا در معالجه بیماری تحقیقات بر روی خواص گیاه ماری 

Oxford University Starts Research on Marijuana 

 حقیقاتت .4

 محققان دانشگاه واگنینگن انتشار نقشه ژنتیکی دقیق گل رز توسط 

Wageningen Researchers Release Detailed Genetic Map of Roses 

 یابی ژن گیاه  توالیXerophyta viscose  در برابر خشکیمعروف به گیاه رستاخیز با هدف تولید گیاهان مقاوم 

International Consortium Sequences Resurrection Plant to Develop Drought Tolerant Crops 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15322
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15297
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15296
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15318
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15301
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15315
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15293
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15294
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