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 ثبت رکورد جدیدی برای ذخیره جهانی غالت

، 2162اکتبر  65که توسط فائو در روز « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»بر اساس 

است. بینی شدهمیلیون تن پیش 2162، 2162منتشر گردید، میزان تولید غالت در سال 

 میلیون تن بیشتر است.  2حدود  2161این رقم از رکورد ثبت شده در سال 

بینی ماه سپتامبر، تولید گندم در اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه و همچنین طبق پیش

دید فائو، در زایشی دارند. بر اساس برآوردهای جتولید ذرت در چین و امریکا روند اف

میلیون تن خواهد بود. برداشت برنج با کاهش  6916درشت میلیون تن، غالت دانه 6/251، میزان برداشت گندم 2162سال 

 میلیون تن خواهد شد که نزدیک به رکورد سال گذشته است. 2/511بینی قبلی، جزئی نسبت به پیش

ن خواهد رسید میلیون ت 5/221، به باالترین سطح خود تا کنون یعنی 2168ذخیره جهانی غالت در پایان فصل زراعی در سال 

درصد خواهد رسید که بسیار باالتر  22دهنده جهت قیمت است به که شاخص نشان« ذخیره به مصرف»و بدین ترتیب نسبت 

درصد است  1/94درصد در دهه قبل است. این نسبت برای گندم باالتر از رقم فوق یعنی  21از کمترین رکورد ثبت شده یعنی 

رود میزان تجارت جهانی غالت نیز با افزایش جزئی ه آن در چین و روسیه است. انتظار میتوجکه علت آن میزان ذخیره قابل

تقاضای زیاد برای واردات ذرت  ،میلیون تن برسد که رکوردی جدید است. علل اصلی این افزایش 419در سال مالی تجاری به 

رگترین صادر کننده گندم جهان تثبیت کند و آرژانتین اروپا و ایران است. روسیه قصد دارد نقش خود را بعنوان بزاز طرف چین، 

 درشت بیشترین نفع را خواهند برد. و برزیل از توسعه تجارت جهانی غالت دانه

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1041688/icode:خبرلینک 

 خالصه خبر :
FAO updated its global cereal production forecast for 2017, raised to 2 612 million tonnes, or almost 7 

million tonnes above the record set in 2016, according to the Cereal Supply and Demand Brief, also 

released today. 

September's forecasts were raised on account of robust wheat production trends in the EU and the 

Russian Federation and expected maize outputs in China and the United States of America. 

FAO now forecasts 750.1 million tonnes of wheat to be harvested in 2017 and 1 361 million tonnes of 

coarse grains, as well as 500.7 million tonnes of rice, slightly down from the previous forecast but close 

to last year's record output. 

FAO forecasts world cereal stocks by the close of seasons in 2018 to reach a new all-time high of 720.5 

million tonnes. That would take the stocks-to-use ratio of cereals - an indicator of the likely price 

direction - to 27 percent, well above the historical low of 20 percent registered exactly a decade ago.  

The ratio is even higher - 34.6 percent - for wheat due to significant inventory build-ups in China and 

Russia. 
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World trade in cereals is expected to rise slightly over the marketing year to reach 403 million tonnes, a 

new record, led by much larger maize imports by China, the EU and the Islamic Republic of Iran. While 

Russia is set to consolidate its role as the world's largest wheat exporter, Argentina and Brazil are 

expected to be the main beneficiaries of the projected expansion in world trade in coarse grains. 

 اقتصادموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 05/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 2162تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در سپتامبر 

احد و 4/628، با متوسط 2162( در ماه سپتامبر FFPIشاخص قیمت مواد غذایی فائو )

واحد  4/2درصد( و نسبت به ماه سپتامبر سال قبل  8/1واحد ) 4/6نسبت به ماه قبل 

های گیاهی و محصوالت لبنی علت درصد( افزایش داشت. باال رفتن قیمت روغن 9/4)

 این افزایش جزئی ماه به ماه این شاخص بودند. 

 6واحد ) 1/6واحد در ماه سپتامبر از ماه قبل  2/652ائو با متوسط فشاخص قیمت غالت 

دهنده کاهش این شاخص برای دومین ماه متوالی است. اما درصد( کمتر بود که نشان

درصد بیشتر است. قیمت ذرت در ماه سپتامبر در  8سطح آن از ماه مشابه سال قبل 

جنوبی و فشار برداشت در نیمکره شمالی کاهش  واکنش به عرضه فراوان در امریکای

پیدا کرد. قیمت گندم نیز با ادامه افزایش میزان برداشت آن در روسیه بعنوان فاکتور 

تر شد. در مقایسه بعلت محدودتر شدن عرضه برنج معطر آن، ضعیفاصلی تعیین کننده

ابت ماه سپتامبر ث و افزایش تقاضا برای رقم با کیفیت ایندیکا، قیمت جهانی برنج در

 باقی ماند. 

واحد بود که  3/626بطور متوسط  2162های گیاهی فائو در ماه سپتامبر شاخص روغن

واحد برای دومین ماه متوالی افزایش پیدا کرد و به  4/614در مقایسه با ماه قبل یعنی 

ماه گذشته رسید. علت اصلی این افزایش مربوط به قیمت  2باالترین سطح خود در 

شرقی آسیا کاهش داشته و بدلیل کم شدن که تولید آن در جنوبشود روغن پالم می

تقاضا برای واردات آن افزایش پیدا  و میزان ذخیره آن در کشورهای اصلی وارد کننده

است. همچنین قیمت جهانی روغن سویا نیز افزایش یافت که عمدتا منعکس کرده

http://awnrc.com/
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د کاشت آن در امریکای جنوبی است. تداوم افزایش قیمت روغن کلزا و آفتابگردان های موجود درباره روند کُنکننده نگرانی

 نیز سبب باال رفتن این شاخص شد. 

درصد( نسبت به ماه قبل افزایش داشت  6/2واحد ) 5/4واحد در ماه سپتامبر،  2/224شاخص محصوالت لبنی فائو با متوسط 

بت شده که مربوط به فوریه ثاست، اما هنوز از باالترین سطح  در سال قبلدرصد افزایش نسبت به ماه مشابه  4/22که معادل 

های عرضه آن در استرالیا، درصد کمتر است. افزایش این شاخص در ماه سپتامبر منعکس کننده محدودیت 1/68است،  2164

 بویژه در آسیا هستند. قیمت جهانینیوزیلند و اتحادیه اروپا است. کره و پنیر دارای باالترین تقاضا در میان محصوالت لبنی 

 ( بعلت محدود بودن تقاضا برای خرید آنها، کاهش پیدا کرد. WMP( و پودر کامل شیر )SMP) شدهپودر شیر خامه گرفته

درصد(  8/5واحد ) 5/3، اما واحد نسبت به ماه قبل تغییری نداشت 2/629شاخص قیمت گوشت فائو در ماه سپتامبر با متوسط 

و قیمت گوشت گوسفند، بویژه بعلت افزایش تقاضا در خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا  در سال قبل بیشتر شداز ماه مشابه 

 افزایش داشت که با محدودیت عرضه آن از طرف کشورهای اقیانوسیه همراه بود. 

ر ماند، اما از ماه مشابه یبا نسبت به ماه قبل بدون تغییرق، ت2162د در ماه سپتامبر واح 2/214شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

دهنده وضعیت عرضه درصد( کمتر است. کاهش سریع شاخص قیمت شکر از آغاز سال تا کنون نشان 99واحد ) 616سال قبل 

   بیش از حد و روند کاهشی تقاضای برای آن در بازارهای جهانی است. 

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

 خالصه خبر :
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 178.4 points in September 2017, up 1.4 points (0.8 

percent) from August and 7.4 points (4.3 percent) above September 2016. Firmer prices in the 

vegetable oil and dairy sectors were behind the small month-on-month rise in the value of the FFPI. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 152.2 points in September, down 1.6 points (1.0 percent) 

from August. While the Index declined for the second consecutive month, it remained 8 percent above 

the corresponding month last year. Maize prices fell in September, reacting to ample supplies in South 

America and harvest pressure in the northern hemisphere. Wheat values were also weaker, with 

continued upgrading of this year’s harvest in the Russian Federation a major factor. By contrast, 

seasonally tight availabilities of fragrant rice and firm demand for higher quality Indica supplies kept 

international rice prices firm over the month. 

 اقتصاد موضوع:

 (FAOفائو ) منبع:

 05/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 همکاری فائو و اتحادیه اروپا در زمینه کاهش ضایعات غذایی و مقاومت ضدمیکربی

و مدیرکل  Vytenis Andriukaitisنماینده اتحادیه اروپا برای سالمت و ایمنی غذا، 

قویت همکاری بین دو سازمان در زمینه مسائل ضایعات تائو، گرازیانو دا سیلوا در مورد ف

ر دغذایی، ایمنی مواد غذایی و مقاومت ضدمیکربی در زنجیره عرضه به توافق رسیدند. 

سپتامبر به امضاء طرفین رسید، فائو و اتحادیه اروپا نسبت  23ای که در روز  نامهتوافق

کاری نزدیک با یکدیگر در مورد یکی از اهداف دستورکار برنامه جهانی برای به هم

نامه متعهد شدند. همچنین بر اساس این توافق 2191درصدی سرانه تولید ضایعات غذایی تا سال  51توسعه پایدار یعنی کاهش 

های غذایی را نیز ( در مزارع و سیستمAMRسترش مقاومت ضدمیکربی )گ های خود در مقابله باکه همکاریمتعهد شدند 

 تقویت نمایند. 

از نظر مصرف  های غذایینامه، نماینده اتحادیه اروپا گفت، در حال حاضر وضعیت ضایعات و هدررفتدر مراسم امضاء توافق

ربی هم شود. مقاومت ضدمیکغیراخالقی است که منجر به افزایش عدم امنیت غذایی می و غیرقابل قبول ،منابع کمیاب

زایش ها در حال افبیوتیکها در مورد نحوه مصرف آنتیدهنده افزایش فشار اقتصادی است. مدیرکل فائو نیز گفت، نگرانینشان

 که از آنها فقط برایشود. در صورتیای استفاده میها بطور گستردهها برای تقویت رشد دامبیوتیکاست. متاسفانه از آنتی

 ها باید استفاده شود.  شرایط خاص برای جلوگیری از بروز بیماریها و در درمان بیماری

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1040628/icode:خبرلینک 

 خالصه خبر :
EU Commissioner of Health and Food Safety Vytenis Andriukaitis and FAO Director-General José Graziano da 

Silva today agreed to ratchet up collaboration between the two organizations to address food waste, food safety, 

and antimicrobial resistance in supply chains. In a new letter of intent signed today, FAO and the EU pledge to 

work closely together to halve per capita food waste by 2030, a goal established under the new Sustainable 

Development Goals global agenda. It also commits them to intensified cooperation on tackling the spread of 

antimicrobial resistance (AMR) on farms and in food systems. Speaking at a signing ceremony at FAO's Rome 

headquarters, Commissioner Andriukaitis said: "Food loss and waste represent an unacceptable, unethical and 

immoral squandering of scarce resources and increase food insecurity, while AMR marks a grave societal and 

economic burden. Calling AMR growing global concern, Graziano da Silva said: "Unfortunately the use of 

antibiotics, including their use to promote growth, is already widespread." 

 مقاومت ضدمیکربیموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 22/02/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
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 جهانی و فائو برای مقابله با قحطی در یمنگذاری بانکسرمایه

های میلیون دالر با هدف ارائه کمک  91بانک جهانی و فائو پروژه به ارزش 

یمن که در عدم امنیت غذایی نفر از مردم فقیر  191،111فوری به بیش از 

درصد از جمعیت فوق را زنان تشکیل  91اندازی کردند. برند را راهبسر می

مدت در مناطق پذیری کشاورزی در طوالنیدهند. افزایش انعطافمی

های مالی سه ساله زده این کشور از دیگر اهداف این پروژه است. کمکجنگ

« پالیدات کشاورزان خردهبازسازی و بهبود تو»تحت عنوان پروژه 

(SAPREPارائه شده و بخشی از  برنامه جهانی امنیت غذایی بانک جهانی ) (GAFSP)  .خواهد بود 

میلیون نفر در یمن در مرحله اضطراری یا بحرانی از نظر امنیت غذایی  62در حال حاضر طبق برآوردهای انجام شده حدود 

به شدت بر بخش کشاورزی تاثیر گذاشته و پیامدهای  گنجهان روبرو است. تداوم جهستند و یمن با بدترین بحران انسانی در 

فائو را قادر به اجرای پروژهایی خواهد  ،این کمک مالیاست. مخربی بر روی امنیت غذایی، تغذیه و معیشت مردم بدنبال داشته

ازی منابع آب که به افزایش میزان تولید، درآمد هایی که ضمن تامین امنیت غذایی  با بازسکرد که در اولویت هستند مثل پروژه

 و تغذیه افراد همراه خواهند بود. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1041473/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :

The World Bank and FAO have launched a $36 million project aimed at providing immediate assistance 

to over 630,000 poor and food-insecure people in Yemen - more than 30 percent of whom are women - 

as well as increasing longer term agricultural resilience in the conflict-ridden country. 

The grant funds for the three-year  "Smallholder Agricultural Production Restoration and Enhancement 

Project (SAPREP)" come from the World Bank's Global Agriculture Food Security Program (GAFSP). 

With an estimated 17 million people facing Emergency or Crisis levels of acute food insecurity, Yemen 

is currently experiencing the worst humanitarian crisis in the world. The ongoing conflict has severely 

affected the agriculture sector and has had a devastating impact on the food security, nutrition and 

livelihood of Yemenis. 

 موضوع: امنیت غذایی

 (FAOفائو ) منبع:

 03/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 روستایی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعهنقش کلیدی مناطق فقیر 

، بر اساس آماده ورود به بازار کار هستندجوان در کشورهای در حال توسعه  هامیلیون

، برای جلوگیری از «2162وضعیت غذا و کشاورزی، »گزارش جدید فائو تحت عنوان 

 فقر باید مانع مهاجرت آنها به شهرها شد. 

مناطق روستایی دارای پتانسیل بسیار باالیی برای رشد اقتصادی در تولید مواد غذایی 

های مرتبط با آن هستند. با توجه به اینکه اکثریت مردم فقیر و گرسنه و سایر بخش

لب نادیده نیاز به استفاده از این پتانسیل دارد که اغ 2191کنند، دستیابی به اهداف توسعه مناطق زندگی میجهان در این 

  شود. نگرفته می

معیشتی، محدودیت صنعتی شدن بسیار از مناطق و  وری پایین در کشاورزیرسیدن به این هدف نیازمند غلبه به مشکل بهره

های فوق روبرو است. رشد سریع جمعیت و شهرنشینی دارد. توانایی کشورهای در حال توسعه برای تامین غذا و شغل با چالش

تا کنون ثابت  6331های توانند ثابت کنند. از سالوجود دارد که تاثیرگذاری تغییرات در اقتصاد روستایی را می شواهد فراوانی

 شده است که ایجاد تحول در اقتصاد روستایی نیازمند کمک به صدها میلیون از مردم روستایی فقیر است

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1042091/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Millions of young people in developing countries who are poised to enter the labour force in the 

coming decades need not flee rural areas to escape poverty, argues a new FAO report published today. 

Rural areas actually have vast potential for economic growth pegged to food production and related 

sectors, The State of Food and Agriculture 2017 says. And with the majority of the world's poor and 

hungry living in these areas, achieving the 2030 development agenda will hinge on unlocking that oft-

neglected potential, it adds. 

Doing so will require overcoming a thorny combination of low productivity in subsistence agriculture, 

limited scope for industrialization in many places, and rapid population growth and urbanization — all 

of which pose challenges to developing nations' capacity to feed and employ their citizens. 

There is ample evidence that changes to rural economies can have major impacts. Transformations of 

rural economies have been credited with helping hundreds of millions of rural people lift themselves 

up out of poverty since the 1990s, the report notes. 

توسعه روستاییموضوع:   

 (FAOفائو ) منبع:

 02/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1042091/icode/
http://www.fao.org/3/a-I7658e.pdf
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 تغذیه شدهای جدید غذایی برای غلبه بر سوءسیستم فائو خواستار

(، گرازیانو دا سیلو، مدیرکل فائو در CFSدر جلسه کمیته امنیت غذایی جهانی )

سخنرانی خود گفت، در زمانی که گرسنگی و چاقی هر دو در حال افزایش هستند، 

 های غذایی درکنندگان باید برای رفع مشکالت و بازسازی سیستمها و مصرفکمپانی

میلیون  851، تعداد جمعیت گرسنه جهان حدود 2161سطح جهانی تالش کنند. در سال 

است. در حالیکه بر تعداد کودکان و بزرگساالن چاق در کشورهای ر تخمین زده شدهنف

های دهد و سیاستهای آینده انسان را در معرض خطر قرار میشود. این وضعیت نسلتوسعه یافته و در حال توسعه افزوده می

یست. ها به تنهایی قابل انجام نزرگ توسط دولتهای غذایی پایدار موردنیاز است. این وظیفه بفعال بیشتری برای ایجاد سیستم

شامل  نفرمی متشکل از همه ذینفعاه پالتبرگزار شد. این کمیت 2162اکتبر  3در تاریخ  CFSچهل و چهارمین جلسه عمومی 

در مورد  ها، جوامع مدنی و بخش خصوصی است که با همکاری یکدیگر در تالش برای توسعه پیشنهادات و راهنمایدولت

های مسئوالنه در کشاورزی و ارائه گذاریوضوعاتی مؤثر بر امنیت غذایی هستند. این کمیته در زمینه مدیریت زمین، سرمایهم

 کند. مدت فعالیت میهای طوالنیرهنمودهای مربوط به امنیت غذایی و تغذیه در بحران

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1042143/icode:لینک خبر

 خالصه خبر :
Companies and consumers must step up their efforts to overhaul the world's food systems at a time when the twin 

spectres of hunger and obesity are both on the rise, FAO Director-General Jose Graziano da Silva told  

Some 815 million people suffered from hunger in 2016, yet more and more adults and children are becoming 

obese in both the developed and developing worlds, he noted. "This can compromise future human generations," 

he said, calling for "more active policies" to drive the creation of sustainable food systems. "This is a huge task 

that governments alone will not be able to fulfill." The 44th plenary session of the CFS began today. The body 

offers an inclusive platform for all stakeholders, including governments, civil society and the private sector, to 

work together and develop policy recommendations and guidance on topics affecting food security and nutrition. 

It has promulgated landmark guidelines on land tenure, responsible investments in agriculture and guidelines for 

food security and nutrition in protracted crises. This year's policy focus is on sustainable forestry and urbanization, 

while the High-Level Panel of Experts will release a new report on Nutrition and Food Systems. 

 های غذاییسیستمموضوع: 

 (FAOفائو ) منبع:

 02/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1042143/icode/
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 هشدار پزشکان در مورد مقاومت ضدمیکربی

شان است، نگزارشی که توسط محققان به انجمن میکروبیولوژی امریکا ارائه شده

است. ژنی بنام دهد که روند مقاومت داروئی به مرحله بسیار خطرناکی رسیدهمی

MCR-1 بیوتیک کلیستینسبب ایجاد مقاومت در برابر آنتی که در باکتری 

(colistinمی ) بسرعت در جهان در یشماه پ 68شود، از زمان کشف آن یعنی ،

درصد از  25است که حال گسترش است. در یکی از مناطق چین مشخص شده

  بیماران بستری در بیمارستان حامل این ژن هستند. 

شود. در برخی از نقاط جهان استفاده از آن رایج ها شناخته میبیوتیکبیوتیک کلیستین بعنوان آخرین نوع از آنتیآنتی

ز در بیوتیک نیاند و اکنون مقاومت نسبت به این آنتیاست، زیرا سایر انواع داروهای ضدمیکربی در بیماران مؤثر نبودهشده

« انآخرالزم»بیوتیکی یا ازمان بهداشت انگلستان جهان در معرض یک انفجار آنتیحال گسترش است. بنا به نظر رئیس س

المللی درباره مقاومت ضدمیکربی در این هفته در برلین با حضور محققان، کارشناسان بیوتیکی است. کنفرانس بینآنتی

ضر در حال حا ،برگزارکنندگان این کنفرانسشود. بنا بر اعالم مداران برگزار میهای داروئی و سیاستبهداشت، مدیران سازمان

دهند. این رقم در حال افزایش است های ناشی از مقاومت داروئی جان خود را از دست مینفر از عفونت 211،111هر سال حدود 

 میلیون نفر در سال برسد.  61تواند به می 2151بطوریکه تا سال 

  officer-medical-chief-says-apocalypse-antibiotic-faces-https://www.theguardian.com/society/2017/oct/08/world:لینک خبر

 خالصه خبر :

Scientists attending a recent meeting of the American Society for Microbiology reported they had uncovered a 

highly disturbing trend. They revealed that bacteria containing a gene known as mcr-1 – which confers resistance 

to the antibiotic colistin – had spread round the world at an alarming rate since its original discovery 18 months 

earlier. In one area of China, it was found that 25% of hospital patients now carried the gene. Colistin is known 

as the “antibiotic of last resort”. In many parts of the world doctors have turned to its use because patients were 

no longer responding to any other antimicrobial agent. Now resistance to its use is spreading across the globe.  In 

the words of England’s chief medical officer, Sally Davies: “The world is facing an antibiotic apocalypse.” Unless 

action is taken to halt the practices that have allowed antimicrobial resistance to spread and ways are found to 

develop new types of antibiotics, we could return to the days when routine operations, simple wounds or 

straightforward infections could pose real threats to life, she warns. 

 مقاومت ضدمیکربیموضوع: 

 (guardian) گاردین منبع:

 08/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/society/2017/oct/08/world-faces-antibiotic-apocalypse-says-chief-medical-officer
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 ای مقابله با بالست گندم برگزاری کارگاه آموزشی بین قاره

محقق از کشورهای جنوب آسیا از  3المللی، ها و محققان بینبا حمایت سازمان

اقدامات انجام شده در امریکای جنوبی برای کنترل بالست گندم بازدید کرده و دوره 

زشی در رابطه با مقابله با این بیماری را گذراندند. بیماری بالست گندم در امریکای وآم

 مشاهده شد.  2161جنوبی بطور ناگهانی در سال 

شود، یک بیماری قارچی است که شناخته می« بالست گندم»این بیماری که بنام 

را غیرقابل مصرف  ها( گندم را در مزارع آلوده کرده و دانهspikesهای )سنبله

در امریکای جنوبی  میلیون هکتار مزرعه 9در برزیل مشاهده شد. تاکنون به بیش از  6381کند. برای اولین بار در اواسط دهه می

هکتار بالست گندم مشاهده  65،111ناحیه بنگالدش در وسعتی حدود  2، بطور ناگهانی در 2161است. در سال خسارت وارد کرده

های جنوب آسیا تناوب میلیون هکتار از زمین 69شروع گسترش آن در سراسر جنوب آسیا است. در بیش از شد که نشان از 

کنند. به منظور مقابله با بالست و بعنوان بخشی از واکنش ج است و حدود یک میلیارد نفر از گندم تغذیه میبرنج رای –گندم 

های شناسایی پاتوژن و کمک به توسعه ارقام مقاوم، کارگاه آموزشی فوری جهانی در برابر آن و آشنا سازی محققان با تکنیک

 ای در بولیوی برگزار شد. دو هفته

  disease/-blast-wheat-restrain-to-training-continental-cross-in-scientists-http://www.cimmyt.org/asian:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Known as “wheat blast,” the disease results from a fungus that infects the wheat spikes in the field, turning the 

grain to inedible chaff. First sighted in Brazil in the mid-1980s, blast has affected up to 3 million hectares in South 

America and held back the region’s wheat crop expansion for decades. 

In 2016, a surprise outbreak in seven districts of Bangladesh blighted wheat harvests on some 15,000 hectares and 

announced blast’s likely spread throughout South Asia, a region where rice-wheat cropping rotations cover 13 

million hectares and nearly a billion inhabitants eat wheat. 

“Most commercially grown wheat in South Asia is susceptible to blast,” said Pawan Singh, head of wheat 

pathology at the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), an organization whose 

breeding lines are used by public research programs and seed companies in over 100 countries. “The disease poses 

a grave threat to food and income security in the region and yet is new and unknown to most breeders, pathologists 

and agronomists there.” 

 گندم موضوع:

 (CIMMYT) سیمیت منبع:

 02/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/asian-scientists-in-cross-continental-training-to-restrain-wheat-blast-disease/
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 دستاوردهای محققان افغانستان در بهبود ارقام ذرت و گندم

 المللیسال گذشته، با حمایت مالی مرکز تحقیقات کشاورزی بین 65طی 

المللی تحقیقاتی افغانستان و مرکز بینهای (، سازمان ACIARاسترالیا )

( به کشاورزان افغانستان در اصالح ارقام و CIMMYTبهبود ذرت و گندم )

 اند. های زراعی به منظور افزایش تولید کمک کردهبهبود شیوه

در افغانستان  CIMMYTراجیو شارما محقق ارشد گندم و نماینده 

شروع شد، مشارکین  2162از سال  ACIARگوید، آخرین مرحله از پروژه می

رقم گندم نان پرمحصول و مقاوم در  62افغان این پروژه موفق به آزادسازی 

کنندگانی یک کارگاه آموزشی در ماه اوت با حضور شرکت اند.رقم ذرت شده 9رقم جو و  2رقم گندم دوروم،  9ها، برابر بیماری

و هدف  برگزار گردید  (MAILوزارت کشاورزی، آبیاری و دام افغانستان ) (،ARIAاز  مؤسسه تحقیقات کشاورزی افغانستان )

ه ژروها تا زمان پایان پهای تکمیلی و تسهیالتی وزارت کشاورزی افغانستان در همه زمینهاز برگزاری این کارگاه بررسی فعالیت

    بود.  2168یعنی اکتبر 

 wheat-funded-australia-of-achievements-assess-scientists-http://www.cimmyt.org/afghanistan-:لینک خبر

research/ 

 خالصه خبر :
With generous funding from the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) over the last 

15 years, Afghanistan research organizations and the International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT) have helped supply Afghan farmers with improved varieties and farming practices to boost 

production of maize and wheat. 

“As of 2012, the start of the most recent phase of ACIAR-funded work, Afghanistan partners have developed and 

released 12 high-yielding and disease resistant bread wheat varieties, as well as 3 varieties of durum wheat, 2 of 

barley and 3 of maize,” said Rajiv Sharma, a senior wheat scientist at CIMMYT and country liaison officer for 

CIMMYT in Afghanistan. 

Sharma spoke at a workshop, which took place on August 28, with partners from the Agricultural Research 

Institute of Afghanistan (ARIA) of the country’s Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock (MAIL). The 

event was organized to review accomplishments and facilitate MAIL’s takeover of all activities, when the project 

ends in October 2018. 

 موضوع: گندم

 (CIMMYTسیمیت ) منبع:

 03/10/2017: خبر تاریخ

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.cimmyt.org/afghanistan-scientists-assess-achievements-of-australia-funded-wheat-research/
http://www.cimmyt.org/afghanistan-scientists-assess-achievements-of-australia-funded-wheat-research/
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 های چندبار مصرف جداگانه برای مواد غذایی مختلفلزوم استفاده از کیسه

از  ها،ایمنی مواد غذایی هشدار داد که برای جلوگیری از گسترش باکتریناظران 

های چندبار مصرف جداگانه برای مواد غذایی مختلف مثل مواد غذایی خام، کیسه

 شود.  مواد غذایی آماده مصرف و محصوالت خانگی باید استفاده 

مواد  برای های چندبار مصرف که قابلیت استفاده مجدد دارند در صورتی کهکیسه

توانند سبب گسترش غذایی خام مانند ماهی و گوشت استفاده شوند، می

ها خواستند که در این زمینه ناظران ایمنی مواد غذایی از دولتکنند.  های خطرناکی باشند که مواد غذایی را سمی میباکتری

 شود. کنندگان هشدار دادهبه مصرف

سایت آن منتشر شد، به خریداران توصیه ( که بر روی وبFSAدارد مواد غذایی )در راهنمای بازنگری شده سازمان استان

ها کنندههای جداگانه برای حمل مواد غذایی خام، مواد غذایی آماده مصرف و اقالم غیرخوراکی مثل پاکاست که از کیسهشده

ه رعایت کنندگان بای باکتریایی و تشویق مصرفهآلودگیکاهش خطر ابتال به ها ها استفاده کنند. هدف از این توصیهو شوینده

 های مواد غذایی و همچنین در منازل است. ها و سایر فروشگاهاقدامات بهداشتی در هنگام خرید از سوپرمارکت

  fish-or-meat-raw-for-used-if-risk-poisoning-food-carry-life-for-https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/02/bags:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Use separate bags for raw foods, ready-to-eat foods, and household products to avoid bacteria spreading, 

warns food safety watchdog 

Reusable “bags for life” can spread deadly food poisoning bacteria if they are used to carry raw foods 

such as fish and meat, consumers have been warned by the government’s food safety watchdog. 

In revised guidance on its website, the Food Standards Agency (FSA) is recommending that shoppers 

use separate bags to carry raw foods, ready-to eat foods and non-food items such as household cleaners 

and washing powder. 

The new advice aims to reduce the risk of “cross-contamination” of bacteria, encouraging consumers to 

follow good hygiene practices while out shopping in supermarkets and other food shops as well as in the 

home. 

 موضوع: ایمنی غذا

 (guardianگاردین ) منبع:

 02/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://awnrc.com/
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/02/bags-for-life-carry-food-poisoning-risk-if-used-for-raw-meat-or-fish
https://www.theguardian.com/environment/plastic-bags
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 تر صالح خاک با مواد افزودنی برای تولید سبزیجات سالما

ها عالوه بر سایر مزایای که خاک با فراهم کردن آب، مواد معدنی مفید و میکرب

شود. اما اگر خاک دارای عناصر سمی باشد، دارد سبب حفظ سالمتی گیاهان می

 افتد؟ چه اتفاقی می

کالیفرنیا میزان عنصر کادمیوم بطور  Salinas Valleyدر برخی از مناطق دنیا مثل 

توانند این عنصر را از خاک جذب کنند که برای یجات میطبیعی زیاد است. سبز

انسان مضر است. آدریان پاول، محقق استرالیایی در تالش برای یافتن بهترین ماده افزودنی به خاک برای رفع این مشکل است.  

ها ما در برخی خاکشود. اکادمیوم به مقدار بسیار کم و یا بصورت ترکیباتی در خاک وجود دارد که سبب آلودگی خاک نمی

ادمیوم نیز زیاد شدن کشود. در بعضی شرایط های سنگی میبطور طبیعی به میزان بیشتری وجود داشته و سبب فرسایش سازه

. کادمیوم در انسان سبب است های فسیلیهای انسان مثل فرآوری فلزات، احتراق کودها یا سوختناشی از فعالیت ،در خاک

المللی برای آن در مواد های استاندارد بینشود. بهمین دلیل در دستورالعملاستخوان میتراکم  اهشک کار کلیه واختالل در 

های روی و منگنز، سنگ است: نمکافزودنی را مورد بررسی قرار داده 4اند. پاول در تحقیق خود غذایی محدودیت قائل شده

ها از عناصر غذایی هستند که از تصفیه فاضالب مواد آلی غنی ،(. ذرات زیستیbiosolidsهای ذرات زیستی )آهک و کمپوست

 شوند. آیند و برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده میبدست می

  htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/1710040.93022:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Soils keep plants healthy by providing plants with water, helpful minerals, and microbes, among other benefits. 

But what if the soil also contains toxic elements? In areas like Salinas Valley, California, the soils are naturally 

rich in the element cadmium. Leafy vegetables grown in these soils can take up the cadmium and become harmful 

to humans. What to do? The solution goes back to the soil. Adrian Paul, a former researcher now working in the 

Sustainable Mineral Institute in Brisbane, Australia, is working to find which soil additives work best. Cadmium 

appears in very low levels or in forms that prevent contamination in soils across the world. However some soils, 

like those in this California study, naturally have more than others. It can result from the erosion of local rock 

formations. In some instances, it's present due to human activity. Metal processing, fertilizer or fossil fuel 

combustion, for example, can leave cadmium behind. 

 خاکموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس منبع:

 04/10/2017: خبرتاریخ 

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171004093022.htm
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 هاها در افزایش تحمل بیماریاثرات همزیستی گیاهان با قارچ

بر اساس نتایج تحقیق جدیدی که در دانشگاه گوتنبرگ انجام شده، برقراری 

ر تها مقاومها نه تنها آنها را در مقابل بیماریرابطه همزیستی گیاهان با قارچ

  های پایدار کشاورزی نیز مؤثر است. کند، بلکه در شیوهمی

ردن مواد مغذی ها برای بدست آواغلب گیاهان قادر به ایجاد همزیستی با قارچ

ها نیز کربوهیدرات حاصل از فتوسنتز را بدست هستند. در مقابل قارچ

آورند. این نوع همزیستی میکوریزا آربوسکوالر نامیده می شود و برای می

ای برخوردار است، زیرا به کمک آن گیاهان از کشاورزی پایدار از اهمیت ویژه

سفات شدن و نشت فزیستی از جنبه دیگری نیز مهم است. به این دلیل که شستهشوند. این هممند میفسفات کودها بهتر بهره

 شود. ها و دریاها میها، دریاچههای رودخانهاز مزارع  سبب اتروفیکاسیون مضر آب

ل بابه دنکند. تر میها خاص و عوامل محیطی مثل خشکسالی نیز مقاومها آنها را در برابر بیماریهمزیستی گیاهان با قارچ

اند. ردهبوری بیشتر از همزیستی در کشاورزی، محققان به علت افزایش مقاومت گیاهان پیبهرهو حلی برای استفاده یافتن راه

 شوند. های گیاهان میها و شاخههای مختلف در ریشهها سبب افزایش سطح هورمونبنا به نظر آنها در این مکانیسم، قارچ

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003111814.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
By developing a symbiotic relationship with fungi, plants not only become more tolerant to diseases but can also 

help contribute to more sustainable agricultural practices. This is the conclusion of a new study from the 

University of Gothenburg. Most crops can form symbiosis with fungi to gain key nutrients. The fungi in turn gain 

carbohydrates generated through the plant's photosynthesis. 

This type of symbiosis is called arbuscular mycorrhizas and is of key importance to sustainable agriculture since 

it helps crops utilise better the phosphate in fertilisers. 

'This symbiosis is very important since the leakage of phosphate from farm fields contributes to harmful 

eutrophication of rivers, lakes and seas,' says Cornelia Spetea Wiklund, professor at the Department of Biological 

and Environmental Sciences, University of Gothenburg. 

The fungal symbiosis also makes the plants more tolerant to certain diseases and environmental factors such as 

drought. 

 های خاکموضوع: میکرب

 (sciencedailyدیلی )ساینس منبع:

 03/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003111814.htm
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 تولید مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست از کاه گندم

توان به مواد شیمیایی زیستی کاه باقیمانده پس از برداشت گندم را می

ای کمک می کند و تبدیل کرد. این کار هم به کاهش انتشار گازهای گلخانه

هم با عرضه مواد غذایی رقابت نکرده و به اکوسیستم نیز آسیب وارد خواهد 

 کرد. 

ه باقیمانده پس از محققان امیدوارند با استفاده از مقدار بسیار زیاد کا

های بیوشیمیایی سبز تولید کنند. کاه برداشت در مزارع اروپا بتوانند بلوک

ا ها استفاده شده و یباقیمانده پس از برداشت گندم قابل استفاده برای خوراک دام نیست و بطور معمول برای بستر دامداری

شیمیایی اروپا گذاری صنایع بیوبا سرمایه OPTISOCHEMشود. اما محققان پروژه سازی خاک به آن اضافه میبرای غنی

 این ماده اضافی را قابل استفاده کنند.   bio-isobuteneل کاه به گازی بنام امیدوارند با تبدی

از آن  bio-isobutene( تخمیر شده و گاز biorefineryپروسه، شکر موجود در کاه گندم در پاالیشگاه زیستی )در این 

توانند جایگزین مواد شیمیایی مبتنی بر گیرد. این مواد میای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میاستخراج و بر

 وند. شها، چسب و درزگیرها استفاده میکنندههای فسیلی شوند که برای ساخت انواع پالستیک، رنگ، الستیک، روانسوخت

  chemicals.html-greener-basis-straw-wheat-10-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 خالصه خبر :
The straw leftover from harvested wheat could be turned into bio-based chemicals that offer high greenhouse gas 

savings and do not compete with food supplies or damage ecosystems. Researchers are hoping to use the huge 

amounts of wheat straw currently left to rot on European farms to develop the building blocks for 

greener biochemicals. The wheat stalks left behind after harvesting cannot be eaten by animals so are normally 

used as bedding for livestock or left on fields as a way to enrich the soil. 

But the OPTISOCHEM project, funded by the EU's Bio-based Industries Joint Undertaking Programme, is hoping 

to transform this excess material into something more useful—a gas called bio-isobutene. Sugars found in the 

wheat straw are fermented and turned into a gas at a biorefinery, where bio-isobutene can then be extracted and 

in turn can be used to create biochemicals. These can then replace fossil fuel-based chemicals that are used to 

make many plastics, paints, tyres, lubricants, adhesives and sealants. 

 گندمموضوع: 

 phys.org/ منبع:

 10/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2017-10-wheat-straw-basis-greener-chemicals.html
https://phys.org/tags/wheat/
https://phys.org/tags/straw/
https://phys.org/tags/biochemicals/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/wheatstrawwa.jpg
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 افزایش مقاومت آفات نسبت به محصوالت تراریخته

تراریخته بیش از ، سطح زیر کشت ذرت، پنبه و سویای 2161در سال 

میلیون هکتار( بود. در این محصوالت پروتئین  38 میلیون اکر ) 241

 Bacillusکُشنده آفات از باکتریوم باسیلوس تورنجینسیس )

thuringiensis یا )Bt ها و  شود که برخی از انواع کرمتولید می

 اضرر بوده و سازگار ببرند، اما برای انسان بیها را از بین میسوسک

شوند. بیش از نیم قرن است که در مزارع محیط زیست محسوب می

کنند را بصورت اسپری استفاده می Btارگانیک، کشاورزان پروتئین 

 ها در محصوالت تراریخته اظهار نگرانی کردهرش استفاده این پروتئینتبرخی از محققان از گس است.بخش بودهو نتایج رضایت

 اند. بینی کردههای مقاوم آفات را پیشو امکان تکامل سریع گونه

ا نسبت همحققان دانشگاه آریزونا در توسان، با توجه به نگرانی فوق، در تالش برای یافتن علت سازگاری سریع برخی از گونه

رباره های جهانی دده کشاورزی و علوم زیستی این دانشگاه، دادهکها، محققان دانشبینیپیش این به بقیه هستند. برای آزمایش

اند. جزئیات نتایج بدست آمده در آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهو واکنش آفات در برابر آنها را جمع Btمحصوالت 

 است. منتشر شده  Nature biotechnologyمجله 

  surging.html-crops-biotech-resistance-pest-10-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 خالصه خبر :
In 2016, farmers worldwide planted more than 240 million acres (98 million hectares) of genetically modified 

corn, cotton and soybeans that produce insect-killing proteins from the bacterium Bacillus thuringiensis, or Bt. 

These Bt proteins kill some voracious caterpillar and beetle pests, but are harmless to people and considered 

environmentally friendly. While organic farmers have used Bt proteins in sprays successfully for more than half 

a century, some scientists feared that widespread use of Bt proteins in genetically engineered crops would spur 

rapid evolution of resistance in pests. 

Researchers at the University of Arizona in Tucson, Arizona have taken stock to address this concern and to 

discover why pests adapted quickly in some cases but not others. To test predictions about resistance, Bruce 

Tabashnik and Yves Carriere in the College of Agriculture and Life Sciences analyzed the global data on Bt crop 

use and pest responses. Their results are published in the current issue of the journal Nature Biotechnology. 

 بیوتکنولوژیموضوع: 

 phys.org/ منبع:

 10/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2017-10-pest-resistance-biotech-crops-surging.html
https://phys.org/tags/resistance/
https://phys.org/tags/pest/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/pestresistan.jpg
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 ارقام مقاوم در برابر شوری

فرسایش خاک از مشکالتی است که تغذیه جمعیت زمین را در معرض خطر قرار می دهد. 

بویژه در مناطق خشک، شور شدن خاک است. در این مناطق کشاورزان یکی از پیامدهای آن 

 ح مانندهای خود هستند. در اثر آبیاری سنگین، مقدار زیادی از امالمجبور به آبیاری زمین

سدیم و کلرید در آب حل شده و به داخل خاک نفوذ کرده و پس از تبخیر آب در خاک باقی 

 توانند در طوالنی مدت خاک را غیرحاصلخیز کنند. رده و حتی میمانند. امالح رشد گیاه را مختل کمی

، آلمان ، رویکردهایی که تا کنون برای تولید ارقام  Julius-Maximilianfsاز دانشگاه  Rainer Hedrichپروفسور بنا به نظر 

 رشو هایبر کاشت گیاهان در خاک اند. در تمام آنها سعیآمیز نبودهاست، کم و بیش موفقیتمقاوم در برابر شوری گرفته شده

است. به این دلیل که گیاهان زراعی کنونی حاصل اصالح ارقام است. اما این رویکرد مؤثر نبودههای مقاوم بودهو انتخاب الین

برای مدت زمان بسیار زیادی هستند. در طی این مدت، همیشه سعی بر دور نگهداشتن آنها از تمام عوامل محیطی مضر 

اند. آنها بر روی اند. وی با همکارانش رویکرد جدیدی را توسعه دادهپذیری خود را از دست دادهکه انعطافست بطوریابوده

سال قبل بعنوان  2111است که از اند که بطور طبیعی در برابر شوری متحمل هستند. یکی از گیاهان، کینوا گیاهانی کار کرده

 شود. رف میماده غذایی توسط بومیان ناحیه آند مص

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171010124050.htm:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Soil erosion is considered as a problem that puts the nutrition of the human population at jeopardy. One of its 

aspects is soil salination, which affects in particular dry regions of Earth, where farmers are forced to irrigate their 

fields heavily. Large quantities of the salts dissolved in the water, such as sodium and chloride, are diffused into 

the soil and remain there after the water has evaporated. The salt stunts the crops and can even make soils infertile 

in the long run. "All approaches so far to breed salt-tolerant plants must be considered more or less as failures," 

says Professor Rainer Hedrich, plant scientist at the Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg in Bavaria, 

Germany. They all aimed at making crop plants grow on saline soils and to identify salt-tolerant breed lines in the 

process. But this approach cannot work. And that is for a reason: "Our crop plants are the result of many years of 

breeding. During that time, man has sheltered them from nearly all negative environmental influences, so that 

they have lost a lot of their natural resilience," explains Hedrich. "As soon as these elite lines come in contact with 

too much salt, they usually die." 

 تحمل به شوریموضوع: 

 (sciencedaily) دیلیساینس منبع:

 10/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171010124050.htm
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 شناسایی ژن جدیدی برای تولید گندم هیبرید

ه شناسایی یک ژن گندم اه آدالید، استرالیا، موفق بدانشگمحققان 

 را از بینافشانی گرده-خوداست،  شخامو کهیاند که در زمانطبیعی شده

گشای که راهدهد. مکانیسمی را میکراس افشانی د، اما اجازه گردهبرمی

 تواند باشد. تولید ارقام هیبرید پرمحصول می

منتشر شده  Nature Communicationاین یافته در مجله جزئیات 

 Du Pont Pioneerامریکایی همکاری شرکت  ابکه محققان این است. 

 گویند، این کشف و فناوری مرتبط با آن پتانسیلاند میموفق به کشف این ژن شده کند،که در زمینه ژنتیک گیاهی فعالیت می

م ریان ویتفورد، مدیر برنامه گندکتر د المللی دارد.ایجاد تحوالت جدی در فرآیند اصالح ارقام گندم در استرالیا و در سطح بین

درصد از  21د و ارمیان محصوالت کشاورزی در جهان دگوید، گندم بیشترین سطح زیر کشت را در هیبرید دانشگاه آدالید می

 برای تامین  تقاضای روز افزونو  بینی جمعیت آینده شپیبا توجه به کند. اما تئینی مردم جهان را تامین میوکالری و مواد پر

های امیدوار کننده برای تامین این تقاضا، حلاز راهدرصد افزایش یابد. یکی  11میزان تولید آن باید  2151تا سال ایی مواد غذ

 باشند.وانند داشتهتافزایش عملکرد می درصد 65تا  61 نسبت به ارقام معمولی، که است گندمارقام هیبریدکاشت 

  wheat.html-hybrid-gene-10-https://phys.org/news/2017:خبرلینک 

 خالصه خبر :
Australian researchers at the University of Adelaide have identified a naturally occurring wheat gene that, when 

turned off, eliminates self-pollination but still allows cross-pollination - opening the way for breeding high-

yielding hybrid wheats. 

Published in the journal Nature Communications, and in collaboration with US-based plant genetics company 

DuPont Pioneer, the researchers say this discovery and the associated breeding technology have the potential to 

radically change the way wheat is bred in Australia and internationally. "Wheat is the world's most widely grown 

crop, delivering around 20% of total food calories and protein to the world's population," says Dr Ryan Whitford, 

Hybrid Wheat Program Leader at the University of Adelaide's School of Agriculture, Food and Wine. 

"But to meet increased food demand from predicted global population growth, its production needs to increase by 

60% by 2050. One of the most promising options to meet this demand is for farmers to grow hybrid wheat 

varieties, which can offer a 10 to 15% yield boost relative to conventionally bred varieties that are currently on 

the market." 

 موضوع: ژنتیک گیاهی

 phys.org/ منبع:

 11/10/2017: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
https://phys.org/news/2017-10-gene-hybrid-wheat.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2015/wheat.jpg
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 اخبار کوتاه 

 اروپا   .6

 مدل سه بعدی از مکانیسم تنفس گیاهان ساخت 

 Research Sheds Light on how Plants Breathe 

 خوار پاییزهرمزگشایی از ژنوم کرم برگ 

 Scientists Decode the Genome of Fall Armyworm 

 کشاورزی قرار داد-های غذاانجمن بذر اروپا نوآوری در اصالح نباتات را در اولویت سیاست 

European Seed Association Puts Plant Breeding Innovation at the Heart of a Sustainable EU Agri-

Food Policy 

  مریکاا .2

 اندازی کمپین جدیدی توسط اتحاد برای علم دانشگاه کرنل برای حمایت از نوآوری در کشاورزی در کشورهای راه

 در حال توسعه

 Cornell Alliance Launches New Campaign to Support Agri Innovations in Developing Nations 

 های جدید درباره همانندسازی یافتهDNA در ذرت 

 Scientists Unravel Mysteries of DNA Replication in Corn 

 تحقیقات .9

 وتن کمتر با استفاده از گندم تراریختههایی با گلتولید نان 

 GM Wheat Used to Make Bread with Less Gluten 

 انتشار ژنوم پسیل آسیایی مرکبات 

 International Team Publishes Asian Citrus Psyllid Genome 

 شوندط دو ژن کنترل میها توسهای پروانهها و رنگ بالرگه 

 Only Two Genes Control the Stripes and Color of Butterfly Wings  

 بازگشت به فهرست

http://awnrc.com/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15801
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