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 توجه تولید جهانی غالت بینی افزایش قابل پیش

بر اساس آخرین گزارش فائو از تغییرات شاخص قیمت مواد 

با کاهش  های گیاهی فزایش شاخص قیمت شکر و روغنغذایی، ا

های جهانی مواد غذایی در  تقیمقیمت محصوالت لبنی جبران و 

 .پیدا کردند جزئیکاهش  2162ماه نوامبر 

بینی خود  فائو پیش میلیون تن افزایش نسبت به ماه قبل، 4/69با 

میلیون تن اعالم  2122برای تولید جهانی غالت را افزایش داده و 

تولید باال برای ذرت در  انتظاراین افزایش منعکس کننده . کرد

 . در اندونزی است آنتوجه کاشت  ش قابلامریکا و افزای

میلیون تن برسد که هر دو نسبت به رکورد سال  8/511میلیون تن و برنج به  8/254انتظار می رود تولید جهانی گندم به 

 . قبل کاهش جزئی دارند

لیون تن برسد که می 2533به  68/2168در فصل زراعی  در صد افزایش 2/6شود با  بینی می میزان مصرف جهانی غالت پیش

 . ناشی از افزایش مصرف مستقیم غالت برای مصرف انسان و افزایش مصرف غالت دانه درشت برای خوراک دام است

رود ذخیره جهانی  انتظار می. میلیون تن خواهد رسید 221بر اساس آخرین برآورد فائو میزان ذخیره جهانی غالت به رکورد 

شود نسبت ذخیره به مصرف  بینی می در نتیجه این افزایش پیش. خود تا کنون برسند گندم و ذرت هر دو به باالترین سطح

 . سال گذشته برسد 61درصد افزایش یافته و به باالترین سطح خود در  9/22،  68/2162غالت تا پایان سال 

  w.fao.org/news/story/en/item/1071587/icode/http://ww:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global food prices declined marginally in November, as lower dairy prices offset a sharp increase in 

sugar and vegetable oil quotations, according to the latest FAO Food Price Index issued today. 

FAO sharply raised its forecast for global cereal production to 2 627 million tonnes, some 13.4 million 

tonnes higher than its October projections, with the bulk of the increase mostly reflecting higher 

estimates for maize yields in the United States and a significant increase in maize plantings in 

Indonesia. 

Global wheat production is now forecast at 754.8 million tonnes, while rice output is projected at 

500.8 million tonnes, both just a notch below their 2016 record levels. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1071587/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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World cereal total utilization is now expected to increase by 1.2 percent in 2017/18 season, reaching 2 

599 million tonnes, with more rice and wheat being destined for direct human consumption and more 

coarse grains used for feeding animals. 

World cereal inventories are set to rise to a record-high 726 million tonnes, according to the latest 

FAO projection. Global wheat and maize stocks are both expected to reach record levels. 

Large stocks are seen to lift the global cereal stock-to-use ratio to 27.3 percent by the end of the 

2017/18, its highest level in 16 years. 

 اقتصاد :موضوع

 فائو :منبع

 07/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 2162مبر کاهش جزئی شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوا

 8/625بطور متوسط  2162در ماه نوامبر ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

درصدی داشت اما هنوز از ماه  5/1واحد بود که نسبت به ماه گذشته کاهش جزئی 

در این ماه، افزایش . بیشتر شد( درصد 9/2)واحد  5مشابه سال قبل حدود 

. زش محصوالت لبنی جبران شدهای گیاهی با کاهش ار های شکر و روغن شاخص

 . ندالت گوشتی تقریبا بدون تغییر ماکه قیمت غالت و محصو در حالی

واحد در ماه نوامبر، تقریبا نسبت به ماه  6/659شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

بیشتر  2161از ماه نوامبر ( درصد 9/8)واحد  62گذشته تغییری نداشت اما حدود 

است که نشان دهنده  وت تا کنون تقریبا بدون تغییر ماندهاین شاخص از ماه ا. بود

در . تعادل کلی بین عرضه و تقاضای آن بخصوص در بازارهای گندم و ذرت است

 6/6این ماه بدنبال افزایش تقاضا برای خرید و افزایش نرخ ارز، قیمت جهانی برنج 

 .درصد افزایش داشت

از ماه قبل بیشتر ( درصد 2/6)واحد  6/2واحد بود که  2/622بر بطور متوسط های گیاهی فائو در ماه نوام شاخص قیمت روغن

های سویا، کلزا و  این افزایش عمدتا ناشی از افزایش شاخص قیمت روغن. ماه گذشته رسید 3شد و به باالترین سطح خود در 

نوبی و هوایی نامطلوب در امریکای ج آب و های موجود درباره ادامه شرایط علت افزایش قیمت سویا نگرانی. آفتابگردان بود

 . تر از حد متوسط بودن میزان روغن محصوالت برداشت شده در امریکا است همچنین بعلت پایین
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احد بود که و 2/214متوسط  2162ر ماه نوامبر دشاخص قیمت محصوالت لبنی فائو 

شدید دهنده کاهش  کاهش داشت که نشان( درصد 3/4)واحد  1/61نسبت به ماه قبل 

هنوز  2161سطح آن از ماه نوامبر با این حال . این شاخص برای دومین ماه متوالی است

بدنبال افزایش تولید در کشورهای اصلی تولید کننده و کاهش . درصد باالتر است 1/3

های جهانی کره، پنیر و پودر شیر کامل  ها درباره میزان عرضه آنها شاخص قیمت نگرانی

(WMP )شاخص قیمت پودر شیر خامه گرفته شده . دندکاهش پیدا کر(SMP ) به

 . ماه گذشته رسید 68ترین سطح خود در  پایین

واحد نسبت به ماه اکتبر که افزایش جزئی  2/629شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

المللی برای گوشت خوک برای  های بین شاخص. پیدا کرده بود، بدون تغییر باقی ماند

و بطور مشابه گوشت گوسفند برای دومین ماه متوالی عمدتا بدلیل ادامه فراوانی عرضه محصوالت گوشتی سومین ماه متوالی 

 . در اقیانوسیه کاهش پیدا کردند

از ماه قبل بیشتر شد، اما هنوز از ماه مشابه ( درصد 5/4)واحد  2/3واحد بود که  2/262شاخص قیمت شکر فائو در ماه نوامبر 

های موجود درباره افزایش  علت اصلی این افزایش، کاهش صادرات از طرف برزیل و نگرانی. ر استدرصد کمت 25سال قبل 

 . قیمت نفت و گرایش بیشتر به تولید اتانول از نیشکر است

  on/foodpricesindex/en/http://www.fao.org/worldfoodsituati:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 175.8 points in November 2017, down fractionally (0.5 percent) 

from October but still almost 4 points (2.3 percent) above the corresponding period last year. A sharp rise in 

sugar and vegetable oil quotations was largely offset by a fall in dairy values while international prices of 

cereals and meat products remained relatively muted. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 153.1 points in November, nearly unchanged from October but up 

almost 12 points (8.3 percent) from November 2016. The Index has remained largely steady since August, 

generally reflecting an overall balanced supply and demand situation especially with regard to wheat and maize 

markets. In November, international rice prices rose by 1.1 percent, amid stronger buying interest and currency 

movements. 

 اقتصاد :موضوع

 فائو :منبع

 07/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 شدید گرسنگی جهانی با وجود عرضه فراوان مواد غذاییت

، «انداز محصوالت کشاورزی و غذا چشم»ئو تحت عنوان بر اساس گزارش جدید فا

، سیل و  است، ولی خشکسالی میزان باالی برداشت غالت سبب فراوانی عرضه آن شده

 . است دار کرده ها عدم امنیت غذایی را تشدید و ادامه ادامه درگیری

نیاز مورد آن در افریقا واقع هستند، در حال حاضر  23کشور که  92طبق این گزارش، 

ها یکی از عوامل اصلی  تداوم درگیری. های خارجی برای تامین غذا دارند به کمک

ناامنی شدید غذایی است که سبب بوجود آمدن شرایط مشابه قحطی در شمال نیجریه، سودان جنوبی و یمن و همچنین 

شرایط نامناسب . ریه شده استو سو گرسنگی گسترده در افغانستان ، حمهوری افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو 

آب و هوایی بویژه خشکسالی در شرق افریقا و سیل در برخی از مناطق آسیا، به محصوالت زراعی خسارات زیادی وارد کرده 

: های خارجی برای تامین غذا هستند عبارتند از کشور که نیازمند کمک 92بر اساس این گزارش در حال حاضر . است

 یکره، جمهور کیدموکرات یچاد، کنگو، جمهور ،یمرکز یقایآفر یکامرون، جمهور ،یروندب سو،نافایافغانستان، بورک

 ،یمال ،یماالو اداگاسکار،م ،یبیل ا،یبریلسوتو، ل ا،یعراق، کن ،یتیهائ نه،یگ ،یوپیات تره،یار ،یبوتیکنگو، ج کیدموکرات

اوگاندا،  ه،یسور لند،یسودان، سواز ،یسودان جنوب ،یسومال ،رالئونیپاکستان، س ه،یجرین جر،ین انمار،یم ک،یموزامب ،یتانیمور

 .مبابوهیو ز منی

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1071595/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Strong cereal harvests are keeping global food supplies buoyant, but localised drought, flooding and protracted 

conflicts have intensified and perpetuated food insecurity, according to the new edition of FAO's Crop 

Prospects and Food Situation report. 

Some 37 countries, 29 of which are in Africa, require external assistance for food, according to the report. 

Ongoing conflicts continue to be a key driver of severe food insecurity, having triggered near-famine conditions 

in northern Nigeria, South Sudan and Yemen, as well as widespread hunger in Afghanistan, Central African 

Republic, the Democratic Republic of the Congo - and Syria. 

Adverse weather conditions are taking their toll on farm food outputs in some regions, notably due to drought in 

East Africa and floods in parts of Asia. 

 اقتصاد :موضوع

 فائو :منبع

 07/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1071595/icode/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/en/
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 ترین نقشه ذخیره کربن در خاک به مناسبت روز جهانی خاک انتشار جامع

روز شده  ترین نقشه جهانی و به ، فائو جامع(آذر 64دسامبر،   5)به مناسبت روز جهانی خاک 

کربن بعنوان جزء اصلی . دادن میزان ذخیره کربن در خاک رونمایی کرد رای نشانخاک را ب

خیزی، نفوذپذیری و نگهداری آب  تشکیل دهنده ماده آلی خاک در حفظ سالمت، حاصل

بعنوان سیستم بزرگ ذخیره کربن، . خاک و همچنین تولید مواد غذایی نقش حیاتی دارد

 . ر و کاهش تغییرات اقلیمی ضروری استحفاظت و احیا خاک برای کشاورزی پایدا

ای در  کنند و سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه کربن عمل می ذخیرههای کره زمین بعنوان یک مخزن زمینی برای  خاک

اکسیدکربن در جو را کاهش  توجهی سرعت افزایش دی تواند به میزان قابل تقویت این عملکرد خاک می. شوند اتمسفر می

بعنوان یک تصمیم تاریخی در زمینه کشاورزی، نیاز به بهبود کربن ( COP23)ییرات اقلیمی در برلین رانس تغکنفدر . دهد

 . خاک، حاصلخیزی و سالمت خاک به رسمیت شناخته شد

این بخش از خاک بطور طبیعی . ری خاک استمت سانتی 91دهنده مقدار ذخیره کربن آلی تا عمق  نقشه جهانی خاک نشان

ای است که امکان ترسیب کربن بیشتری در آن وجود  یزان کربن را داشته و نیاز به حفاظت دارد و همچنین منطقهبیشترین م

 . دارد

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1071012/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Marking World Soil Day, FAO today has launched the most comprehensive global map to date showing the 

amount of carbon stocks in the soil. Soil organic matter, with carbon as its main component, is crucial to soil 

health and fertility, water infiltration and retention as well as food production.  As a major carbon storage 

system, conserving and restoring soils are essential for both sustainable agriculture and climate change 

mitigation. The world's soils act as the largest terrestrial carbon sink, reducing greenhouse gases in the 

atmosphere. Intensifying this role could significantly offset the rapid rise of carbon dioxide in the atmosphere. 

In a historic decision on agriculture, the recent climate change conference in Bonn (COP23) recognized the need 

for improved soil carbon, soil health and soil fertility. The Global Soil Organic Carbon Map, illustrating the 

amount of soil organic carbon stock in the first 30 cm of soil, reveals natural areas with high carbon storage that 

require its conservation, as well as those regions where there is the possibility for further sequestration. 

 اقتصاد :موضوع

 فائو :منبع

 05/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1071012/icode/
http://www.fao.org/world-soil-day/en/
http://www.fao.org/3/a-i8195e.pdf
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 عنوان میراث جهانی کشاورزی در اسپانیا، چین و کره به سنتی های کشاورزی ثبت سیستم

پنج سیستم کشاورزی سنتی در چین، کره و اسپانیا توسط فائو  بعنوان 

 . ثبت شدند« های میراث جهانی کشاورزی سیستم»

تم تولید کشمش شامل سیسدو سایت در اسپانیا : ها عبارتند از این سیستم

که برای اولین بار در  Ananaو سیستم تولید نمک در  La Axarquiaماالگا در 

دو سایت در چین شامل . شوند بعنوان میران جهانی کشاورزی ثبت می اروپا

و سیستم  Zhaganaداری در  سیستم پکپارچه کشاورزی، دامپروری و جنگل

در   Hwagae-myeonسیستم سنتی تولید چای هادونگ در . Houzhouو ماهی در ( mulberry)توت  یکپارچه تولید شاه

 . که روشی بسیار قدیمی و سازگار با محیط زیست برای تولید چای استکره 

های میراث جهانی کشاورزی  فائو در مورد سیستم( SAG)های فوق بطور رسمی در جلسه گروه مشاوره علمی  سیستم

(GIAHS ) های ثبت  سیستم فوق تعداد سایت 5با اضافه شدن . در رم به رسمیت شناخته شدند 2162نوامبر  25الی  29در

کشور مختلف واقع در افریقا، آسیا، امریکای التین، خاور نزدیک و اینک در اروپا  63سایت در  44 در مجموع به شده تا کنون

 .رسید

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1069903/icode:ینک خبرل

 :خالصه خبر 
Five traditional farming systems in China, Korea and Spain have been designated by FAO as "Globally 

Important Agricultural Heritage Systems".  

 These include two sites in Spain which are the first such sites ever to be recognized in Europe– the Malaga 

Raisin Production System in La Axarquía and the Salt Production System in Añana.  

 Two sites in China were also named - an integrated system of agriculture, animal husbandry and forestry (the 

Zhagana Agriculture-Forestry-Animal husbandry Composite System), and an integrated system that produces 

mulberry and fish (the Mulberry Dyke and Fish Pond System in Houzhou). 

And in the Republic of Korea, the traditional production system for Hadong tea in Hwagae-myeon–a very 

ancient sustainable and eco-friendly way of producing tea – was also designated. 

The new sites were officially recognized during the meeting of FAO’s Scientific Advisory Group (SAG) on 

Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) in Rome on November 23-25.  

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 فائو :منبع

 22/11/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1069903/icode/
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
http://www.fao.org/giahs/giahs-home/en/
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   ها در دستورهای غذایی کاکتوس

دام  وانسان  یگالبی کاکتوس بعنوان یک منبع با ارزش غذایی برا های میوه

های  از کارشناسان میوه فائو. بویژه در مناطق خشک باید مورد توجه قرار گیرند

دعوت کرد تا دانش خود را برای کمک به کشاورزان و ( hardy)سخت و مقاوم 

گزاران در کاربرد مؤثرتر و کارآمدتر از منابعی که اغلب بطور تصادفی  سیاست

 . گیرند، ارائه و به اشتراک گذارند مورد استفاده قرار می

سکار، ثابت شد که کاکتوس در دوره خشکسالی شدید اخیر در جنوب ماداگا

این منطقه در گذشته در نتیجه . باشد ، علوفه و آب برای مردم و دام های محلیتواند یک منبع مهم عرضه مواد غذایی می

. شدند، دچار قحطی بسیار شدیدی شده بود می ارزش شناخته های مهاجم بی کن شدن گیاهانی که معموال بعنوان گونه ریشه

توانند  می Opuntia  ها های کاکتوس  غیرخوراکی هستند، گونه که اغلب گونه با وجود این. رعت احیا شدندها بس اما آن گونه

-Optunia ficusهای  امروزه زیرگونه. های هرز شناخته نشده و بلکه بعنوان یک محصول زراعی کشت شوند بعنوان علف

indica  ر مصرف بعنوان ماده غذایی و هم ظآنها هم از ن  ودنویژگی مقاوم ب. شوند کشور غیر بومی خود کشت می 21در

 . تواند مفید واقع شود بعنوان بخش از کشاورزی پایدار می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1068756/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Cactus pear should be considered as a valuable asset, especially for food and livestock feed in dryland 

areas. FAO gathered experts on the hardy plant to pool their knowledge in a bid to help farmers and policy 

makers make more strategic and efficient use of a natural resource too often taken for granted. 

During the recent intense drought in southern Madagascar, cactus proved a crucial supply of food, forage and 

water for local people and their animals. The same area had once suffered a severe famine as the result of efforts 

to eradicate the plant, which some saw as a worthless invasive species. It was quickly reintroduced. 

While most cacti are inedible, the Opuntia species has much to offer, especially if treated like a crop rather than 

a weed run wild. Today the agriculturally relevant Opuntia ficus-indica subspecies - whose spines have been 

bred out but return after stress events  - is naturalized in 26 countries beyond its native range. Its hardy 

persistence makes it both a useful food of last resort and an integral part of sustainable agricultural and livestock 

systems. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 فائو :منبع

 30/11/2017 :تاریخ خبر

 ستبازگشت به فهر

http://www.fao.org/news/story/en/item/1068756/icode/
https://www.wfp.org/stories/crops-and-cactus-madagascar-drought-crisis
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 اندازی ابزار جدید آنالین برای حفاظت از منابع ژنتیک دامی راه

بانک اطالعات جدیدی توسط فائو به منظور کمک به کشورها در نظارت، بررسی و مدیریت 

این سیستم هشدار زودهنگام درباره تهدیدهای مربوط به . اندازی شد بهتر منابع ژنتیکی راه

یوانات اهلی یا حزیستی  رسانی تنوع سیستم اطالع. است ردهپذیر ک انقراض نژاد دام را امکان

DAD-ISها است ژنتیکی دام روز شده موجود درباره تنوع اطالعات به  ترین منبع ، کامل  . 

گونه دام اهلی در کشاورزی و تولید مواد غذایی مورد استفاده است که در برقراری امنیت غذایی و  41در حال حاضر، حدود 

های  بسیاری از نژادهای بومی شده که برخی از آنها در معرض انقراض هستند دارای ویژگی. ایی نقش مهمی دارندتوسعه روست

ها آنها با محیط خود  در طی سال. کند ها سازگار می ها و انگل های آب و هوایی، بیماری باشند که آنها را در برابر تنش می

 . اند شده سازگار شده و نسبت به شرایط سخت محیطی مقاوم

های انقراض نژادهای دامی است و  های جدیدی برای پایش ریسک دارای شاخص DAD-ISاطالعات  کنسخه اصالح شده بان

آوری  دهه جمع 9این بانک اطالعات نتیجه .  دهد های در معرض انقراض را که نیاز به اقدام فوری دارند را نشان می گونه

نژاد دام و طیور از جمله مشخصات نژاد، اطالعات  3111های مربوط به  ال حاضر، دادهدر ح. کشور است 682های ملی از  داده

 . تصویر در آن موجود است 4111مربوط به توزیع و جمعیت آنها با بیش از 

  m/1068636/icode/http://www.fao.org/news/story/en/ite:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new FAO database launched today will help countries to better monitor, survey and effectively manage their 

animal genetic resources, allowing for early warning of the threat of extinction. The Domestic Animal Diversity 

Information System (DAD-IS) is the most complete source of global information on animal genetic diversity to 

date. The biodiversity of around 40 animal species that have been domesticated for use in agriculture and food 

production is vital to food security and sustainable rural development. Many locally adapted breeds, some of 

which are threatened with extinction, have characteristics that make them resilient to climatic stress, diseases 

and parasites. Over the years, they have adapted to their environments characterized by harsh conditions. 

The revamped version of DAD-IS includes new indicators to monitor the risk of extinction of breeds indicating 

those that are at risk and need urgent intervention. The database is a result of three decades of collecting national 

data from 182 countries. Currently, it contains data on almost 9 000 breeds of livestock and poultry, including 

breed characteristics, information on distribution and demographics and more than 4 000 images.   

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 فائو :منبع

 29/11/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1068636/icode/
http://www.fao.org/dad-is/en/
http://www.fao.org/dad-is/en/
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 حلی منطقی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ، راه«هوشمند در برابر اقلیم»کشاورزی 

،  Science Advancesدر مجله  منتشر شدهبر اساس نتایج یک مطالعه جدید 

بینی شده است که بویژه جنوب آسیا شدیدا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی  پیش

آثار این تغییرات بر روی بخش کشاورزی و غذا بیشتر . قرار خواهد گرفت

حدود یک پنجم از جمعیت جهان در جنوب آسیا ساکن هستند که . خواهد بود

یای طبیعی این بال. دارای مناطق کشاورزی با تراکم جمعیت بسیار باال است

 . پذیر هستند مناطق منحصر بفرد و شدید بوده و دارای سیستم غذایی بسیار آسیب

وری  یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت زمین با تمرکز بر افزایش بهره( CSA)« هوشمند در برابر اقلیم»کشاورزی 

های  حل ای است و بعنوان یکی از راه ازهای گلخانهپذیری در برابر تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گ کشاورزی، بهبود انعطاف

های کشاورزی هوشمند در برابر  بانک جهانی در زمینه اجرای برنامه. آید مؤثر با وضعیت حال حاضر اینگونه مناطق بشمار می

های این  یافته. کند ها و ذینفعان تالش می های ملی کشورها از جمله بوتان، نپال و پاکستان با همکاری دولت اقلیم در برنامه

های موجود در این مناطق برای  ها در قالب شرایط محلی است، اما موضوع مشترک بین آنها این است که مقابله با چالش برنامه

 . داردگذاری و رشد کشاورزی  مقابله و سازگاری با تغییرات اقلیمی، نیاز به سرمایه

  agriculture?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT-sense-common-agriculture-smart-http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/climate:لینک خبر

 :خالصه خبر 
According to a recent study published in Science Advances, climate change is projected to hit South Asia 

especially hard. Impacts will be particularly intense in the food and agriculture sector. A region inhabited by 

about one-fifth of the world’s people, South Asia and its densely populated agricultural areas face unique and 

severe natural hazards. Its food system is particularly vulnerable. Climate-smart agriculture (CSA)-- which is an 

integrated approach to managing landscapes that is focused on increasing agricultural productivity, improving 

resilience to climate change, and reducing agricultural greenhouse gas emissions—is part of the solution. 

The World Bank is working to mainstream climate smart agriculture in South Asia with a series of Climate-

Smart Agriculture or “CSA” Country Profiles for Bhutan, Nepal and Pakistan, that were launched recently in 

collaboration with Governments and relevant stakeholders. The findings in the profiles are specific to national 

contexts, but there is a common thread.  We learned that for South Asia, climate change adaptation and 

mitigation pose major challenges and opportunities for agriculture sector investment and growth.   

 کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم :موضوع 

 بانک جهانی :منبع

 06/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/climate-smart-agriculture-common-sense-agriculture?cid=GPCCSA_CAR_Links_EXT
http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322.full
http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322.full
http://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322.full
http://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture
http://www.worldbank.org/en/topic/climate-smart-agriculture
https://ccafs.cgiar.org/publications/csa-country-profiles
https://ccafs.cgiar.org/publications/csa-country-profiles
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 میلیارد دالر خسارت به عملکرد محصول در کالیفرنیای مرکزی 2/9برآورد ساالنه 

لی را بدترین دوره خشکسا  2164تا  2166ایالت کالیفرنیا از سال 

در طی این خشکسالی این ایالت که تقریبا نیمی از . گذراند

شود، با  ها، خشکبار و سبزیجات امریکا در آن تولید می میوه

احیا  اگرچه این منطقه تقریبا . کمبود عرضه منابع آب روبرو شد

توجهی از  شده است اما هنوز در بخش مرکزی آن بخش قابل

استاد مهندسی و . اند مقصر اصلی این وضعیت را شوری خاک دانسته. ض خطر استعملکرد و درآمد کشاورزان در معر

گوید، با توجه به افزایش میزان تقاضا برای مواد غذایی ، شوری خاک  می Meagan Mauter، (EPP) گزاری عمومی سیاست

بیعی امالح در خاک و آب بوجود بطور ط. کند وری تولیدات کشاورزی را تهدید می که یک پدیده جهانی است ، پایداری و بهره

وی در یک پروژه تحقیقاتی با . یابد بیاری شور و میزان تبخیر باال باشد، میزان امالح خاک افزایش میآب آکه  زمانی. آیند می

لیفرنیا را مورد بررسی قرار اهمکاری یکی از دانشجویان میزان تاثیر شوری خاک در کاهش عملکرد محصوالت در ک

شده  ر کالیفرنیا و اطالعات جدید منتشرای با وضوح باال از محصوالت کشت شده د های ماهواره ا استفاده از دادهب. است داده

 . است آور بوده نتایج بدست آمده شوک. اند درباره شوری خاک آنها موفق به برآورد اثر شوری خاک بر عملکرد شده

  yield.html-crop-billion-california-central-12-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 :خالصه خبر 
From 2011 to 2014, the state of California experienced the worst drought in its recorded history. With that 

drought came a shortage of agricultural water supplies—in a state that produces nearly half of the fruits, nuts, 

and vegetables grown in the United States. Though the area has since seen a slight rebound, the central 

California region is still experiencing a significant loss of agricultural yield and revenue. The primary culprit? 

Soil salinity. "Soil salinization is a global phenomenon that threatens the sustainability of agricultural 

production," says EPPAssistant Professor Meagan Mauter, "at a time when food demand is increasing." 

While salts naturally occur in soil and water, they build up in the soil when irrigation water is saline and the rate 

of evaporation is high. Under Mauter's advisement, Ph.D. student Paul Welle has been studying just how heavy 

the impact of soil salinization has been on California's annual agricultural yield. Taking advantage of high-

resolution satellite data for crops grown in CA and recently released information on soil salinity, Welle was able 

to estimate the effect of soil salinity on crop yield. What the data revealed was shocking. 

 خشکسالی :موضوع

 phys.org :منبع

 04/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-12-central-california-billion-crop-yield.html
https://www.cmu.edu/epp/
https://phys.org/tags/soil/
https://phys.org/tags/soil+salinity/
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 اولین نقشه جهانی از صفات مهم و مؤثر در رشد گیاهان

 برای اولین بار نقشه جهانی دیجیتال از صفات کلیدی درختان بلند قامت

 . سوتا ارائه شد توسط محققان کالج کشاورزی و علوم طبیعی و غذای مینه

تک درخت  45111های انجام شده بر روی  گیری این نقشه بر اساس اندازه

برداری پیشرفته ایجاد  های نقشه گونه و با استفاده از پروتکل 9181از 

غلظت نیتروژن برگ، میزان : گیری شده عبارتند از صفات اندازه. است شده

شاخص نشان دهنده میزان نور ذخیره شده )فسفر برگ و سطح ویژه برگ 

گیری شده بر روی صفات درختان  پیکسل وضوح دارند، در مقادیر اندازه 51،111که بیش از  ها  این نقشه(. توده برگ در زیست

های  توجهی در محاسبات انجام شده توسط مدل صفاتی که اثرات قابل. دهند آوری را نشان می های شگفت یک منطقه اختالف

یق برای فتوسنتز و صفات موردنظر در این تحق. باشند توانند داشته درباره آینده چرخه کربن می( EMS)سیستم زمین 

نتایج بدست آمده در این . شوند های سیستم زمین استفاده می ها در مدل تنفس برگی بسیار حیاتی بوده و بعنوان داده

 . تر برای چرخه کربن باشد های دقیق تواند منجر به ایجاد مدل تحقیق می

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201150904.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Detailed global maps of key traits in higher plants have been made available for the first time, thanks 

to work led by researchers from the University of Minnesota's (UMN) College of Food, Agriculture 

and Natural Resource Sciences (CFANS). 

Based on measurements of 45,000 individual plants from 3,680 species, and using high-tech statistical 

mapping protocols, the team created global maps of plant traits including leaf nitrogen concentration, 

leaf phosphorus concentration, and specific leaf area (a measure of area displayed to intercept light per 

unit investment in leaf biomass). These maps, with more than 50,000 pixels, show surprisingly large 

local variation in trait values that could significantly impact future carbon cycle calculations produced 

by Earth System models (ESMs). The plant traits mapped in the study are critical for photosynthesis 

and foliar respiration and serve as input to the ESMs. Incorporating this local variability of plant traits 

in the ESMs will lead to more accurate modeling of carbon cycle feedbacks. 

 اکوسیستم :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 01/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171201150904.htm
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 د محصوالت غذایی حیوانی تصور جهانی بدون تولی

اگر کشاورزان امریکا تولید محصوالت غذایی حیوانی را متوقف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

دات غذایی و تغییرات اقلیمی اورد وضعیت سالمت، عها فزاینده در م ای با توجه به نگرانی عده

تحقیقات کشاورزی  محققان مرکز. خواهان حرکت در جهت حذف تولیدات غذایی دامی هستند

و بررسی کرده و به نتایج  هوابسته به وزارت کشاورزی امریکا با همکاری مؤسسه فناوری ویرجینیا بر روی سوال فوق مطالع

آنها دریافتند که تغییر کاربری زمین از تولید محصوالت دامی به محصوالت زراعی در کل میزان عرضه . اند آوری رسیده تعجب

ها برای تولید محصوالت کشاورزی  از آنجائیکه بسیاری از این زمین . درصد افزایش دهد 29تواند تا  را می مواد غذایی امریکا

کنار گذاشتن کامل . سودآور مناسب نیستند، مواد غذایی تولید شده شامل محصوالت پر کالری مثل ذرت و سویا خواهد بود

طبق نتایج بدست آمده از این .  های بزرگی همراه خواهد بود لشهای غذایی امریکا با چا تولیدات دامی برای تامین نیاز

ترکیبی . مرغ، ماهی و یا پنیر مردم به اندازه کافی عناصر مغذی دریافت نخواهند کرد تحقیق، بدون مصرغ گوشت، شیر، تخم

تواند نیازهای  ، می(omnivore)چیز خواری  خواری و همه های گیاه شامل انواع رژیمهای غذایی  انواع مختلف رژیماز  متعادل

 . غذایی یک فرد و سالمت وی را تامین کند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171206222218.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
What would happen if U.S. farmers stopped producing animals for food and Americans went vegan? Some have 

called for a move in that direction to address increasing concerns about U.S. health, eating habits, and climate 

change. Researchers at USDA's Agricultural Research Service (ARS) and Virginia Tech recently explored those 

questions and found surprising results. 

Mary Beth Hall, an ARS animal scientist at the U.S. Dairy Forage Research Center in Madison, Wisconsin, and 

Robin R. White, a professor of Animal and Poultry Science at Virginia Tech in Blacksburg, VA, found that 

shifting land usage from food animal production to food crop production would increase the total U.S. food 

supply by 23 percent. Because much of that land is unsuitable for high value crops, most of the additional food 

produced would include high-calorie crops like corn and soybeans. 

A complete shift away from food animal production would present major challenges to meeting America's 

nutritional needs. With no meat, milk, eggs, fish, or cheese in our diets, the U.S. population would not receive 

enough of several different essential dietary nutrients from the foods they eat, according to the study results.  

 تغذیه :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 06/12/2017 :تاریخ خبر

 تبازگشت به فهرس
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 سیستم تصویربرداری جدید برای نشان دادن وضعیت سالمت گیاهان

توان بر  اند که با آن می محققان سیستم تصویربرداری جدیدی طراحی کرده

این فناوری جدید . وضعیت سالمتی گیاهان در مزرعه و یا گلخانه نظارت کرد

در این . ندجویی وقت و هزینه به کشاورزان کمک ک تواند در آینده در صرفه می

سیستم تجهیزات کشاورزی هوشمند با مشاهده اولین عالئم تنش، بطور 

. دهند اتوماتیک آب و عناصر غذایی مورد نیاز را در اختیار گیاهان قرار می

حتی در ضورت توسعه بیشتر خواهند توانست با استفاده از پهپادها نظارت از 

 . باشند راه دور وضعیت مزرعه نیز کاربرد داشته

پایش . شود اشعه فلورسانس منتشر شده از کلروفیل یا سبزینه گیاه توسط این سیستم تصویربرداری تشخیص داده می

 . دهد کلروفیل و چگونگی فتوسنتز در گیاه وضعیت سالمت و رشد گیاه را نشان می

 94در  45از سطح است و قادر به تصویربرداری  چین ساخته شده Zhejiangاین سیستم تصویربرداری در دانشگاه 

جزئیات این سیستم در مجله . برابر بزرگتر از نمایشگرهای کلروفیل موجود در بازار است 4متری است که تقریبا  سانتی

Applied Optics  است منتشر شده . 

  encedaily.com/releases/2017/12/171207114847.htmhttps://www.sci:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers have developed a new imaging system that is designed to monitor the health of crops in the field or 

greenhouse. The new technology could one day save farmers significant money and time by enabling intelligent 

agricultural equipment that automatically provides plants with water or nutrients at the first signs of distress. 

With further development, the system has the potential to be used aboard unmanned aerial vehicles to remotely 

monitor crops. 

The imaging system detects fluorescence emitted from chlorophyll, a pigment that gives plants their green color 

and is essential for absorbing the sunlight plants use to create energy through photosynthesis. Monitoring 

chlorophyll and how photosynthesis is performed in a plant provides insight into the health and growth of the 

plants. In The Optical Society journal Applied Optics, researchers led by Xu Liu from Zhejiang University in 

China detail their new crop imaging system. It can image an area measuring 45 by 34 centimeters, about four 

times larger than commercially available chlorophyll imagers. 

 فیزیولوزی گیاهی :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 07/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کیفیت کاکائو تاثیر شرایط محیطی در

اکثر مردم طعم شکالت را دوست دارند، اما آیا راهی برای بهتر شدن طعم آن 

نیز وجود دارد؟ محققان با بررسی شرایط مختلف محیطی معتقدند که در 

بر . ها ایجاد کرد توان تغییراتی برای بهبود کیفیت دانه درختان کاکائو می

 Agricultural and Food Chemistryاساس گزارش آنها که در مجله 

ورزی فرقی وجود های مختلف کشا است، در این مورد بین روش منتشر شده

 . ب و هوایی تاثیرگذار استآندارد اما شرایط 

توانند هوا را  بطور سنتی، این درختان همراه با سایر انواع می. کنند درختان کاکائو در مناطق گرم و مرطوب استوایی رشد می

اهم محیطی کم استرسی فرشرایط ( agroforestry)زراعی  سیستم جنگل . د بیاورندوهای حیاتی بوج  خنک کرده و سایه

ش میزان اما برای افزای. کند های زیرزمینی کمک می بآمواد مغذی خاک شده و به حفظ سطح و سبب افزایش کند  می

کارند که درختان را در معرض شرایط  کشاورزان درختان کاکائو را به تنهائی و جدا از سایر انواع درختان می عملکرد،

ات بر روی کیفیت این ترکیب. کنند اکسیدان می مقابله با استرس، درختان شروع به تولید آنتی برای. دهد قرار می زا  استرس

های مختلف کشت را برای شناخت نحوه تاثیر ترکیبات شیمیایی بر روی  این اساس محققان روشبر . دنگذار ها تاثیر می دانه

 . عطر و طعم کاکائو را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند

  https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171206121952.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Most people agree that chocolate tastes great, but is there a way to make it taste even better? Perhaps, according to 

scientists who looked at different conditions that can put a strain on cocoa trees. Reporting in ACS' Journal of 

Agricultural and Food Chemistry , they say that although the agricultural method used to grow cocoa trees doesn't 

matter that much, the specific weather conditions do. Cocoa trees grow in hot and humid climates near the equator. 

Traditionally, these trees are raised together in mixed groves with other types of trees and plants that can cool the air and 

provide vital shade. The system, called agroforestry, provides a low-stress environment, increases nutrients in the soil and 

helps maintain ground water levels. But to gain higher yields, growers sometimes plant cocoa trees in solitary, 

"monocultural," groves, in which the trees are exposed to stressful conditions. In response to the stress, tress produce 

antioxidants that can potentially counteract the damage, but these compounds also could change the quality characteristics 

of the beans. Wiebke Niether, Gerhard Gerold and colleagues from FiBL (Switzerland) wanted to find out whether 

differing growing methods can influence the chemical composition, and potentially the flavor, of cocoa beans. 

 کاکائو :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 06/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کند ها اکوسیستم را نابود می گونهنقراض ا

 تغییربر  و تاثیر آن ها از بین رفتن گونهمنظور بررسی و مطالعه میزان جدی بودن ه ب

 ، بزرگترین آزمایشگاه تنوع زیستی در جهانJenaشگاه آزمای ،مهای اکوسیست چرخه

وایسر از دانشگاه فنی مونیخ گزارشی  پروفسور ولفگانگ .تاسیس شد 2112ل اسدر

از مطالعات طوالنی مدت در این آزمایشگاه بدست آمده باره دو نتیجه غیرمنتظره در

تنوع زیستی تقریبا بر نیمی از فرایندهای : این نتایج عبارتند از. منتشر کرده است

به انسان اکوسیستم  . ندارد عملکردی بیشتر از تنوع زیستیافزایش مراتع مدیریت . گذارد م تاثیر میموجود در اکوسیست

افشانی توسط حشرات را ارائه  های زیرزمینی، تولید مواد غذایی و گرده خدمات طبیعی مانند باروری خاک، کیفیت آب

از بین رفتن گونه  . ده بسیار مهم هستندسالم و دست نخورده برای ادامه حیات موجودات زنهای  بنابراین، اکوسیستم. کند می

ها در سطح جهانی منجر به تضعیف عملکرد  د؟ ایا از بین رفتن گونهگذارن ها می وسیستمتوجهی در عملکرد اک چه اثرات قابل

را که توسط دانشگاه فردریش شیلر اداره   Jenaوایسر خالصه یافته های آزمایشگاه پروفسور  ها خواهد شد؟ اکوسیستم

منتشر  Basic and Applied Ecologyو در مجله  ای خالصه  صفحه 21شود از زمان تاسیس آن بصورت یک گزارش  می

 . کرده است

  /htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/11.171129120219:لینک خبر

 :صه خبر خال
How serious is the loss of species globally? Are material cycles in an ecosystem with few species changed? In 

order to find this out, the "Jena Experiment" was established in 2002, one of the largest biodiversity experiments 

worldwide. Professor Wolfgang Weisser from the Technical University of Munich (TUM) reports on two 

unexpected findings of the long-term study: Biodiversity influences almost half the processes in the ecosystem, 

and intensive grassland management does not result in higher yields than high biodiversity. 

An ecosystem provides humans with natural "services," such as the fertility of the soil, the quality of the 

groundwater, the production of food, and pollination by insects, which is essential for many fruits. Hence, intact 

ecosystems are crucial for the survival of all living things. What functional significance therefore does the 

extinction of species have? Can the global loss of species ultimately lead to the poorer "functioning" of 

ecosystems? Professor Weisser from the Chair for Terrestrial Ecology at the TUM has summarized the findings 

of the long-term project "Jena Experiment," which is managed by the Friedrich Schiller University Jena, since 

its inception in a 70-page article in the journal Basic and Applied Ecology .  

 کوسیستما :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 29/11/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کنند روند تکامل گیاهان مقاوم را تسریع می توانند می های گیاهی مقاوم در برابر خشکی نژ

امریکا ی ژوابسته به وزارت انر، Oak Ridgeآزمایشگاه ملی حققان م

ها را شناسایی کرده اند که گیاهان مقاوم در برابر  ای از ژن مجموعه

این یافته . کنند خشک می مهقادر به ادامه حیات در شرایط نی خشکسالی را

مهندسی علوم زیستی و تولید گیاهان سوختی تواند نقش مهمی در  می

 . باشدمقاوم در برابر کمبود آب داشته 

در شرایط خشکی با بسته نگهداشتن روزنه های برگی در طول روز آب را حفظ کرده و در طول شب آنها را باز برای گیاهان 

در طی  شود نامیده می CAMمتابولیسم اسید کراسوالسه یا  که این نوع از فتوسنتز. کنند اکسید کربن باز می جذب دی

، ارکیده و (Kalanchoe)کاالنکوا آب در گیاهانی مثل  جویی صفات صرفهها سال تکامل یافته و سبب بوجود آمدن  میلیون

 . است آناناس شده

ب در آوری  ، مکانیسمی ثابت شده برای افزایش بهرهاسید کراسوالسهمتابولیسم یکی از محققان این آزمایشگاه،  به گفتهبنا 

یندهای متابولیک گیاهانی مثل ابتوانند در فرهای ساختاری این نوع فتوسنتز  بلوکشناسایی  آنها امیدوارند با. گیاهان است

  . آبی تسریع کنند سازگاری آنها را در برابر شرایط کم ،سپیداربرنج، گندم، سویا و 

  .com/releases/2017/12/171201122922.htmhttps://www.sciencedaily:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Scientists at the Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory have identified a common set of genes 

that enable different drought-resistant plants to survive in semi-arid conditions, which could play a significant 

role in bioengineering and creating energy crops that are tolerant to water deficits. 

Plants thrive in drylands by keeping their stomata, or pores, shut during the day to conserve water and open at 

night to collect carbon dioxide. This form of photosynthesis, known as crassulacean acid metabolism or CAM, 

has evolved over millions of years, building water-saving characteristics in plants such as Kalanchoë, orchid 

and pineapple. 

"CAM is a proven mechanism for increasing water-use efficiency in plants," ORNL coauthor Xiaohan Yang 

said. "As we reveal the building blocks that make up CAM photosynthesis, we will be able to bioengineer the 

metabolic processes of water-heavy crops such as rice, wheat, soybeans and poplar to accelerate their adaptation 

to water-limited environments." 

 نتیکژ :موضوع

  (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 01/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 با گرسنگی در افریقا به اقدامی فراتر از انقالب سبز نیاز داردقابله م

در . کنند م گرسنه جهان در کشورهای جنوب صحرای افریقا زندگی میجهارم از مردک ی

تحت فشار بوده و به کالری کسانی که ، تعداد افراد گرسنه، 2161و  2165های  سال

درصد  2/22به  درصد 8/21موردنیاز برای زندگی سالم و مفید دسترسی نداشتند، از 

 224به میلیون نفر  211 زکمبود تغذیه مواجه هستند ا اافرادی که بد تعدا. افزایش یافت

برای تامین غذای ر ناتوانی منطقه محیطی و افزایش جمعیت د ها، فقر، اختالالت زیست درگیری. میلیون نفر افزایش پیدا کرد

در کنفرانسی که اخیرا در . دید و یکپارچه داردجهای دبه رویکرمقابله با گرسنگی، نیاز  افریقا برای  قاره. مردم مؤثر بود

، میزان عناصر زراعی تمحصوالرویکردها باید بتوانند عملکرد . گرفت این نوع رویکردها مورد بحث قرار هاروارد برگزار شد،

  . باشندپایداری  روجردم شده و مسبب ارتقاء سالمت مافزایش دهند، های غذایی مردم را  مغذی رژیم

که توسط امریکا در  استفاده کرد تجربیات انقالب سبز توان از میاما . ه اهداف فوق غیرممکن باشدد رسیدن بشایبنظر 

آن زمان انقالب سبز موجب نجات در . غذایی به اجرا درآمدهای شدید  بحرانو قحطی برای مقابله با  6351و  6341های  دهه

های پیچیده افریقا برای مقابله با  چالش .جدید و مختص به خود دارداما افریقا نیاز به نسخه . حدود یک میلیارد انسان شد

های مواد  غیرواگیر، هدررفتهای  ، بیماریهای مربوط به تغذیه، سالمتی ینگران و در نظر گرفتن را تنها با توجهگرسنگی 

  . توان حل کرد میمحیطی  های زیست ت و پروژهغذایی و ضایعا

  hunger.html-era-africa-revolution-green-12-https://phys.org/news/2017:لینک خبر

 :خالصه خبر 
A quarter of the world's hungry people are in sub-Saharan Africa and the numbers are growing. Between 2015 and 2016, 

the number of hungry – those in distress and unable to access enough calories for a healthy and productive life – grew from 

20.8% to 22.7%. The number of undernourished rose from 200 million to 224 million out of a total population of 1.2 

billion. Conflict, poverty, environmental disruptions and a growing population all contribute to the region's inability to 

feed itself. To tackle hunger, the continent needs to find new, integrated approaches. These approaches – discussed at a 

recent Harvard conference – must increase crop yield, enhance the nutritional content of people's diets, improve people's 

health and promote sustainability. 

This may sound like a mammoth, perhaps insurmountable task. But Africa can learn from the experiences of the Green 

Revolution, set into motion by the US in the 1960s. The initiative was launched in response to major famines and food 

crises in the 1940s and 1950s. It was a complex exercise which demonstrates the power of science, technology and 

entrepreneurship in solving global challenges. 

 قابله با گرسنگیم :موضوع

 phys.org :منبع

 07/12/2017 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .6

 کند دهی و همچنین رشد ریشه را کنترل می کشف ژنی در گندم و جو که زمان گل 

 Researchers Discover Gene for Flowering also Directs Root Growth in Wheat and Barley 

 تحقیقات بر روی برنج طالیی برای کمک به کاهش کمبود مواد مغذی در بنگالدش 

 Study Shows that Golden Rice Could Benefit Bangladesh 

 اداره خدمات کشاورزی خارجی امریکا گزارش ساالنه بیوتکنولوژی کشاورزی در ژاپن را منتشر کرد 

 USDA FAS Releases Annual Agbiotech Report for Japan 

 روپا ا   .2

  سال دیگر 5تمدید مجوز استفاده از گلیفوسیت در اتحادیه اروپا برای 

 Glyphosate Gets 5-Year Renewal in the European Union 

 های علوم اروپا خواستار اقدام فوری در مورد امنیت غذایی و تغذیه شدند انشگاهمحققان د 

 European Science Academies Call for Urgent Action on Food and Nutrition Security 

 می اداره ایمنی مواد غذایی اروپا در مورد ذرت تراریختهانتشار نظرات عل 

 EFSA Releases Scientific Opinion on Four-Stack GM Maize 

  مریکاا .2

 شد 2168اس گیاهی برنده جایزه علوم زندگی شن جانات کوری، زیست 

 Plant Biologist Wins the 2018 Breakthrough Prize in Life Sciences 

 توانند به تولید ارقام با نیاز آبی کمتر کمک کنند گیاهان مقاوم در برابر خشکی می 

 Genes from Drought Resistant Plants Could Help Create Water Efficient Crops 

 بازگشت به فهرست
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