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 انتشار گزارش آخرین وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت توسط فائو 

درباره خالصه وضعیت عرضه و تقاضای جهانی غالت  خود فائو گزارش جدید

، با 2172بر اساس این گزارش، میزان تولید غالت در سال . را منتشر کرد

درصد کاهش نسبت باالترین سطح ثبت شده که مربوط به سال  4/2حدود 

 . استمیلیون تن تخمین زده شده 2125است،  2171

های تاریخی انجام شده بازنگریبینی جدید، برآوردهای مربوط به در پیش 

بویژه در مورد ذرت که تحت . استدرباره تولید غالت در چین منظور نشده

 . روز شده اوایل سال آینده منتشر خواهد شدهای بهبا توجه به ارزیابی ط فائو بوده وبررسی توس

در مقابل، . میلیون تن افزایش خواهد یافت 579درصد افزایش نسبت به سال قبل به  9/7در سال جاری تولید جهانی برنج با 

انداز علت این کاهش، چشم. میلیون تن کاهش خواهد یافت 7/125های فائو، میزان تولید جهانی گندم به بینیطبق پیش

درشت نیز در نتیجه کاهش رود میزان تولید غالت دانهنین انتظار میهمچ. تولید در ترکیه و روسیه است کمتر شدن میزان

 . میلیون تن برسد 7951لید جو و سورگوم کمتر شده و به تو

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1173623/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO also released a new Cereal Supply and Demand Brief, marking down its forecast for world cereal 

production in 2018 to 2 595 million tonnes, some 2.4 percent below the record high reached last year. 

The new forecast figures do not incorporate recent and significant historical revisions made by China 

to its grain production estimates, for maize in particular, which are under review by FAO with an eye 

to updated assessments early next year. 

World rice production this year remains on course to reach a new high of 513 million tonnes, 

representing a 1.3 percent increase from 2017. By contrast, FAO lowered its forecast for global wheat 

output to 725.1 million tonnes due to smaller-than-earlier expected harvests in Turkey and the Russian 

Federation. The projection for world production of coarse grains was also lowered, to 1 357 million 

tonnes, due to downward revisions to barley and sorghum outputs. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/12/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1173623/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2172کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر 

بطور  2172در ماه نوامبر ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 9/7)واحد  7/2واحد بود که نسبت به ماه قبل  2/761متوسط 

 5/2)واحد  75و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ( درصد

تا  2176کاهش داشته و به کمترین سطح خود از ماه مه ( درصد

کاهش این شاخص در ماه نوامبر عمدتا ناشی از .  کنون رسید

قیمت . های گیاهی، محصوالت لبنی و غالت بودکاهش قیمت روغن

 . گوشت نیز کاهش جزئی داشت ولی قیمت شکر افزایش پیدا کرد

واحد از ماه  764با متوسط شاخص قیمت غالت فائو در ماه نوامبر 

تا  2176و از میانگین ماه نوامبر ( درصد 7/7)واحد  1/7قبل حدود 

افزایش عرضه صادراتی . کمتر بود( درصد 7/1)واحد  77کنون 

موجب کاهش قیمت گندم و تشدید رقابت برای صادرات منجر به 

های جدید محصول تداوم ورود برداشت  .کاهش قیمت ذرت شد

زار علیرغم افزایش تقاضا از طرف فیلیپین و انتظار کاهش برنج به با

موجب  تولید ارقام معطر در برخی از کشورهای عمده تولید کننده 

 . کاهش شاخص قیمت این محصول شد

بطور  2172های گیاهی فائو در ماه نوامبر شاخص قیمت روغن

 1/5)واحد  6/1واحد بود که در مقایسه ماه به ماه  9/725متوسط 

کاهشی ادامه  کاهش داشت و برای دهمین ماه متوالی روند( رصدد

کاهش این . سال اخیر رسید 72ترین سطح خود در یافته و به پایین

های گیاهی ها در بخش روغنکننده تضعیف قیمتشاخص منعکس

میزان باالی  ناشی ازالمللی روغن پالم کاهش شدید قیمت بین. است

های تضعیف قیمتذخیره آن در کشورهای عمده صادر کننده و 

های سویا و آفتابگردان روغن قیمت. های معدنی استجهانی روغن

 . نیز کاهش داشتند
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کاهش داشت و ( درصد 9/9)واحد  6در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل  2/715شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو با متوسط 

 3/79این شاخص در مقایسه با ماه مشابه از سال قبل . ماه به ماه آن برای ششمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد روند کاهشی

در ماه نوامبر، شاخص قیمت جهانی کره، پنیر و . درصد کمتر بود 9/72( ماه مه)درصد و از باالترین سطح خود در سال جاری 

در مقایسه قیمت پودر . نی صادرات بویژه از طرف نیوزیلند کاهش داشتندپودر کامل شیر بعلت میزان باالی ذخیره و فراوا

 . شیر خامه گرفته شده افزایش داشت

بت به ماه اکتبر کاهش جزئی داشت و از ماه نسواحد بود که  761بطور متوسط  2172شاخص قیمت گوشت فائو در ماه نوامبر 

وند کاهش قیمت مرغ، گوشت خوک و گوسفند ادامه داشت که در این ماه شاخص ر. درصد کمتر بود 4/1مشابه سال قبل 

 . قیمت گوشت گاو افزایش جزئی داشت. بیشترین میزان کاهش مربوط به گوشت گوسفند بود

افزایش داشته و ( درصد 4/4)واحد  1/1واحد در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل  7/729شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

افزایش شاخص قیمت شکر منعکس کننده روند تولید آن در برزیل . ای سومین ماه متوالی ادامه پید کردروند افزایشی آن بر

از . استدرصد کاهش داشته 21مرکزی نسبت به سال قبل -است که بنا بر آخرین برآوردها تولید شکر در منطقه جنوب

 .استصد کاهش یافتهدر 2/95درصد به  4/41طرف دیگر سهم نیشکر مصرفی برای تولید شکر از 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 160.8 points in November 2018, down 2.1 points (1.3 

percent) from October, the lowest since May 2016, and nearly 15 points (8.5 percent) below its level in 

the corresponding period last year. The decline in November was led by much weaker vegetable oil, 

dairy and cereal prices. Meat values also fell, though slightly, while sugar prices firmed. 

» The FAO Cereal Price Index averaged almost 164 points in November, some 1.7 points (1.1 

percent) below October and 11 points (7.1 percent) down from November 2016 average. Large nearby 

export supplies weighed on wheat prices while intensified export competition put downward pressure 

on maize quotations. New crop arrivals continued to weigh on rice export quotations despite some 

support provided by demand from the Philippines and expectations of lower fragrant rice production in 

some key exporting countries. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 60/12/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 ثبت سیستم تولید انگور مالیر در فهرست جهانی میراث کشاورزی

با توجه به  ایران و ایتالیا هایسنتی کاشت انگور در تاکستان دو سیستم

های منحصر بفرد آنها در تولید انگور و محصوالت مبتنی بر انگور با شیوه

ها و دانش سنتی همراه با حفاظت از تنوع زیستی و استفاده از روش

سیستم جهانی میراث جهانی کشاورزی بطور رسمی در فهرست  اکوسیستم

(GIAHS )ثبت شدند . 

تا  22 رد GIAHSدر نشست گروه مشاوره علمی  ها ثبت رسمی این سایت

: دارای اهمیت دارند عبارتند ازکه از نظر جهانی  GIAHSمعیارهای انتخاب و ثبت سایت در . انجام شددر رم  2172نوامبر  91

سازگاری با کشاورزی، دانش و -ارزشمند بودن سایت برای عموم با توجه به حمایت از غذا و امنیت غذایی، تنوع زیستی

 GIAHSکشور در  27نما از  زمین 54تا کنون . جالب توجه( landscape)نمای  فناوری و فرهنگ و همچنین دارای بودن زمین

 .  شوند هایی از ایران و ایتالیا در آن ثبت می اند و برای دومین بار است که سایت ثبت شده

های منحصر بفردی که در آن مورد استفاده  ست و با توجه به تکنیکسیستم تولید انگور در دره جوزان دارای سابقه طوالنی ا

اند بیش  و با استفاده از دانش و ابزار سنتی کشاورزان توانسته است گیرد، کشت انگور در شرایط سرد را ممکن ساخته قرار می

 . گونه مختلف انگور را در این سیستم تولید نمایند 791نوع محصول از  41از 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1172527/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Traditional grape cultivation systems in Iran and Soave vineyards in Italy were formally recognised today 

as Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS), for their unique ways to produce grape and 

grape-based products using traditional practices and knowledge while preserving biodiversity and ecosystems. 

The sites were designated during a meeting of the GIAHS Scientific Advisory Group taking place in Rome this 

week (28-30 November). The selection criteria includes that sites be of global importance, have value as a 

public good in terms of supporting food and livelihood security, agro-biodiversity, knowledge systems, adapted 

technologies, and culture, and have outstanding landscapes. 

It is the second time that sites in Italy and Iran are added to the global agricultural heritage systems list. FAO's 

global agricultural heritage network now consists of 54 remarkable landscapes in 21 countries around the globe. 

 میراث کشاورزی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 36/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1172527/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/
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 دهدغذایی را در معرض خطر قرار میمنی و امنیت ایها افزایش آلودگی خاک

بر ضرورت اقدامات فوری برای مقابله با ( آذر 74دسامبر،  5)فائو به مناسبت روز جهانی خاک 

 . آلودگی خاک و تهدیدات ناشی از آن برای ایمنی و امنیت جهانی غذا تاکید کرد

های  شوند، زباله صورت تجاری تولید می هزاران نوع ماده شیمیایی که در مقیاس بزرگ به

های  ها و راه های تصفیه نشده همگی منابع آلودگی خاک پالستیکی و الکترونیکی، فاضالب

ماریا هلنا سمدو، .ها و سیاره زمین هستند ها به زنجیره غذایی با پیامدهای جدی برای سالمتی و آسایش انسان ورود آالینده

است بطوریکه تا کنون  های جهان به مرز هشدار رسیده روند تخریب خاکمعاون مدیرکل فائو در مراسم روز جهانی غذا گفت، 

که میزان آالیندگی از  ها را دارد اما زمانی خاک نقش فیلتر برای آالینده. اند های جهان تخریب شده درصد از کل خاک 99

توانند وارد محیط زیست و زنجیره غذایی شوند که در نتیجه امینت غذایی  ها می ر شود، آالیندهظرفیت بافری آن بیشت

ها  های انسانی منشا اصلی آلودگی خاک وی ادامه داد که فعالیت. شود خطر افتاده و منجر به ناسالم شدن مواد غذایی می هب

 . است نآهای مدیریت پایدار  وابسته به شیوه سالمت خاک هستند و حفظ

های متعددی را در مورد  فائو توصیه. است« پیش به سوی رفع آلودگی خاک»موضوع روز جهانی خاک برای سال جاری 

جعه به لینک اتوانید با مر است که می کننده ارائه داده هادر سطوح دولتی، صنعتی و مصرف چگونگی کاهش آلودگی خاک

(day/en-soil-http://www.fao.org/world/   )اطالعات بیشتری کسب نمایید. 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1173588/icodeلینک خبر

 :خالصه خبر 
Urgent action is needed to address soil pollution and contain the multiple threats it poses to global food safety 

and food security, said FAO today marking  World Soil Day. 

Thousands of chemicals, which are commercially produced on a large scale, plastic and electronic waste, non-

treated wastewater can all become a source of soil pollution, paving the way for the pollutants to enter the food 

chain with serious consequences for the health and wellbeing of people and planet. "About 33 percent of all 

soils are degraded - and soils continue to deteriorate at an alarming rate," said Deputy Director-General Maria 

Helena Semedo at the World Soil Day Ceremony at FAO's Rome headquarters. "Soil acts as a filter for 

contaminants. But when its buffering capacity is exceeded, contaminants can enter the environment and the food 

chain. This undermines food security by making crops risky and unsafe for consumption". 

 هاآلودگی خاک: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 65/12/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/world-soil-day/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1173588/icode/
http://www.fao.org/world-soil-day/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 7931نیمه اول آذر ماه 

http://awnrc.com                                                                 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز   

7 

 

 ای در تولید مواد غذایی، کشاورزی و دستیابی به اهداف توسعه پایدارنقش فناوری هسته

ای و  معاون مدیرکل فائو، ماریا هلنا سمدو در سخنرانی خود در کنفرانس وزیران علوم هسته

های علمی برای افزایش کمی و کیفی تولید مواد  پیشرفتنوامبر بر ضرورت  22فناوری در روز 

های کاربردی علمی و پیشرفته در زمینه اصالح  وی با اشاره به نقش برنامه. غذایی تاکید کرد

نباتات و کنترل آفات درکمک به بهبود معیشت میلیون مردم فقیر روستایی گفت، نوآوری و 

 . تغذیه هستند نداز فائو برای رسیدن به جهانی عاری از گرسنگی و سوءا فناوری از ابزار مهم برای دستیابی به چشم

های غذایی و کشاورزی از فاکتورهای الزم برای تحقق اهداف  ای و کاربرد آنها در سیستم توسعه و دستیابی به فناوری هسته

ردم جهان را تولید می کنند، میلیارد خانوار کشاورز که بخش عمده مواد غذایی الزم برای م 5/2. توسعه پایدار هستند

های خود برای  توانند ظرفیت های اصلی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند که با ایجاد محیطی توانمند می نیروی

 . رونق تولید و نوآوری را ارائه کنند

ت و تغذیه انسان، مدیریت آب، این کنفرانس که به ریاست کاستاریکا و ژاپن برگزار گردید موضوعاتی مثل سالم های در پنل

شاهزاده ویکتوریا از سوئد، یوکیا آمانو، مدیرکل : سخنرانان عبارت بودند از. تغییرات اقلیمی و جنسیت مورد بحث قرار گرفت

سسات تحقیقاتی ؤو مقامات ارشد و کارشناسان از م یونگ، مدیرکل سازمان ملل متحد المللی انرژی اتمی، لی آژانس بین

 . انسراسر جه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/1171977/icodeلینک خبر

 :خالصه خبر 
Innovation and technology are critical tools to achieving FAO's vision of a world free from hunger and 

malnutrition, Deputy Director-General Maria Helena Semedo said today, pointing to cutting-edge scientific 

applications in plant breeding and pest control that have contributed to improving livelihoods for millions of the 

world's rural poor. More scientific advances are needed in order for our food systems to "produce more - and 

better - with less," she said in an address to the Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology. 

Development of and access to nuclear techniques applied to food and agriculture are a necessary component in 

realizing the Sustainable Development Goals, whose achievement requires putting the world's 2.5 billion family 

farmers - who produce the bulk of our food - at the center by creating an enabling environment to unlock their 

potential to prosper and innovate, she added. 

 نوآوری، فناوری هسته ای: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1171977/icode/
https://www.iaea.org/events/ministerial-conference-on-nuclear-science-and-technology-2018
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 ها و فضاهای سبز شهریاندازی انجمن جهانی جنگلراه

های شهری بر  کنندگان اولین انجمن جهانی جنگل در پیام فائو به شرکت

پذیر و پایدار  ها و فضاهای سبز شهری در ایجاد شهرهای انعطاف نقش جنگل

 .  است های مربوط به افزایش جمعیت شهری تاکید شده و کمک آنها به چالش

های  ه مدلمعاون مدیرکل فائو در بخش جنگل در افتتاحیه این انجمن نیاز ب

ریزی  وی همچنین گفت، برنامه. پایدارتر برای رشد شهرها را ضروری دانست

هرهای شهای شهری برای شهرهای فعلی و  گلو طراحی فضاهای سبز و جن

. شوند ینده به منظور رسیدن به اهداف و نیازهای مختلف باید در نطر گرفتهآ

او از . شهری تقویت گردد-یافته و محدوده روستاییخدمات اکوسیستمی موردنیاز جامعه شهری باید افزایش 

های شهری در این انجمن با هدف ایجاد  کارهای ارائه شده برای جنگل کنندگان خواست که فهرستی از مجموعه راه شرکت

 . تر را تایید و امضا کنند شهرهای سبزتر و سالم

کشور در  51ریزان شهری از بیش از  نما و برنامه ان زمینداران و طراح نفر شامل شهرداران، دانشگاهیان، جنگل 611بیش از 

 . شرکت داشتند ،دسامبر برگزار گردید 7نوامبر تا  22نشست این انجمن که از 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/1171796/icode:لینک خبر

 :صه خبر خال
Forests and green spaces can help create more resilient and sustainable cities, and address the 

challenges of an increasing urban population, is the message FAO delivered today to participants of 

the first World Forum on Urban Forests. 

"More sustainable models of urban growth are urgently needed," said Hiroto Mitsugi, FAO Assistant 

Director-General, Forestry Department at the opening of the forum.  

"Existing and future cities must plan and design green spaces and urban forests to fulfil different 

interests and needs, provide the ecosystem services required by an increasing urban society and 

enhance the rural-urban continuum," he added.   

He also called on participants to endorse a set of urban forest solutions - listed below and launched at 

the forum - all aimed to create greener, healthier cities.     

 جنگل: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 28/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/1171796/icode/
https://www.wfuf2018.com/
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 ایها بعلت ارتباطات پیچیده شبکهگرمایش زمین و افزایش ریسک انقراض گونه

، شبکه (JRC)بر اساس گزارش جدید مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 

های در  های جانوری و گیاهی،  خطر گونه پیچیده ارتباطات متقابل موجود بین گونه

 . کند معرض انقراض در نتیجه تغییرات اقلیمی را تشدید می

وجود بین ای م اثرات زنجیرههای مربوط به گرمایش زمین، اگر  بینی در پیش 

  . شود برابر کمتر می 71، خطر انقراض تا ددر نظر گرفته نشو جانوران و گیاهان

شرایط محیطی از حد قابل تحمل و توانایی  ،بعنوان اثرات مستقیم تغییرات اقلیمی واضح است که اگر در یک منطقه خاص

در یک نند وضعیت ماهی سازگاری گیاهان و جانوران آنجا فراتر رود، آنها در معرض خطر انقراض خواهند گرفت، درست ما

 . شکستهترموستات  اآکواریوم ب

های انسانی وجود دارند که هنوز بطور کامل  ای فراتر از تاثیر مستقیم تغییرات محیطی و فعالیت با این وجود، عوامل ناشناخته

یا ناپدید شدن ( co-extinctions)های وابسته  گونه  بطور مشخص، کامال واضح است که انقراض. شناخته شده نیستند

 . های تنوع زیستی باشد تواند یک عامل اصلی در بحران راض منابع میهای مصرف کننده پس از انق گونه

  effect-domino-extinction-risk-increases-warming-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The complex network of interdependencies between plants and animals multiplies the species at risk of 

extinction due to environmental change, according to a JRC study. 

In the case of global warming, predictions that fail to take into account this cascading effect might 

underestimate extinctions by up to 10 times. 

As an obvious, direct consequence of climate change, plants and animals living in a given area are driven to 

extinction when the local environmental conditions become incompatible with their tolerance limits, just like 

fish in an aquarium with a broken thermostat. 

However, there are many elusive drivers of species loss that go beyond the direct effects of environmental 

change (and human activity) which we still struggle to understand. 

In particular, it is becoming clearer that co-extinctions (the disappearance of consumers following the depletion 

of their resources) could be a major culprit in the ongoing biodiversity crisis. 

 گرمایش زمین: موضوع

 (JRC) مرکز تحقیقات مشترک اروپا :منبع

 28/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-warming-increases-risk-extinction-domino-effect
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/chaphot_adobestock_101900620.jpeg?itok=oLoBnlb-
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 تغذیه توسط کمیسیون اتحادیه اروپااندازی مرکز دانش مقابله با سوءراه

مرکز دانش برای غذا و تغذیه در »جدیدی بنام کمیسیون اتحادیه اروپا مرکز دانش 

اندازی این مرکز کمک به مقابله با عوامل  هدف از راه. کرد اندازی را راه« سطح جهان

 . ای عدم امنیت غذایی به کمک کارشناسان و منابع علمی از سراسر جهان است ریشه

مرجعی ( JRC)مرکز دانش جدید به رهبری مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 

های علمی در حمایت از تعهد جهانی اتحادیه اروپا برای پایان  خواهد بود برای داده

دادن به گرسنگی، تضمین امنیت غذایی و بهبود سطح تغذیه در در کشورهایی که مردم آنها دسترسی به مواد غذایی مقرون 

 . بصرفه و مغذی ندارند

Tiber Navracsics ، ،مسئول مرکز تحقیقات مشترک اروپا در مراسم  و جوانان و ورزشکمیساریای آموزش، فرهنک

تغذیه نیاز به همکاری بیشتر و با  اندازی این مرکز در بروکسل گفت، ما برای پایان دادن به گرسنگی و مبارزه با سوء راه

از موارد داده و یا  وی همچنین گفت، در بسیاری. های موجود در کمیسیون و خارج از آن داریم استفاده از بهترین دانش

ای از دانشی است که در اختیار  سابقه اطالعات موجود کم نیستند، بلکه چالش مطرح، قابل فهم و قابل استفاده کردن حجم بی

 . داریم

  malnutrition-fight-centre-knowledge-launches-https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission:لینک خبر

 :خالصه خبر 
The new centre, bringing together experts and knowledge from different sources inside and outside the 

European Commission, will help to tackle the root causes of food insecurity around the world. 

Today, the European Commission will launch a new Knowledge Centre for Global Food and Nutrition Security. 

This Knowledge Centre, led by the JRC, will act as a reference point for scientific data supporting the EU's 

global commitment to end hunger, guarantee food security and improve nutrition levels in third countries where 

people lack access to sufficient affordable and nutritious food. Tibor Navracsics, Commissioner for Education, 

Culture, Youth and Sport, who is responsible for the Joint Research Centre, will launch the new Knowledge 

Centre in Brussels in the presence of Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis 

Management and Phil Hogan, Commissioner for Agriculture and Rural Development. 

 تغذیهسوء: موضوع

 (JRC)مرکز تحقیقات مشترک اروپا  :منبع

 28/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-launches-knowledge-centre-fight-malnutrition
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/global-food-nutrition-security
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/styles/normal-responsive/public/adobestock_55993051.jpeg?itok=uazdk6rT
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 درآمدزائی میلیونی مالزی از میوه بدبوی دوریان

است که قبل ( Durian)ای بنام دوریان  مالزی، سرزمین میوه Raubارتفاعات سرسبز 

بوی تند این میوه که در قرن نوزدهم توسط آلفرد . بوییدا رتوان آنها از مشاهده می

نامیده شده است،  برای « ها پادشاه میوه»گرای بریتانیای بنام  راسل واالس، طبیعت

سیار ناخوشایند است، بطوریکه ورود این میوه به برخی معطر و برای برخی دیگر ب

حتی موجب تخلیه . است ها و حمل و نقل عمومی در سراسر آسیا ممنوع شده داخل هتل

اما بخصوص با زیاد شدن طرفداران رقم  .است ها نیز شده آنها از فرودگاه ها و بیمارستان

Musang King وه در سراسر در چین، در حال حاضر این می در چند سال گذشته

.  جایی که اشتهای چینی وجود داشته باشد، پول نیز بدنبال دارد. شود مالزی کشت می

کشاورزان و صاحبان زمین درختان  جنوب شرقی آسیاو کشورهای  Raubدر منطقه 

 . کارند این میوه بومی را می و بجای آنهاو نخل پالم  را قطع کرده ( rubber)کائوچو 

هایی نیز بطور اختصاصی  های آن طرفدار داشته و حتی رستوران کیک درویان، بستنی و شیرینیکنندگان چینی  مصرفبین 

 . برابر شود 21سال اخیر  4است که قیمت ان در  افزایش تقاضا برای میوه دوریان سبب شده. کنند پیتزای آن را درست می

  china-export-millions-malaysia-make-fruit-smelling-foul-https://www.theguardian.com/world/2018/dec/02/durian:لینک خبر

 :خالصه خبر 
High up in the lush green mountains of Raub, you can smell them before you see them. The pungent waft in the 

morning breeze comes as quickly as it goes, but there is no mistaking: this part of Malaysia is the land of the 

durian. 

Called the “king of fruits” by 19th-century British naturalist Alfred Russel Wallace, durian’s overpowering 

smell – fragrant to some noses, putrid to others – has led it to be banned from hotels and public transport across 

Asia, and has even prompted evacuations from airports and hospitals. However, in China something of a cultish 

national obsession with durian has grown in the past few years, particularly around the Musang King variety, 

grown almost entirely in Malaysia. 

And where there is Chinese appetite, there is money. In the highlands of Raub, and all across the south-east 

Asian country, farmers and landowners are tearing up traditional rubber and palm oil crops to harvest this 

mutant-looking native fruit instead. 

 (دوریان)های گرمسیری میوه: موضوع

 (guradian) گاردین :منبع

 62/21/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/02/durian-foul-smelling-fruit-make-malaysia-millions-export-china
https://www.theguardian.com/world/malaysia
https://www.theguardian.com/world/china
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 های آزمایشگاهیتامین پایدار تقاضای جهانی گوشت توسط گوشت

هایی آپاستارتاست که محیطی ناشی از مصرف گوشت سبب شده تاثیرات زیست

زیادی از  دتعدا. اندازی شوندتر راهصرفهحل و عرضه مقرون بهبرای یافتن راه

حلی برای آیا راه. جمعیت میلیاردی کره زمین دوستدار مصرف گوشت هستند

تامین پایدار این تقاضا وجود دارد؟ تعدادی از کارآفرینان نه تنها امیدوار هستند 

 . حل مناسب دست یابندشود به راهتر از آنچه تصور میبلکه تالش می کنند که زود

مصرف گوشت قرمز و مرغ برای هر امریکایی در  رانهس 2172در سال ( USDA)بر اساس گزارش وزارت کشاورزی امریکا 

ایی های غذند سال گذشته مصرف رژیمچبا وجود اینکه در . خواهد بود( مکیلوگر 711حدود )پوند  221سطح متوسط  بیش از 

محیطی ناشی از مصرف گوشت شامل ضایعات، اثرات زیست. بسیار باال است است، رقم فوقمبتنی بر گیاه افزایش داشته

ها سبب شده است که ای ناشی از گاز متان تولید شده در گاوداریمسائل مربوط حیوانات و سالمتی و حتی اثرات گلخانه

 . های مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست بیافتندحلز به فکر یافتن راهآپ برای تامین گوشت مورد نیاتعدادی استارت

های مبتنی بر سلول را های خود گوشتفرانسیسکو در آزمایشگاهدر سان Memphis Meatsبه عنوان مثال شرکتی بنام 

های برای برداشت از سلول های اختصاصیهای مشابه از پروسهاین شرکت و شرکت. کندبدون نیاز به حیوانات تولید می

و  Tyson Foodsهای غذایی مانند غولبر اساس گزارش بلومبرگ . دهندحیوانات استفاده کرده و در آزمایشگاه پرورش می

Cargill گذاران این فناوری هستندو همچنین میلیاردرهایی مثل بیل گیتس و ریچارد برانسون از سرمایه . 

 grown-lab-solution-affordable-sustainable-poultry-https://www.theguardian.com/business/2018/nov/29/meatلینک خبر

 :خالصه خبر 
There are billions of people on this planet, and many of us love to eat meat. Can the demand be filled in a sustainable, 

affordable way? A bunch of entrepreneurs are not only optimistic but are working to make this happen sooner than you 

may think. In 2018 alone, the average American will consume more than 220lbs of red meat and poultry, according to a 

report from the US Department of Agriculture (USDA). That’s a lot of protein, and even though there’s been a significant 

growth in plant-based dieters over the past few years, the environmental impact caused by meat consumption – waste, 

animal treatment, health issues and even the greenhouse gas effects that are potentially caused by methane gas produced by 

cows – has given rise to a number of startups looking to fill our voracious demand for meat in better, more affordable and 

environmentally-friendly ways. For example, San Francisco-based Memphis Meats is developing cell-based meats in its 

laboratories without requiring any animals.  

 گوشت مصنوعی: موضوع

 (guradian)گاردین  :منبع

 29/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/business/2018/nov/29/meat-poultry-sustainable-affordable-solution-lab-grown
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-02/have-a-meaty-new-year-americans-will-eat-record-amount-in-2018
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-02/have-a-meaty-new-year-americans-will-eat-record-amount-in-2018
https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/jul/24/lab-grown-food-indiebio-artificial-intelligence-walmart-vegetarian
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 انتشار گزارش جدید ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی در امریکا

دهد که محیط زیست طبیعی، نشان می امریکا فدرالدر سطح گزارش جدید یک 

سالمت و رفاه انسان مصرف انرژی، منابع آب و زمین، حمل و نقل و کشاورزی، تولید 

جلد دوم از چهارمین ارزیابی ملی . در سراسر امریکا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است

توسط برنامه تحقیقاتی تغییر جهانی  2172نوامبر  29در روز ( NCA4)اقلیمی امریکا 

های در ها و سازگاریبا تمرکز بر اثرات تغییرات اقلیمی ، ریسک( USGCRP)امریکا 

ها، مانند آب، اقیانوس)فصل درباره موضوعات مختلف در سطح ملی  76این گزارش شامل . در امریکا منتشر شد حال وقوع

. های اجتماعی در برابر تغییرات اقلیمی استفصل درباره واکنش 2ای و فصل در سطح منطقه 71، (انرژی و سالمت انسان

زارش وضعیت چرخه کربن را نیز منتشر کرده است دومین گ( USGCRP)برنامه تحقیقاتی تغییر جهانی امریکا 

(SOCCR2 .)های کلیدی گزارش جدید عبارتند ازیافته : 

 پذیری سالمت و ایمنی، کیفیت زندگی و میزان رشد اقتصادی در سراسر امریکا تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در حال افزایش آسیب

 . است

 کندهای اجتماعی در داخل و خارج از مرزها تهدید میطبیعی، ساخت و ساز و سیستمهای ای تغییرات اقلیمی سیستماثرات زنجیره. 

  وگیری از ا نه در مقایس مورد نیاز برای جلاست امهای اجتماعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی افزایش یافتهسال گذشته فعالیت 5در

 . های آیندههای وارده به اقتصاد، محیط زیست و سالمت انسان در دههزیان

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181125113728.htmلینک خبر

 :خالصه خبر 
A new federal report finds that climate change is affecting the natural environment, agriculture, energy 

production and use, land and water resources, transportation, and human health and welfare across the U.S. and 

its territories. Volume II of the Fourth National Climate Assessment (NCA4), released Nov. 23, 2018 by the 

United States Global Change Research Program (USGCRP -- http://www.globalchange.gov/about), focuses on 

climate change impacts, risks and adaptations occurring in the U.S. The report contains supporting evidence 

from 16 national-level topic chapters (e.g., water, oceans, energy, and human health), 10 regional chapters and 

two chapters that focus on societal responses to climate change. USGCRP also released the Second State of the 

Carbon Cycle Report (SOCCR2 -- https://carbon2018.globalchange.gov/). 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily) دیلیساینس :منبع

 25/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181125113728.htm
http://www.globalchange.gov/about
https://carbon2018.globalchange.gov/
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 زمینی چینپاشی خاک در تولید سیبورزی و مالچنقش خاک

با وجود . زمینی محصول غذایی عمده استچین سیب Loessدر منطقه فالت 

زمینی در این منطقه، میزان عملکرد آن کمتر از حد انتظار عمده بودن کشت سیب

در بهار که . های نامنظم استاین منطقه خشک همراه با بارندگیآب و هوای . است

اگر میزان . افتدزمینی است معموال خشکسالی اتفاق میزنی بوته سیبزمان جوانه

 . توان برداشت کردرطوبت خاک مناسب باشد، محصول بهتری می

پاشی برای ورزی و مالچای مختلف خاکهبر روی روشچین  Yinchuan در Ningxia رونگ لی و همکارانش از دانشگاه

ورزی آنها بر روی سه گزینه خاک. کنندکار می Loessبهبود رطوبت خاک و در نتیجه بهبود عملکرد محصول در فالت 

( بدون مالچ، مالچ کاه و پوشش پالستیک)پاشی در ترکیب با سه گزینه مالچ( ورزی و شخم زدن عمیقسنتی، بدون خاک)

 . کردند تحقیق و بررسی

زنی زنی حداقل است، بیشترین میزان جوانهپاشی جوانهورزی سنتی و بدون مالچنتایج تحقیقات آنها نشان داد که  در خاک

پاشی شده های مشابه ارتفاع گیاهان جوان در قطعات مالچورزیمربوط به شخم عمیق همراه با مالچ پالستیک بود، در خاک

 .بودبیشتر از قطعات بدون مالچ 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181129100022.htmلینک خبر

 :خالصه خبر 
When you think of China, do you think of potatoes? Maybe not, but in the Loess Plateau region of 

northwestern China, potato is the main food crop. 

Even though it is such an important crop there, potato yields are lower than they could be. The area has 

a dry climate with uneven precipitation. Droughts are common, especially in the spring when crops are 

just starting to emerge. If soil moisture was more reliable, the potato crops would do better. 

Rong Li and colleagues at Ningxia University in Yinchuan, China set out to discover if different tilling 

and mulching practices could improve soil moisture -- and crop yields -- in the Loess Plateau. The 

researchers studied three tillage options (conventional, no-till, and subsoiling) combined with three 

mulching options (no mulch, straw mulch, and plastic film). 

 زمینیسیب: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 29/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181129100022.htm
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 میرند؟چرا برخی از گیاهان سریع رشد کرده و جوان می

المللی تحقیقاتی از دانشگاه منچستر کشف کردند که چرا برخی یک تیم بین

حالیکه برخی دیگر  میرند دراز گیاهان دوره زندگی کوتاه داشته و زود می

 . تری دارندتر و سالمدوره زندگی طوالنی

به منتشر شده است و   Science Advancesجزئیات این تحقیق در مجله 

به بهبود حفاظت تواند  میشناخت و حفظ تنوع زیستی کمک کرده و درنهایت 

 . تر کمک کندهای طبیعی و پرورش گیاهان سالماز طبیعت، احیای زیستگاه

محققان از . گرددهای گیاهان برمیهای خاک و ریشهپاسخ سوال فوق به روابط پیچیده موجود بین میکربرسد بنظر می

کنند، هایی که در خاک زندگی میبرای توضیح تنوع زیستی در مورد نقش کلیدی دشمنان گیاهان از جمله قارچ ها قبلمدت

را بر روی « جعبه سیاه»همین دلیل محققان نام شوار است بهمطالعه بر روی زندگی میکربی در خاک بسیار د. تردید داشتند

  . اندآن گذاشته

-های مختلف خاک محققان دریافتند که توازن بین قارچهای جدید مولکولی و دانش موجود درباره قارچبا استفاده از تکنیک

زندگی کوتاه مدت و یا طوالنی مدت  توان به دلیلهای مضر و مفید بستگی به شیوه زندگی گیاه دارد که بر اساس آن می

 . گیاهان پی برد

  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181128141752.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 
An international team led by researchers at The University of Manchester have discovered why some 

plants "live fast and die young" whilst others have long and healthy lives. 

The study, published in Science Advances, also helps us understand how plant diversity is maintained. 

This, in turn, could help improve nature conservation, natural habitat restoration and growing healthier 

crops. 

It seems the answer is hidden beneath our feet in the complex relationships between soil microbes and 

plant roots. Scientists have long suspected that the key to explaining plant diversity lay with their 

enemies, including harmful fungi found in the soil. However, studying microbial life in soil has been 

notoriously difficult, earning itself the name of "black box" among scientists. 

 زیستیتنوع: موضوع

 (sciencedaily)دیلی ساینس :منبع

 29/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181128141752.htm
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 شناسی در کلیه مقاطع تحصیلیلزوم آموزش درباره علم اقلیم

امریکا که به تازگی منتشر شده است، انگیزه  شناسی ارزیابی ملی اقلیم

و فرصت برای در نظر گرفتن موضوعات مربوط به اقلیم در کلیه مقاطع 

استاد   Michael Wysessionبنا به گفته .  کند تحصیلی را ارائه می

ای در دانشکده هنر و علوم دانشگاه واشنگتن و  زمین و علوم سیاره

آموزان آمادگی برای  ترین دانش وانمدیر اجرایی مرکز آموزش، حتی ج

 . شناسی را دارند یادگیری درباره علم اقلیم

Michael Wysession  شناسی کمک  اری داشته در نوشتن بیانیه لزوم آموزش اقلیمکتاب درسی همک 91که در تهیه بیش

 51،111بیش از . تصویب شد 2172در سپتامبر ( NSTA)این بیانیه توسط هیئت مدیره انجمن ملی مدرسان علوم . است کرده

 . در این انجمن عضو هستند( K-12)ساله تحصیلی  72معلم و مربی در کلیه سطوح 

بر اساس چارچوب  ها ایالت بسیاری ازدر در حال تغییر است و  K-12آموزش در سطوح   Michael Wysessionبنا به نظر 

ینده در حال تغییر آداردهای علمی موردنیاز برای نسل تامین استانجهت در  K-12های سطوح  آکادمی ملی علوم برای کالس

ها تمرکز بر روی  برای استانداردهای علوم در نظر گرفته شده است که یکی از آن« ایده بزرگ»در این چارچوب چند . است

 . تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است

 expert.html-science-climate-grade-students-11-https://phys.org/news/2018لینک خبر

 :خالصه خبر 
The National Climate Assessment, released the day after Thanksgiving, offers motivation and 

opportunity to bring climate topics into the classroom at every grade level. 

Even the youngest students are ready to learn about climate science, according to Michael Wysession, 

professor of Earth and Planetary Sciences in Arts & Sciences at Washington University in St. Louis 

and executive director of the Teaching Center. 

Wysession, who has co-authored more than 30 textbooks, helped write a position statement on 

teaching climate science adopted by the board of directors of the National Science Teachers 

Association (NSTA) in September 2018. The NSTA has a membership of more than 50,000 teachers 

and other educators at the K-12 grade levels. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 36/11/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-11-students-grade-climate-science-expert.html
https://phys.org/tags/climate+science/
https://www.nsta.org/about/positions/climatescience.aspx
https://www.nsta.org/about/positions/climatescience.aspx
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/8-climatechange.jpg
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 ایمیلیارد دالری بانک جهانی به چین برای کاهش انتشار گازهای گلخانه 211مساعدت 

ای از بودجه اختصاص داده شده برای موضوعات اقلیمی مربوط  بخش عمده

ای بویژه از طریق توسعه رویکردهای انرژی  به کاهش انتشار گازهای گلخانه

 . تجدیدپذیر است

گذاری بر روی  میلیارد دالر برای سرمایه 211اخیرا، بانک جهانی اختصاص 

را اعالم کرد و افزود که این  2125تا  2127های  های اقلیمی در سال فعالیت

همچنین این بانک . سال گذشته است 5مبلغ دو برابر بودجه مربوط به 

کشور را بعنوان   211با حضور نمایندگانی از حدود  اجالس سازمان ملل متحد در لهستانبرگزاری با  ی اعالم این خبرهمزمان

عه جهانی برای انجام اقدامی مشابه در جهت مقابله با و حرکتی برای جلب توجه جام« توجهی در تمایل پیشرفت قابل»

 . تغییرات اقلیمی دانست

 2121اند که تا سال  ، کشورهای توسعه یافته متعهد شده(OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  بر اساس آخرین آمار 

 . میلیارد دالر هزینه کنند 711های دولتی و خصوصی کشورهای در حال توسعه  برای مقابله با تغییرات اقلیمی در بخش

 climate.html-bn-bank-world-12-https://phys.org/news/2018لینک خبر

 :خالصه خبر 
Much of the climate action financing is being set aside for reducing greenhouse gas emissions, notably 

through development of renewable energy strategies 

The World Bank on Monday unveiled $200 billion in climate action investment for 2021-25, adding 

this amounts to a doubling of its current five-year funding. 

The World Bank said the move, coinciding with a UN climate summit meeting of some 200 nations in 

Poland, represented a "significantly ramped up ambition" to tackle climate change, "sending an 

important signal to the wider global community to do the same." 

Developed countries are committed to lifting combined annual public and private spending to $100 

billion in developing countries by 2020 to fight the impact of climate change—up from 48.5 billion in 

2016 and 56.7 billion last year, according to latest OECD data. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 phys.org :منبع

 63/21/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2018-12-world-bank-bn-climate.html
https://phys.org/tags/climate/
https://phys.org/tags/climate+change/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/2018/muchofthecli.jpg
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 امنیت غذاییافزایش کربن خاک با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ 

در روز جهانی خاک و پیش از اجالس ساالنه تغییرات اقلیمی سازمان 

، محققان خواستار (COP24)در لهستان ( UNFCCC)ملل متحد 

 . اقدام برای افزایش کربن خاک شدند

میزان کربن موجود در خاک بیش از دو برابر کربن موجود در درختان و 

های جهان  اما در حال حاضر یک سوم از خاک. ها است توده سایر زیست

اند که سبب کاهش تولیدات کشاورزی و افزوده شدن  تخریب شده

میلیارد هکتار از  276شده توسط این رقم معادل کربن ترسیب . اکسیدکربن به اتمسفر شده است گیگا تن دی 511تقریبا 

 . های امریکا است جنگل

چگونگی اقدامات اقلیمی در زمینه کشاورزی مربوط به برنامه پیشرفته ابتکاری اجالس ساالنه تغییرات اقلیمی سازمان ملل 

 . در روز اول دسامبر در اولین کارگاه آموزشی مشترک مطرح شد 2171در سال ( UNFCCC)متحد 

  action.html-climate-carbon-soil-scientists-12-https://phys.org/news/2018:لینک خبر

 :خالصه خبر 
Leading scientists call for action to increase global soil carbon, in advance of the annual climate 

summit of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Katowice, 

Poland (COP24) and World Soil Day (5 Dec). 

The amount of carbon in soil is over twice the amount of carbon found in trees and other biomass. 

But one-third of the world's soils are already degraded, limiting agricultural production and adding 

almost 500 gigatons of carbon dioxide to the atmosphere, an amount equivalent to the carbon 

sequestered by 216 billion hectares of U.S. forest. 

Modalities for climate action in agriculture will be addressed 3 December at the first workshop of the 

Koronivia Joint Work on Agriculture, a breakthrough initiative of the 2017 

UNFCCC climate negotiations. 

 کربن خاک: موضوع

 phys.org :منبع

 63/21/2618 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2018-12-scientists-soil-carbon-climate-action.html
https://phys.org/tags/agricultural+production/
https://phys.org/tags/climate+action/
https://phys.org/tags/climate/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2018/18-scientistsca.jpg
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 اخبار کوتاه 

 آسیا  .7

  پنبه  پذیرش  یزانم، 2171در سالBt دیرس سطح خود نیدر پاکستان به باالتر.    

Pakistan Achieves Biotech All-Time High in 2017 

 ایاسترال  کیژنت یفناور نیدفتر قوان (OGTR )کرد بیرا تصو ختهیترار ینوالاک یدانیم شاتیآزما    

Australian OGTR Approves Field Trial of GM Canola 

 قابل کشت هستند میتقسم ربطو و رت خشککه بصو یمیاقل راتییدر برابر تغ ریپذ نسل ارقام برنج انعطاف نیپرورش سوم . 

Development of 3rd Generation Climate Resilient and Dry Direct Seeded Rice Varieties 

 یکامرا .2

 یاهیگ سمیمتابول یبر رو یخودخوار ریدرباره تاث دیجد یها افتهی    

Research Finds Autophagy's Remarkable Influence on Plant Metabolism 

 ختهیگندم ترار یساز یاز تجار نیفاصله گرفتن آرژانت 

Argentina One Step Away from GM Wheat Commercialization 

 تحقیقات  .9

 اهانیحس گرما توسط گ یکشف چگونگ   

Scientists Reveal How Plants Sense Temperature 

 یژن انیب PAC1 دهدیم شیاندگانه را افزچ یها روسیدر برابر و ایمقاومت سو    

PAC1 Overexpression Improves Multiple Virus Resistance of Soybean 

 فعال کردن ژن  ریغRECQ4  شود یم اهانیدر گ یستیتنوع ز شیمنجر به افزا اهانیدر گ    

Inactivating Genes Boosts Crop Genetic Diversity 

 شود یدر پنبه م یقهوه ا افیال تیفیککه سبب بهبود  یژن ییشناسا    

Cotton Gene Enhances Brown Fiber Quality 

  فهرستبازگشت به 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=15525
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17033
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17050
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17066
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16901
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17072
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17072
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17056
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16814
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16814
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17086
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17079
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17077
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=17064
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