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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر درهفت ماه گذشته قیمتوند تغییرات ر

  2141 آگوستاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4939 اسفندیعنی  2145 فوریهتا ( 39 شهریور)

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  4939یعنی اسفند  2145تا فوریه ( 39شهریور )  2141آگوست 

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 263.41 Aug 2014 

-7.48 % 243.72 Sep 2014 

0.69 % 245.39 Oct 2014 

5.41 % 258.66 Nov 2014 

4.24 % 269.64 Dec 2014 

-7.85 % 248.46 Jan 2015 

-4.55 % 237.15 Feb 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 440.38 Aug 2014 

-0.88 % 436.50 Sep 2014 

-0.87 % 432.70 Oct 2014 

-3.17 % 419.00 Nov 2014 

-1.97 % 410.74 Dec 2014 

-0.26 % 409.68 Jan 2015 

-0.04 % 409.50 Feb 2015 
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شهریور ) 2141از ماه آگوست  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4939یعنی اسفند  2145تا فوریه ( 39

 

 

 2141از ماه آگوست  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرتغییرات قیمت منحنی و جدول 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4939یعنی اسفند  2145تا فوریه ( 39شهریور )

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 ndi.com/commodities/?commodity=wheathttp://www.indexmu  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 undi.com/commodities/?commodity=cornhttp://www.indexm: ذرت

 ماه قیمت تغییرات

- 176.43 Aug 2014 

-7.58 % 163.06 Sep 2014 

0.15 % 163.31 Oct 2014 

9.41 % 178.67 Nov 2014 

0.00 % 178.67 Dec 2014 

-2.22 % 174.71 Jan 2015 

-0.58 % 173.70 Feb 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 17.72 Aug 2014 

-6.66 % 16.54 Sep 2014 

-0.36 % 16.48 Oct 2014 

-3.64 % 15.88 Nov 2014 

-5.60 % 14.99 Dec 2014 

0.47 % 15.06 Jan 2015 

-3.65 % 14.51 Feb 2015 

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

 بازگشت به فهرست

 

 

 2145در ماه مارس تداوم کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

واحد در ماه مارس  8/479شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

کمتر بود و در مقایسه با مارس ( درصد 5/4)واحد  6/2، از ماه قبل 2145

بیشترین کاهش قیمت . کاهش داشت( درصد 7/48)واحد  11سال قبل 

 های گیاهی، غالت و گوشت کاهشی مربوط به شكر بود و قیمت روغن

مالیم و در مقابل قیمت محصوالت لبنی برای دومین ماه متوالی افزایش 

، شاخص بطور 2141در کل، بجز یک وقفه در ماه اکتبر سال . داشت

 .روند کاهشی داشت 2141پیوسته از ماه آوریل 

واحد  3/4واحد در ماه مارس،  8/463فائو با متوسط شاخص قیمت غالت 

نسبت به همین ماه در ( درصد 7/48)واحد  93از ماه فوریه و ( درصد 4/4)

پس از یک افزایش کوتاه مدت در پایان سال . سال قبل کاهش داشت

بعلت عرضه باال روند کاهشی  2145، این  شاخص ار آغاز سال 2141

 2در ماه مارس قیمت گندم و ذرت نسبت به ماه فوریه حدود . داشت

 . درصد کاهش پیدا کرد

واحد در ماه مارس،  7/454اهی با متوسط های گی شاخص قیمت روغن

ترین سطح خود  کمتر از فوریه بود و به پائین( درصد 4/9)واحد  5حدود 

این کاهش مربوط به قیمت سویا و روغن . تا کنون رسید 2113از سپتامبر 

کاهش شاخص روغن پالم ناشی از ادامه کاهش تقاضای . شود پالم می

روغن سویا بعلت برداشت خوب در  واردات جهانی و پائین بودن قیمت

امریكای جنوبی و افزایش میزان ذخیره جهانی و انتظار کشت باال در 

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

افزایش ( درصد 7/4)واحد  9واحد در ماه مارس نسبت به ماه قبل  3/481قیمت محصوالت لبنی با متوسط شاخص 

دن عرضه صادراتی منطقه اقیانوسیه و اروپا علت محدود ش. این دومین ماه متوالی افزایش این شاخص است. داشت

 . اصلی این افزایش است

این کاهش . کمتر بود( درصد 1/4)احد . 8/4واحد در ماه مارس از ماه قبل  1/477شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

گاو  قیمت گوشت گوسفند نیز افزایش ولی قیمت گوشت. عمدتا بدلیل کاهش شاخص قیمت گوشت خوک و مرغ بود

 . کاهش داشت

کاهش داشت و ( درصد 2/3)واحد  4/43واحد در ماه مارس نسبت به ماه قبل  3/487شاخص قیمت شكر فائو با متوسط 

کاهش قیمت شكر منعكس کننده وضعیت مساعد برداشت . تا کنون رسید 2113ترین سطح خود از فوریه  به پائین

 . محصول در کشورهای تولید کننده آن است

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en :برلینک خ

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 173.8 points in March 2015, down 2.6 points (1.5 percent) 

from its revised February value and nearly 40 points (18.7 percent) below its level in March 

2014. Sugar prices dipped particularly strongly in March, with more modest declines recorded by 

vegetable oils, cereals and meat. By contrast, dairy values rose for the second consecutive month, 

departing from the general negative trend that dominated the other commodity markets. Overall, 

except for a pause in October 2014, the Index has been falling steadily since April 2014, on 

account of large global supplies for most commodities included in the Index. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/14/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 (2145مارس )اتمسفر اکسیدکربن  غلظت دی تغییرات میزان وندر

 مجدد افزایش ،، مقایسه سال به سال«(Mauna Loa)ماونا لوآ »اساس آخرین اطالعات ارائه شده توسط رصدخانه ر ب

 (2145اولین هفته ماه مارس )های موجود  واقع، آخرین دادهدر . دهد شان میاکسیدکربن اتمسفر را ن غلظت دی میزان

که از میزان  است 2141بیشتر از ماه مارس سال قسمت در میلیون  3/2یعنی قسمت در میلیون  9/114غلظتی برابر 

  .، گذشته استکه مربوط به فوریه است PPM111 آستانه یعنی 

شناسائی عوامل افزاینده گرمایش . است در آینده نزدیک شناخته شده اقلیمی بعنوان مهمترین چالش انسانی ییراتتغ

گیری میزان غلظت  یكی از این فاکتورها اندازه. و نكته کلیدی آغاز مقابله با این چالش است ین، مهمترینزم

ها، ارتباط مستقیمی بین  ز روند ذوب یخوری شده اآ بر اساس اطالعات جمع. باشد اکسیدکربن در اتمسفر می دی

 . اکسیدکربن در اتمسفر و دمای هوا وجود دارد غلظت دی

های  دادههر دو یا سه ماه  http://www.lteconomy.itتوجه به این مطلب، در رصدخانه ماونا لوآ به آدرس اینترنتی با 

 . گردد اکسیدکربن در اتمسفر منتشر می هفتگی مربوط به غلظت دی

علت . باشد می 2145شروع شده و آخرین آن مربوط به ماه مارس  2149ی مربوط به ماه مه ها اطالعات از دادهاین 

مشاهده شده  از آغاز آماربرداریاالترین رقم ببعنوان  PPM 111، رقم این بوده است که در این ماه 2149انتخاب ماه مه 

برخی از دانشمندان رقم . بسیار باالیی استرقم  های قبل از صنعتی شدن در سال PPM 281  نسبت بهاین رقم . است

 . اند که در آن کره زمین به تعادل گرمایی جدیدی خواهد رسید باالترین رقمی دانستهرا  511

قسمت در میلیون  3/114عبور کرد و به باالترین میزان در ماه مه یعنی به  111، این رقم از 2141ماه مارس و آوریل در 

 . رسید 26/114به رقم  2145در هفته اول ماه مارس  ،یک سری نوساناتپس از آن بدنبال . رسید

، میزان غلظت قسمت در میلیون 2-9است که با افزایش ساالنه برابر  بینی شده پیش ،بررسی روند تغییراتبا 

 . برسد PPM 511 سال آینده به آستانه  11تا  91در اکسید کربن  دی

 :دهند و نمودار زیر روند تغییرات را نشان میجدول 

 

Tab. Co2 concentration at Mauna Loa center since April 2013 to March 2015, year-on-year comparison 

Period 
CO2 concentration 

 (in ppm) 
Period 

CO2 concentration (in 

ppm) 
y/y change (in ppm) 

Apr. 2013 1st  week 397.6 Apr. 2014 1st  week 401.24 3.64 

May. 2013 1st  week 399.5 May. 2014 1st  week 401.9 2.4 

Jun. 2013 1st  week 399.2 Jun. 2014 1st  week 401.82 2.62 

Jul. 2013 1st  week 397.73 Jul. 2014 1st  week 399.83 2.1 

Aug. 2013 1st week 395.74 Aug. 2014 1st  week 397.74 2 

http://www.lteconomy.it/
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Sep. 2013 1st  week 393.86 Sep. 2014 1st  week 394.95 1.09 

Oct 2013 1st week 393.32 Oct. 2014 1st week 395.48 2.16 

Nov. 2013 1st  week 394.45 Nov. 2014 1st week 396.69 2.24 

Dec 2013 1st week 396.28 Dec. 2014 1st week 398.92 2.64 

Jan 2014 1st week 398.1 Jan. 2015 1st week 399.83 1.73 

Feb. 2014 1st  week 397.93 Feb. 2015 1st week 400.21 2.28 

Mar. 2014 1st  week 398.36 Mar. 2015 1st week 401.26 2.9 

      Average Change 2.32 

 

 

Graph - Co2 concentration in ppm, Mauna Loa, weekly data 

 
 

 since-ppm-400-than-more-atmosphere-the-in-concentration-co2-en/526-http://www.lteconomy.it/en/news-:لینک خبر

ppm-3-401-march-in-yfebruar 
 :خالصه خبر 

CO2 CONCENTRATION: According to the latest data released by the observatory of Mauna 

Loa, the year on year comparison shows again a growing level in the concentration of carbon 

dioxide in the atmosphere. In fact, the latest available data (referred to the first week of March 

2015) indicates 401.3 CO2 parts per million (ppm), +2.9 ppm on the first week of March 2014. It 

http://www.lteconomy.it/en/news-en/526-co2-concentration-in-the-atmosphere-more-than-400-ppm-since-february-in-march-401-3-ppm
http://www.lteconomy.it/en/news-en/526-co2-concentration-in-the-atmosphere-more-than-400-ppm-since-february-in-march-401-3-ppm
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has overshot the 400 ppm threshold in advance, since February. That threshold was overshot 

only in May last year. 

Climate change is becoming the most important challenge for humanity in the near future. 

Understanding the driving factors of global warming is a starting (and key) point in order to 

correctly address this challenge. One of these factors is the measure of CO2 concentration in the 

atmosphere. According to the record of CO2 and temperature preserved in ice sheets in 

Antarctica and Greenland, there are a clear correlation between CO2 concentration in the 

atmosphere and air temperature (the higher the concentration, the higher air temperature will be). 

This is why we are going to present (at www.lteconomy.it/en) every two or three months the 

weekly figures on CO2 concentration observed at the Mauna Loa centre (the site chosen 

by Charles D. Keeling, the scientist who started the studies on the proportion of carbon dioxide 

in the atmosphere). 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 it.lteconomy :منبع

 52/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 «کریدورهای کشاورزی»درباره انتشار گزارش جدید فائو 

می توانند در جذب « کریدورهای کشاورزی»بر اساس گزارش جدید فائو 

هایی موثر باشند که به  های خصوصی و بزرگ بر روی پروژه گذاری سرمایه

پا بوده و سبب تقویت امنیت غذایی در کشورهای  نفع کشاورزان خرده

ند از این گزارش بعنوان توان ریزان توسعه می برنامه. درآمد شوند کم

هایی برای  های خود و یافتن راه برنامه تدوین راهنمایی در مورد نحوه

 . اجتناب از بروز مشكالت استفاده نمایند

ها  آهن، بنادر و کانال ها، راه حمل و نقل مانند بزرگراهمختلف  با توجه به این گزارش کریدورها با استفاده از خطوط

های اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی  های توسعه ایجاد کرده و سبب تقویت فعالیت برای برنامهتوانند قلمروهایی  می

 . ها و موسسات محلی است گزاری گذاری، سیاست نقطه قوت این رویكرد در تلفیق سرمایه. گردند
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کشاورزی برای بخش ایجاد کریدورهای » بنا بر اظهار اوا گالوز نوگالس کارشناس اقتصاد کشاورزی فائو و نویسنده 

های آبیاری نیست بلكه آنها  به  ، ایده کلیدی در ایحاد این کریدورها فقط بهبود حمل و نقل و یا زیرساخت«کشاورزی

 . رسانند های آگاهانه یاری می گیری ای در تصمیم مسئولین در سطح محلی، ملی و منطقه

برنامه پیشرفته از کریدورهای موفق  9. است قرار گرفته مورد بررسی 6ای جزئیات مربوط به  صفحه 211در  این گزارش 

پروژه جدید که در مراحل اولیه اجرا هستند  9و  ،در آسیای مرکزی، ناحیه بزرک مكونگ در جنوب شرقی آسیا و پرو

 .در اندونزی، موزامبیک و تانزانیا

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/279554/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Economic "agrocorridors" can be a strategic tool to draw private capital and large-scale 

investment to projects that benefit smallholder farmers and boost food security in lower-income 

countries, according to a new FAO report that provides guidance on how development planners 

can avoid pitfalls. These corridors, according to the report, are development programmes that 

foster promising economic sectors - notably agriculture in developing countries - in a territory 

connected by lines of transportation like highways, railroads, port or canals. The strength of this 

approach is its integration of investments, policy frameworks and local institutions. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 آلوده به رادیو اکتیو های حفاظت از محصوالت زراعی در برابر خاک

اند که مانع از  دانشمندان موفق به کشف یک ترکیب شیمیایی شده

های آلوده به این ماده توسط  جذب ماده رادیو اکتیو سزیم از خاک

 . شود گیاهان می

ای فوکوشیمای  ر نیروگاه هستهتقریبا چهار سال بعد از حادثه د

های کشاورزی این مناطق همچنان  ژاپن، میزان رادیوسزیم در زمین

 . است مانده باالتر از سطح طبیعی باقی

http://www.fao.org/news/story/en/item/279554/icode/
http://en.wikipedia.org/wiki/Highway
http://en.wikipedia.org/wiki/Railroad
http://en.wikipedia.org/wiki/Canal
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است، محققان مرکز علوم منابع پایدار  به چاپ رسیده Scientific Reportsدر تحقیقی که نتایج آن در مجله 

RIKEN اند که مانع از جذب سزیم توسط گیاهان شده و ازآنها و  و معرفی کرده، یک ترکیب شیمیایی را شناسایی

 . کند های آلوده به مواد رادیو اکتیو محافظت می های خاک متعاقبا از انسان در برابر آلودگی

دهد، اما بعلت محلول بودن در آب و مشابهت آن با پتاسیم به آسانی از  اگرچه سزیم عمل خاصی در گیاهان انجام نمی

های گیاهی با پتاسیم رقابت کرده و سبب  شود و بعد از جذب شدن در داخل سلول های آلوده جذب گیاهان می خاک

 . شود ایجاد اختالل در فرایندهای فیزیولوژیكی و روند رشد گیاه می

تیک برای ترکیب سینت 41،111با استفاده از  Arabidopsis thalianaهای گیاه  آنها آزمایشات خود را بر روی نهال

ترکیب را که گیاهان را متحمل  5در نهایت . کند، شروع کردند تعیین اینكه کدام مواد اثرات مضر سزیم را معكوس می

نامیدند و دریافتند که در محیط رشدی که  CsTolen A-Eآنها این ترکیبات را .  کند، شناسایی کردند به سزیم می

 . است ی باقی مانده و میزان آن در گیاه کمتر بودهبوده است مقدار سزیم بیشتر CsTolen Aحاوی 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150305081704.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A chemical compound that prevents plants from taking up cesium, thus protecting them -- and us 

-- from the harmful effects of soil contaminated with radiocesium, has been discovered by 

scientists. Almost four years after the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in 

Japan, farmland remains contaminated with higher-than-natural levels of radiocesium in some 

regions of Japan, with cesium-134 and cesium-137 being the most troublesome because of the 

slow rate at which they decay.  

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

   حساس به پاتوژن به گندم آمیز ژن انتقال موفقیت

ای بنام  دانشمندان موفق به انتقال گیرنده حساس به باکتری از گیاه دولپه

Arabidopsis thaliana آنها طی تحقیق خود . اند ای شده به گندم تک لپه

تواند سبب افزایش  اند که گیرنده دارای واکنش دفاعی بوده و می نشان داده

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150305081704.htm
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دهی و یا مداری که طی آن گیرنده در انتقال از گیاه  نتایج این تحقیق مسیرهای عالمت. مقاومت در برابر بیماری گردد

 .  دهد را نشان می گردد لپهای حفظ می ای به تک دولپه

 . است به چاپ رسیده The New Phytologist todayای  در مجله  نتایج این تحقیق بصورت مقاله

این  در ابزار تشخیصی توسعه یافته. های باکتریایی گندم در آسیا و افریقا و همچنین در امریكا شایع است بیماری

های متعدد  رقام گندم نسبت به مقاومت آنها در برابر پاتوژنگری بذرهای ا تواند به کشاورزان در غربال تحقیق می

 . باکتریایی کمک نماید

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150311210417.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists have successfully transferred a receptor that recognizes bacteria from the model plant 

Arabidopsis thaliana - a dicot, to wheat -- a monocot. They showed that the receptor can trigger a 

defensive response and confers increased resistance to bacterial disease. The research findings 

demonstrate that the signalling pathways or circuitry downstream of the receptor are conserved 

between evolutionary distant monocots and dicots. 

 گندم :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 اند روییده کج ی کهدرختان درهای زیستی  سوختتولید افزایش بازدهی 

تی  سی)های تصویربرداری پزشكی  محققان با استفاده از تكنیک

درختانی که  های زیستی در بودن بازده تولید سوختعلت باال  (اسكن

تصاویر تهیه شده با  .اند را کشف کردهاند،  بصورت کج روییده

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150311210417.htm
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اند که درختان بید با تولید فیبر ژالتینی با قند باال در مقابل کج شدن مقاومت کرده و  اسكن نشان داده تی میكروسی

  . رویند بصورت راست می

آنها با تولید فراوان قند قابل . هستند های زیستی کاشت در سطح وسیع برای تولید سوختدرختان بید مناسب برای 

های  دار و خاک های شیب دسترس دارای رشد سریع بوده و در مقابل شرایط محیطی مختلف مثل وزش باد در زمین

 .فقیر مقاوم هستند

 5برای تولید بیشتر قند تا  است س طبیعیسازی استر درجه در واقع شبیه 15های با شیب  کاشت درختان در زمین

محققان امپریال کالج لندن با .  است دهاما تا کنون علت این افزایش تولید قند معلوم نبو. برابر نسبت به شرایط عادی

و مرکز تحقیقات روتامستد با استفاده از اشعه ایكس  Surreyهمكاری کارشناسان موزه تاریخ طبیعی ، دانشگاه 

و به   های سه بعدی با وضوح باال موفق به بررسی رشد درخت بید شده و تهیه عكس( تی اسكن سی)رافی میكروتوموگ

اند مدت  زمان الزم برای زنده  این تیم تحقیقاتی توانسته. دان بردهتغییراتی که در سطح ملكولی اتفاق میافتد، پی 

 . گیری نمایند ها و تولید مواد فیبری خاص را اندازه ماندن سلول

 BMC Plantتحقیقات علوم بیولوژی و بیوتكنولوژی انجام و نتایج آن در مجله گذاری شورای  این تحقیق با سرمایه

Biology است به چاپ رسیده .  

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2.015/03/150311081702 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Medical imaging techniques have been used to explore why making willow trees grow at an 

angle can vastly improve their biofuel yields. Using micro-CT scans, the team showed that the 

trees respond to being tilted by producing a sugar-rich, gelatinous fibre, which helps them stay 

upright.Imperial researchers have used medical imaging techniques to explore why making 

willow trees grow at an angle can vastly improve their biofuel yields.  

Using micro-CT scans, the team showed that the trees respond to being tilted by producing a 

sugar-rich, gelatinous fibre, which helps them stay upright. 

 های زیستی سوخت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150311081702.htm
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 های بد در گیاه ذرت معرفی روشی جدید برای یافتن جهش

های بد  در هر نسلی از گیاه ذرت بطور تصادفی تغییر شكل در بالل آن در نتیجه جهش

های بد از جمعیت بذور اصالحی، ممكن  صورت عدم حذف این جهشدر . افتد فاق میات

 . باشد است کاهش قابل توجهی در میزان عملكرد بدنبال داشته

های بد در ژنوم ذرت توسعه  بینی وقوع جهش محققان دانشگاه کرنل، روشی را برای پیش

های ناخواسته در ژنوم ذرت  DNAآنها موفق به شناسائی مكان ترتیب که  بدین. اند داده

 . اند شده

امطلوبی هم همراه است که یكی از مشكالت عمده تولیدکنندگان های ن همراه هر ژن شامل یک صفت مطلوب، جهش

ست با نهای نامطلوب بر روی ژنوم، محققان خواهند توا به محل وقوع جهش با آگاهی. رقام جدید محسوب می شودا

 . های بد را کاهش دهند یش ژنوم آنها نقاط را حذف و احتمال وقوع جهشاستفاده از تكنولوژی ویرا

اطالعات بیشتر درباره این فناوری توسط ادوارد . در حال حاضر تكنولوژی جدید ویرایش ژنوم رو به توسعه است

االت آکادمی مجموعه مق 3ای در شماره  بوکلر، محقق ژنتیک از دانشگاه کرنل و وزارت کشاورزی امریكا بصورت مقاله

 . است ملی علوم به چاپ رسیده

اند که فناوری ویرایش ژنوم با مهندسی ژنتیک متفاوت بوده و در آن ژن جدیدی  در ضمن این محققان متذکر شده

 .گردند های بد اصالح می وارد ژنوم نشده بلكه دقیقا جهش

 crops-maize-improve-may-mutations-bad-find-http://www.news.cornell.edu/stories/2015/03/method :لینک خبر

 :خالصه خبر 

This deformed ear of corn results from bad mutations that occur randomly each generation. 

When bad mutations are not removed from breeding populations, they can cause dramatic losses 

in yield. Cornell researchers have developed a way to predict bad mutations in the maize 

genome, addressing a major challenge for breeders trying to grow better crops and feed rising 

populations. The researchers found regions of the genome that were riddled with such unwanted 

DNA.  For every gene that contains a desirable trait, many undesirable mutations come along for 

the ride – a common hindrance for breeders focused on improved varieties. By knowing exactly 

where the bad mutations are in the genome, researchers can apply new genome editing 

technologies that allow precise cuts and fixes to be made. 

 ذرت :موضوع

 (cornell) دانشگاه کرنل :منبع

http://www.news.cornell.edu/stories/2015/03/method-find-bad-mutations-may-improve-maize-crops


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول فروردین 

 

www.iccima.ir 

14 

 

 11/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های پایدارسازی  به برزیل در حمایت از پروژه IDBهای مالی  کمک

 411، تایید کمک مالی (IDB) ییامریكا المللی بینبانک توسعه 

های  های تولید سوخت میلیون دالری را در حمایت از پروژه

 .زیستی و کشاورزی پایدار برزیل اعالم کرده است

گذاری خواهد  برزیل سرمایه ABCاین بودجه از طریق بانک 

، این ABCگذاری خارجی بانک  بنا بر اظهار مدیر سرمایه. شد

شرکت از این کمک  21حداقل . سال فرصت خواهد داشت ها و کسب و کارهای موردنظر یک بانک برای انتخاب پروژه

هایی شد که بر روی  یابی به منابع مختلف مالی برای شرکتوی هدف از این کار را دست. مالی برخوردار خواهند شد

 . های پایدار سازی متمرکز هستند فعالیت

get-projects-sustainable-biofuel-13/brazil-03-rticles/2015http://www.bloomberg.com/news/a- :لینک خبر

idb-from-million-100 

 :خالصه خبر 

The Inter-American Development Bank approved $100 million in financing for biofuel and 

sustainable agriculture projects in Brazil. The funds will be for investments through Banco ABC 

Brasil SA, said Luiz Antonio Assumpcao Neto, director of foreign funding at ABC. The Brazil 

bank has one year to choose projects and existing businesses to finance. “At least 20 companies 

will receive the support,” Neto said Thursday in a telephone interview from Sao Paulo. “The 

objective is to give access to different funding for companies focused in sustainability.” 

 های زیستی سوخت :موضوع

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 13/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/brazil-biofuel-sustainable-projects-get-100-million-from-idb
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/brazil-biofuel-sustainable-projects-get-100-million-from-idb
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-13/brazil-biofuel-sustainable-projects-get-100-million-from-idb
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 ث کشاورزیهای خرمای امارات بعنوان میرا ثبت واحه

دو واحه خرما در امارات متحده عربی المللی خرما،  در مراسم ساالنه جایزه بین

ها از نظر اکوسیستم و وجود منابع ژنتیكی، تنوع زیستی و بلحاظ اهمیت آن

. ندمیراث فرهنگی، بطور رسمی توسط فائو بعنوان میراث کشاورزی ثبت گردید

شناسی باستانی  های آب بعنوان شگفتی« لیوا»و « العین»های  این دو واحه بنام

 . ندباش های آنها مرکز تولید خرما در امارات می و نخلستان  شناخته شده

آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در این مراسم اظهار داشت که برای بسیاری از کشورهای عربی، خرما بیشتر از یک ماده 

 . شود ناپذیر از تاریخ و هویت فرهنگی آنها محسوب می غذایی بوده و به عنوان بخشی جدایی

ز طریق اقداماتی مثل محافظت در برابر ها ا احههای اخیر، امارات برنامه حفاظت فعال و پویا برای احیا این و در سال

 . است گسترش شهری، مرمت سیستم آبیاری باستانی و معرفی مجدد مدیریت سنتی کشاورزی اجرا کرده

ها باعث خواهد شد که در آینده نیز همانند  ها برای حفظ و انتقال دانش از طریق نسل آقای داسیلوا گفت که این تالش

 . ترادف با امنیت غذایی برای این کشور ادامه یابدگذشته تولید خرما م

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/280343/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Al Ain and Liwa oases are known as marvels of ancient hydrology and their date groves 

form the center of date production in the Emirates. 

“Speaking at the annual Khalifa International Date Palm Award Ceremony in the United Arab 

Emirates, da Silva designated both oases as Globally Important Agricultural Heritage Systems 

(GIAHS) and praised the Emirates’ active conservation efforts. The GIAHS Initiative promotes 

public understanding, awareness, national and international recognition of Agricultural Heritage 

systems. 
 خرما :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم المللی بینکنفرانس سومین 

http://www.fao.org/news/story/en/item/280343/icode/
http://www.fao.org/giahs/en/
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المللی کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم در  سومین کنفرانس بین

پلیه  در شهر مون( 39د اسفن 27تا  25) 2145مارس  48 یال 46تاریخ 

دهندگان و سایر  گزاران، توسعه فرانسه با حضور محققان، سیاست

در این کنفرانس شرکت . ذینفعان از سراسر دنیا برگزار گردید

کنندگان بر روی چگونگی اثرگذاری کشاورزی هوشمند در برابر 

ه تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی بحث و دحل برای مشكالت فزاین های آن برای ارائه راه و توانمندی( CSA)اقلیم 

 . تبادل نظر کردند

المللی در تحقیقات کشاورزی برای توسعه  های بین المللی از جمله مرکز همكاری با همكاری نهادهای بین کنفرانساین 

(CIRAD)المللی تحقیقات کشاورزی   ، فائو، گروه مشورتی بین(CGIAR) برنامه تحقیقاتی ،CGIAR  در مورد

المللی  ، سازمان امداد و توسعه بین(INRA)های کشاورزی فرانسه  موسسه ملی پژوهش ،(CCAFS)تغییرات اقلیمی 

(IRD) بنیاد آگروپولیس ،(Agropolis)دانشگاه واگنینگن و دانشگاه دیویس کالیفرنیا سازماندهی و برگزار گردید ، . 

 :هدف اصلی این کنفرانس عبارت بودند از 5

 پایه علوم روز رسانی به 

 های کشاورزی و غذا ارائه سناریوهای کلیدی برای سیستم 

 ی الزمها به منظور سرعت بخشیدن توسعه فناوریها برای اقدامات اولیه  شناسائی اولویت 

 در برابر اقلیم از طریق تلفیق موضوعات کلیدی پژوهشی دی ارتباط بین طرفداران کشاورزی هوشمنربرقرا 

 یشبرد اهداف و ارائه طرح عملی برای تقویت جامعه علمی جهانی درباره کشاورزی طراحی نقشه راه برای پ

 در برابر اقلیم دهوشمن

 /http://www.cgiar.org/csa2015 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Climate-Smart Agriculture 2015 is the third international conference in a successful series on 

climate-smart agriculture, which was launched in 2011. This global science conference – to be 

held in Montepellier, France from March 16 to 18 – will gather top scientists, policy-makers, 

developers and other stakeholders from all over the world to discuss how climate-smart 

agriculture (CSA) can provide potential solutions to the growing problem of climate change and 

food security. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (CGIAR)  :منبع

http://www.cgiar.org/csa2015/
http://csa2015.cirad.fr/
http://csa2015.cirad.fr/
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 بازگشت به فهرست

 

 

 پذیرترین بخش در برابر بالیای طبیعی کشاورزی، آسیب

بر اساس گزارش جدید فائو که در کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد  

دید، نزدیک به یک چهارم برای کاهش خطر بالیای طبیعی ارائه گر

خسارات ناشی از بالیای طبیعی در کشورهای در حال توسعه به بخش 

 . کشاورزی آنها وارد می شود

 نین اعالم کرد که یک مرکز خاص با هدف کمک به اینهمچفائو 

اندازی خواهد  تولید مواد غذایی راه کشورها به منظور بهبود تجهیزات

پذیر بوده و  آثار مخرب آنها را محدود و در نتیجه ظرفیت مقابله این  کمتر آسیب کرد که در برابر بالیای طبیعی

 . کشورها را افزایش دهد

 22دهد که  کشور در حال توسعه نشان می 18فاجعه در  78تجزیه و تحلیل فائو از نیاز سنجی مربوط به پس از وقوع 

در فاصله  خشكسالی، سیل، طوفان و یا سونامیبالیای طبیعی مثل وقوع درصد از کل خسارات وارده ناشی از 

 . است مربوط به بخش کشاورزی بوده 2149تا  2119های  سال

شود که فاقد منابع مالی  روستایی فقیر بدون بیمه می این خسارات و تلفات عمدتا مربوط به جوامع روستایی و نیمه

های بشردوستانه در  درصد از کمک 5/1حال تنها  ا اینب. اند موردنیاز برای تامین مجدد معیشت از دست رفته خود بوده

 . است الذکر به بخش کشاورزی اختصاص یافته دوره فوق

 71معادل  2149تا  2119ی در دوره ده ساله بر اساس برآورد فائو میزان خسارت وارده به محصوالت کشاورزی و دام

میلیارد  26مییارد دالر در رتبه اول و پس از آن افریقا با  28از نظر میزان خسارت وارده آسیا با . میلیارد دالر است

 . دالر خسارت در رتبه دوم قرار دارد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/280526/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Nearly a quarter of damages wrought by natural disasters on the developing world are borne by 

the agricultural sector according to initial results from a newFAO study released here today at 

http://www.fao.org/news/story/en/item/280526/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4434e.pdf
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the UN World Conference for Disaster Risk Reduction. 

The Organization also announced the launch of a special facility aimed at helping countries 

better equip their food production sectors to reduce risk exposure, limit impacts, and be better 

prepared to cope with disasters. 

Twenty-two percent of all damages inflicted by natural hazards such as drought, floods storms or 

tsunamis are registered within the agriculture sector, FAO's analysis of 78 post-disaster needs 

assessments in 48 developing countries spanning the 2003-2013 period shows. 
 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 17/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

  2145تا  2114های  در فاصله سال ها کاهش انتشار کربن از جنگل

برآورد جدید اعالم شده توسط فائو، میزان مجموع کربن  بر اساس 

، بیش 2145تا  2114های  ها در فاصله بین سال منتشر شده از جنگل

زدائی از علل  کاهش  روند جنگل. است درصد کاهش یافته 25از 

 . است اصلی آن بوده

زدائی در دوره  ای ناشی از جنگل میزان انتشار گازهای گلخانه

گیگاتن  3/2به ( Gt)گیگاتن 3/9النه از الذکر، سا فوق

جنگل زدائی، تغییر کاربری اراضی از . است اکسیدکربن رسیده دی

 . است های دیگر تعریف شده جنگل به کاربری

برزیل، ردائی در حال کاهش بوده و در برخی کشورها از جمله  بنا بر اظهارات آقای داسیلوا، مدیرکل فائو نرخ جنگل

های قابل توجهی  ، ترکیه، اروگوئه و ویتنام پیشرفترد، کاستاریكا، فیلیپین، جمهوری کرهو شیلی، چین، کیپ

 .اند داشته

 .  است منتشر کرده 2145مارس  24ها در  المللی جنگل ین بار به مناسبت روز بیناین آمار را برای اولفائو 

 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/281182/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/281182/icode/
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Total carbon emissions from forests decreased by more than 25 percent between 2001 and 2015, 

mainly due to a slowdown in global deforestation rates, according to new estimates published by 

the UN Food and Agriculture Organization (FAO) today.   

Global emissions from deforestation dropped from 3.9 to 2.9 Gigatonnes (Gt) of carbon dioxide 

(CO2) per year over the period of 2001-2015. Deforestation is defined as a land-use change, 

from forest to other land uses. "It is encouraging to see that net deforestation is decreasing and 

that some countries in all regions are showing impressive progress. Among others, they include 

Brazil, Chile, China, Cape Verde, Costa Rica, Philippines, Republic of Korea, Turkey, Uruguay, 

and Viet Nam," said FAO Director-General Jose Graziano da Silva.  
 جنگل :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 شدزده سوریه  میلیون دالر کمک به مردم بحران 424فائو خواستار 

میلیون دالر کمک مالی اضطراری برای جلوگیری از  424بنا بر اعالم فائو،  حدود 

در حال . زده موردنیاز است تر شدن وضعیت امنیت غذایی در سوریه بحران وخیم

میلیون نفر در  8/3حاضر تولیدات کشاورزی و تجارت بشدت آسیب دیده و حدود 

 . برند می غذایی بسر عدم امنیت

ار آقای عبدالسالم ولد احمد، معاون مدیرکل و نماینده فائو در منطقه بنا بر اظه

 های کشاورزی و جلوگیری از بدتر شدن های بیشتری برای بازسازی زیرساخت خاور نزدیک و شمال افریقا، کمک

 .  مورد نیاز است مردم امنیت غذاییوضعیت معیشت و 

مارس در کویت برگزار  94ای بشر دوستانه به سوریه که در ه کشورهای متعهد به کمکالمللی  سومین کنفرانس بین

بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی در سوریه و های مالی اضطراری به منظور  گردید فرصتی را برای افزایش کمک

 . کشورهای همسایه فراهم کرد

 1ن نفر آواره و نزدیک به میلیو 44که بیش از  گذارد در حال در حال حاضر، سوریه پنجمین سال بحران را پشت سر می

درصد از  85حدود . اند میلیون نفر آنها به کشورهای همسایه از جمله مصر، عراق، اردن، لبنان و ترکیه پناهنده شده

 .برند ها بسر می باشند در خارج از اردوگاه این جمعیت  که اغلب آنها روستائیانی وابسته به کشاورزی و فقیر می
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درصد کاهش  51ها تلف و برداشت غالت بیش  درصد از دام 51و آغاز بحران، حدود  2144سال در خود سوریه نسبت به 

 . است یافته

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/282009/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Some $121 million are urgently needed to prevent further deterioration of the food security 

situation and the collapse of regional food chains amidst the ongoing crisis in Syria, which has 

severely disrupted agricultural production and trade and left some 9.8 million people food 

insecure, FAO said today. “We need to provide additional assistance to farmers to help them 

rebuild agricultural infrastructure and livelihoods, or we will see the food security situation 

continue to worsen,” said Abdessalam Ould Ahmed, FAO Assistant Director-General and 

Regional Representative for the Near East and North Africa.  

The Third International Humanitarian Pledging Conference for Syria, which will take place in 

Kuwait City on 31 March, presents an opportunity to raise critical funds to strengthen 

agricultural production in communities across Syria and neighbouring countries.  
 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 31/13/5112: تاریخ خبر

 به فهرستبازگشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های زیستی بجای مراتع جایگزینی کشت محصوالت سوختعواقب 

مدیسون در طی یكی از آخرین  –محققان دانشگاه ویسكانسین 

های  اند که در دوره چهار ساله اخیر  سطح زمین تحقیقات خود نشان داده

های  ذرت و سویا به منظور تولید سوخت محصوالتی چون زیرکشت

http://www.fao.org/news/story/en/item/282009/icode/
http://www.unocha.org/syria/third-pledging-conference
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 . است رسیده( هكتار 811میلیون و  2حدود ) میلیون اکر 7 های مرتع، به ریق جایگزینی زمیناز ط زیستی

های زیستی و وضعیت  جزئیات بیشتر در مورد این تحقیق که در آن موضوع افزایش تقاضا برای محصوالت سوخت

به چاپ   Environmental Research Lettersاست، در مجله  گرفته انتشار کربن در اراضی طبیعی مورد بررسی قرار

است، اشاره  ای داشته ها در امریكا که چنین عواقب ناخواسته گزاری همچنین به نقاط ضعف سیاست. است رسیده

 . است شده

و سنگ   نیروگاه زغال 91های کشت ذرت و سویا، معادل های مرتع به زمین بنا بر این گزارش، تنها به تبدیل زمین

 . است منتشر کرده به اتمسفر اکسیدکربن دییلیون خودرو در جاده م 28بعبارت دیگر معادل 
  

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150402081619.htm :لینک خبر

:خالصه خبر   

Clearing grasslands to make way for biofuels may seem counterproductive, but University of 

Wisconsin-Madison researchers show in a study that crops, including the corn and soy 

commonly used for biofuels, expanded onto 7 million acres of new land in the U.S. over a recent 

four-year period, replacing millions of acres of grasslands. 

The study -- from UW-Madison graduate student Tyler Lark, geography Professor Holly Gibbs, 

and postdoctoral researcher Meghan Salmon -- is published in the journal Environmental 

Research Letters and addresses the debate over whether the recent boom in demand for 

common biofuel crops has led to the carbon-emitting conversion of natural areas. It also reveals 

loopholes in U.S. policies that may contribute to these unintended consequences. 

 

 های زیستی سوخت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/14/5112 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 در ژنوم پنبهمفید  SNP روشی جدید برای یافتن کشف

های  تگزاس و مرکز تحقیقات کشاورزی دشت A&Mمحققان دانشگاه 

تیابی به اند که دس جنوبی امریكا موفق به توسعه رویكردی جدید شده

در ژنوم پیچیده پنبه را آسان ( SNP)نوکلئوتیدی  مورفیسم تک پلی

 . سازد می

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150402081619.htm
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. بین دو فرد وجود دارد DNAدر توالی  ای است که های تک پایه تفاوت( SNP)نوکلئوتیدی  مورفیسم تک اصطالح پلی

SNP شناسان  ی بسیار مهم برای زیست، بنابراین منابعترین تنوع ژنتیكی در ژنوم گیاهان و حیوانات هستند ها رایج

دهنده تنوع در مقیاس فردی هستند، آنها را تبدیل به  حضور این نشانگرها و این واقعیت که نشان. شوند محسوب می

های  مطالعات تنوع ژنتیكی در سطح جمعیت و تهیه نقشههای کاربردی مثل  برنامه زآل برای بسیاری ا یک نشانگر ایده

  . است دهژنتیكی در گیاهان کر

بطور رایگان  Applications in Plant Sciencesژنوم پنبه در آخرین شماره مجله  SNPیافته اخیر محققان درباره 

 . باشد در دسترس می

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/201.5/04/150401093633 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers have developed a strategy that simplifies the discovery of useful single-nucleotide 

polymorphisms within the complex cotton genome. This method will be useful for marker-

assisted selection, linkage and QTL mapping, and genetic diversity studies. It has the added 

benefit of being applicable to other economically important allotetraploid species, including the 

brassicas, and can be extended to species that do not currently have a reference genome. 

The term "single-nucleotide polymorphism" (SNP) refers to a single base change in DNA 

sequence between two individuals. SNPs are the most common type of genetic variation in plant 

and animal genomes and are, thus, an important resource to biologists.  

 

 پنبه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/14/5112 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 مبارزه با آفات  برای های کشاورزی وجود تنوع زیستی در زیستگاه تاثیر

های متنوع و فراوان در مناظر کشاورزی برای کشاورزان نه تنها از نظر  گونه

های طبیعی  کننده فشان بلكه بخاطر وجود کنترلا فراوانی حشرات گرده

هولتز در  محیطی هلم محققان مرکز تحقیقات زیست. آفات نیز مفید هستند

های غنی از نظر  اند که عالوه بر موارد فوق در زیستگاه الیپزیک دریافته

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150401093633.htm
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 . شود های شیمیایی نیز کمتر می کننده تنوع زیستی سرعت مقاوم شدن آفات به کنترل

 . است به چاپ رسیده Proceeding of the Royal Society Bتحقیق آنها در مجله بیشتر درباره ات جزئی

بنا بر اظهارات این محققان، اگرچه در حال حاضر تعداد زیادی مواد شیمیایی کنترل کننده آفات وجود دارند، اما 

اوم شدن آنها تنها یک تغییر کوچک در ماده برای مق. است سرعت مقاوم شدن آفات در برابر آنها نیز بسیار زیاد شده

نوع  911نوع آفت در سراسر دنیا در مجموع به  511اند که بیش از  برده تا کنون دانشمندان پی. ژنتیكی کافی است

زمینی و  سیب وهمانند سوسک کلرادنیز های انتقال دهنده بیماری  بسیاری از پشه. اند کش مختلف مقاوم شده حشره

 . اند شاورزی در مقابل مواد شیمیایی کنترل کننده آنها مقاوم شدهدیگر آفات ک

بدین ترتیب در نهایت . شوند از طرف دیگر کاربرد مواد شیمیایی سبب از بین رفتن اهداف ناخواسته دیگر نیز می

نیز در  در آنهاموجود  ها و آب نیز باقی مانده و آفات تنها در مزارع بلكه در زمینهای مجاور،  جنگل ها نه  کش آفت

 . شوند تر می مقابل آنها مقاوم

حل برای کاهش کاربرد مواد شیمیایی  راه نمحققان با انجام آزمایشات مختلف در مورد نحوه مقاوم شدن آفات و یافت

اند که افزایش تنوع زیستی از طریق زیاد شدن رقبا و شكارچیان طبیعی آفات منجر به کاهش مقاومت آنها در  دریافته

 . شود ها می کش ای حشرهبر

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150401084446.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A diverse and species-rich agricultural landscape is also beneficial to farmers. This isn't just 

because there are plenty of pollinating insects, creepy crawly pest controllers and other useful 

helpers. Scientists at the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) in Leipzig have 

come across another effect, which has thus far been unknown: in species-rich habitats, pests 

don't become resistant to chemical control measures so quickly, according to their publication in 

the scientific journal Proceedings of the Royal Society B.  

Our opponents always seem to be one step ahead. Although pest controllers now have numerous 

chemical preparations available, allowing them to take action against unwanted insects, the 

species targeted are developing a resistance against the different active substances at a rapid 

pace. Often a single change in the organisms' genetic material is enough to do this.  

 تنوع زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/14/5112 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150401084446.htm
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 های کشاورزی بر رفتارهای باروری ماهیان اثرات آالینده

فنالند  ABO Akademiناش استرالیا و دانشگاه محققان دانشگاه مو

ه ها حتی ب دریافته اند که وجود هورمون رشد مورد استفاده در دامداری

ها عالوه بر عواقب جدی اکولوژیکی و تکاملی بر  میزان خیلی کم در آبراهه

کاربرد هورمون استروئید . گذارد تاثیر می نیز روی رفتارهای باروری آبزیان

ها  های دام ها برای رشد ماهیچه در دامداری β17- Trenboloneبنام 

 . رایج است

ترکیبات مخرب هایی بنام  این ماده محرک رشد از گروه آالینده

های  که از طریق منابع مختلف مثل تخلیه زباله است (Endocrine Disrupting Compounds)سیستم اندوکراینی 

  . دشو نعتی وارد محیط زیست میهای ص های کشاورزی و پساب خانگی در رواناب

اند که این ماده با غلظت باالیی  حال در دانمارک محققان دریافته با این. در اروپا ممنوع است Trenboloneاستفاده از 

. کنند بسیار رایج است سازی کار می مصرف این هورمون بین افرادی که بدن.  ها وجود دارد در فاضالب ورزشگاه

 . باشد ایی مثل امریكا، آرژانتین و استرالیا بالمانع میمصرف آن در کشوره

 . است به چاپ رسیده Hormones and Behaviorنتایج این تحقیق در مجله 

 

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/15040.1084327  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A common growth-promoting hormone used worldwide in the cattle industry has been found to 

affect the sexual behaviors of fish at a very low concentration in waterways -- with potentially 

serious ecological and evolutionary consequences. 

Researchers from Monash University, Australia in collaboration with researchers from Åbo 

Akademi University in Finland have found that the steroid 17β-trenbolone -- used on livestock to 

increase muscle growth -- alters male reproductive behavior in guppy fish (Poecilia reticulata). 

This androgenic growth promoter is part of a group of contaminants called endocrine disrupting 

chemicals (EDCs) that enter the environment through a variety of sources -- from discharge of 

household waste to agricultural run-off and industrial effluent. 

 شیالت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/14/5112 :تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150401084327.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 

  زیست و محیط های زیرزمینی برای کمک به کشاورزان سازی آب مدل

زیست، در  عمران و محیط، آقای استیو لوهاید، دانشیار مهندسی 2141در سال 

اکنون از مدل  های زیرزمین گرفت بطوریكه هم آرژانتین تصمیم به مدلسازی آب

های آگاهانه به نفع کشاورزی  گیری توانند در تصمیم وی کشاورزان و مسئولین می

 .و اکوسیستم طبیعی استفاده کنند

که  زمانی که است کرده اعالموی هدف از این تحقیق را یافتن جواب این سوال 

های تحت مدیریت انسان در مجاورت هم قرار  های طبیعی و زمین اکوسیستم

گذارند؟ در  های زیرزمینی می گیرند، چه تاثیری بر روی ارتباطات مابین آب می

های زیرزمینی بین  واقع هدف درک و شناسائی اثرات و چگونگی تبادل آب

های  های تحت فعالیت زمین است، با توجه به اینكه های مختلف بوده اکوسیستم

های طبیعی هنوز  انسانی روز بروز بیشتر شده و مابین آنها قطعاتی از اکوسیستم

وی نكته جالب در این موضوع  را نحوه اثرات متقابل موجود بین . اند باقی مانده

بیشترین خدمات دو چه توازنی باید برقرار باشد تا   های طبیعی و مصنوعی دانست و اینكه بین این اکوسیستم

 . اکوسیستمی مثل عملكرد محصول، آب پاک و اکوسیستم سالم فراهم گردد

های مختلف  های زیرزمینی بین اکوسیستم هایی از نحوه انتقال آب آوری شده، مدل های جمع او با استفاده از داده

بینی کرده  های زیرزمینی را پیش ی آبهای کمبود و یا فراوان توان زمان ها می با استفاده از این مدل. است طراحی کرده

  . و تصمیمات آگاهانه اتخاذ کرد

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150330173830.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In 2014, those similarities inspired Civil and Environmental Engineering Associate Professor 

Steve Loheide to travel to Argentina on a grant from the Fulbright Scholar Program. He gained 

insights about computer modeling tools that could now help farmers and officials make 

groundwater decisions to benefit both agriculture and natural ecosystems. 

"What's really interesting is the interplay between natural ecosystems and managed ecosystems, 

and what balance of those provides us with the highest level of ecosystem services -- crop yield, 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150330173830.htm
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clean water and healthy ecosystems," Loheide says. Drawing on field data gathered by Argentine 

researcher Esteban Jobaggy, Loheide has built models to simulate groundwater transfer between 

cropland and neighboring natural ecosystems. Loheide says that ultimately, decision-makers can 

use the model results to predict future shortages and excesses of groundwater in cropland. They 

can then optimize management strategies, such as planting new forests and all manner of 

variations in what farmers plant and when. 

 

 های زیرزمینی آب :وضوعم

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 31/13/5112 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 اکسیدانی آن ارتباط بین رنگ کاهو و سرعت اثربخشی آنتی

بودن میزان ترکیبات  ای است که بعلت باال های غذایی مدیترانه پرکاربرد در رژیم یكی از سبزیجات کاهو،

 . اکسیدانی، دارای خواص بسیار مفیدی برای سالمتی انسان است آنتی

بر روی سرعت اثربخشی ماده مفید آنها مورد  های ارقام مختلف کاهو را در تحقیق جدیدی، محققان تاثیر رنگ برگ

 . اند بررسی قرار داده

ز کمرنگ هایی به رنگ سبز، قرم آنها سه رقم مختلف کاهو با برگ

و قرمز مورد آزمایش قرار داده و با استفاده از تكنیک رزنانس 

نحوه تحرک ترکیبات ( EPR)پارامغناطیس الكترون 

 . اند اکسیدانی هریک از این ارقام را مشاهده کرده آنتی

است که رقم سبز رنگ دارای  نتایج بدست آمده نشان داده

کینتیک آهسته اکسیدانی محلول در آب با سرعت  ترکیبات آنتی

های قرمز دارای ترکیبات با تحرک متوسط و سریع  و متوسط، برگ

 . های نیمه قرمز دارای سه نوع ترکیبات آنتی اکسیدانی با سرعت تحرک آهسته، متوسط و سریع هستند و برگ

 . است به چاپ رسیده Journal of Agricultural and Food Chemistryنتایج این تحقیق در مجله 
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150327101102.htm  :ک خبرلین
 :خالصه خبر 

Lettuce, one of the indispensable vegetables in the Mediterranean diet, is a food that greatly 

benefits health, mainly because it is rich in antioxidants. But not all lettuce varieties have the 

same antioxidant effect. According to a study led by the researcher Usue Pérez-López of the 

Department of Plant Biology and Ecology of the UPV/EHU's Faculty of Science and 

Technology, the colour of the leaves of these vegetables determines the speed at which their 

compounds act. So lettuces with green leaves have antioxidants that react more slowly while red-

leaf ones have a faster effect. The results of this study have been set out in a paper "Phenolic 

Composition and Related Antioxidant Properties in Differently Coloured Lettuces: A Study by 

Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Kinetics" recently published by the Journal of 

Agricultural and Food Chemistry.  

 

 اکسیدان کاهو، آنتی :وعموض

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 57/13/5112 :تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 های طبیعی کش مواد افزودنی مفید برای اثربخشی ترکیبات حشره

پزی به ترکیب پاتوژن طبیعی  اضافه کردن ماده مورد استفاده در نان

که  Cydia granulovirus pomonella (CpGV)بنام حشرات 

ورت تجاری برای مقابله با الرو کرم سیب رایج است، استفاده از آن بص

 .میزان اثربخشی آن را افزایش دهدتواند  می

اند که اضافه کردن  دریافته( USDA)وزارت کشاورزی امریكا محققان 

بب افزایش کش طبیعی فوق س ای به حشره مخمر آبجو و شكر قهوه

 . توانند سالم باقی بمانند های بیشتری می مصرف آن توسط حشرات شده و در نتیجه میوه

برای بهبود ( adjuvants)این تحقیق بخش از پروژه بزرگی بوده است که موضوع آن بررسی مواد کمک درمانی 

 . است CpGvاثربخشی 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150327101102.htm
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های سیب در سراسر دنیا بعنوان یک  باغ( زار هكتاره 451حدود )اکر  971،111در بیش از  CpGvدر حال حاضر از 

 . شود استفاده می( bioinsecticide)کش زیستی  حشره

به آدرس  Agricultural Research Magazineاطالعات بیشتر در مورد این یافته در نسخه ماه مارس مجله 

 . باشد در دسترس می /tp://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/marhtاینترنتی 
 

 http://ars.usda.gov/is/pr/2015/150327.htm   :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Common baking ingredients may offer a way to bolster the effectiveness of Cydia 

pomonella granulovirus (CpGV), a natural insect pathogen that’s been commercially formulated 

to kill codling moth larvae—the proverbial worms in the apple (and pear, walnut and other 

orchard crops).Studies by U.S. Department of Agriculture (USDA) entomologist Alan Knightand 

his Swedish colleague Peter Witzgall show that adding two feeding stimulants to the spray 

formulations—brewer’s yeast and brown sugar—can increase the pests’ ingestion of the lethal 

insect virus, sparing more fruit from harm. 

 

 اکسیدان کاهو، آنتی :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 57/13/5112 :تاریخ خبر

 زگشت به فهرستبا

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/mar/
http://ars.usda.gov/is/pr/2015/150327.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=3067
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