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 های زیرزمینی ناپذیر آب ضرورت اقدام جهانی برای جلوگیری از تخلیه جبران

و ( GEF)زیست  بانک جهانی، تسهیالت جهانی محیط فائو، یونسکو،

المللی هیدرولوژی قبل از برگزاری هفتمین نشست مجمع  انجمن بین

جهانی آب، طی فراخوانی خواستار اقدام سریع جهانی برای مقابله با 

 . های زیرزمینی شدند ناپذیر منابع محدود آب تخلیه جبران

و ضوابط ای از اصول  جموعههای فوق م در این نشست با همکاری نهاد

و چارچوب اقدام  2191انداز سال  چشم»تحت عنوان  پیشنهادی

   . تواند فراهم کند ها می های زیرزمینی را برای دولت ارائه گردید که امکان مدیریت بهتر منابع آب«  جهانی

دت طوالنی ، منجر به تخریب و ها برای م گزاری های زیرزمینی در سیاست مورد توجه قرار نگرفتن مدیریت منابع آب

. است های زیرزمینی در سطح جهانی طی نیم قرن گذشته سه برابر شده کاهش سطح آب. است تخلیه وسیع آنها شده

های  بآآلودگی گسترده . گیرد های زیرزمینی بصورت ناپایدار انجام می در حال حاضر بیش از یک چهارم مصرف آب

های زیرزمینی شهری  های آب اکنون بسیاری از سفره هم. کند ست را تهدید میزیرزمینی سالمت انسان و محیط زی

. های شور مواجه هستند های زیرزمینی ساحلی با مشکل نفوذ آب های آب دارای مشکالت بهداشتی بوده و سفره

زیرمینی  های آب ها و کودهای شیمیایی از دیگر مشکالت سفره کش های ناشی از ورود ضایعات صنعتی، آفت آلودگی

 . باشند ساحلی می

های زیرزمینی تجدیدپذیر بخصوص در مناطق  های زیرزمینی طوری است که آب ای منابع آب پراکندگی منطقه

کشورهای چین، هند، پاکستان، بنگالدش، ایران، امریکا، مکزیک و اروپا . باران بیشتر در معرض ریسک قرار دارند کم

 . تواند منجر به کمبود ذخیره آب قابل شرب گردد رو هستند که میبا مشکالت زیادی در این رابطه روب

 urgent-agencies-ease/2015/04/10/globalrel-http://www.worldbank.org/en/news/press-  :لینک خبر
depletion-groundwater-irreversible-avoid-action 

 :خالصه خبر 

The FAO, UNESCO, World Bank, GEF and International Association of Hydrogeologists this 

week called for action by the global community to manage the increasingly urgent depletion and 

degradation of limited groundwater resources. 

Ahead of the 7
th

 World Water Forum in Daegu and Gyeongbuk next week, the group proposed a 

set of principles governments can use for better groundwater management. The2030 Vision and 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/10/global-agencies-urgent-action-avoid-irreversible-groundwater-depletion
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/04/10/global-agencies-urgent-action-avoid-irreversible-groundwater-depletion
http://www.groundwatergovernance.org/
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Global Framework for Action represent a bold call for collectively responsible action among 

governments and the global community to ensure sustainable use of groundwater. 

 های زیرزمینی آب :موضو 

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 22/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کننده ازت هوا برای تامین ازت موردنیاز گیاهان های تثبیت استفاده از باکتری

غییر، نیااز  روزافزون جمعیت و شرایط اقلیمی در حال ت افزایشبا توجه به 

. به محصوالت کشاورزی پایدار از اهمیت بسیار بااالیی برخاوردار اسات   

این عنصر ضروری برای  نیتروژن، های کشاورزی با کمبود بسیاری از زمین

جو زمین منبعی سرشار از نیتاروژن اسات کاه    . رشد گیاه مواجه هستند

ثبیت کنناده  های ت که به عنوان باکتری یهای توان با استفاده از باکتری می

 . اند، نیتروژن را از هوا به خاک منتقل نمود شده شناخته( BNF) تاز

ساازگار باا    و جدیاد  یالمللی از محققان امریکایی، رویکرد یک تیم بین 

محیط زیست برای جذب نیتروژن هوا و تبدیل آن باه آماونیم دوساتدار    

در  زیساتی  ی انارژی توسط آنها عالوه بر محصوالت علف فتهاند که روش توسعه یا آنها اظهار داشته. اند گیاه ارائه کرده

و حتای در محصاوالت    miscanthus، علا   ( switchgrass)ت مثل سورگوم، سوئیچ گاراس  های کش سایر سیستم

 . باشد تواند کاربرد داشته غذایی مثل ذرت و گندم نیز می

  seropedicae و brasilense  Azospirillumهااای  در ایاان تحقیااق از دو باااکتری تثبیاات کننااده ازت بااه نااام

Herbaspirillum نتایج بدست آمده در شماره ماه مارس مجله . استفاده شده استThe Plant Journal      باه چاا

 . است رسیده

 leases/2015/04/150410165222.htmhttp://www.sciencedaily.com/re :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150410165222.htm
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The rising populations and changing climate conditions, the need for resilient and reliable crops 

has never been greater. Nitrogen -- an essential element for plant growth -- is often woefully 

absent in heavily farmed land. Earth's atmosphere offers an overabundance of nitrogen, but how 

can it be safely and sustainably transferred into the soil? Nitrogen-eating bacteria may be the 

answer. 

An international team of researchers, including three from the U.S. Department of Energy's 

Brookhaven National Laboratory, has tracked nitrogen as soil bacteria pull it from the air and 

release it as plant-friendly ammonium. This process -- called biological nitrogen fixation, or 

BNF -- was found to substantially promote growth in certain grass crops, offering new strategies 

for eco-friendly farming. 

 خاک، تثبیت ازت :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 انهای مرز سوریه و لبن اجرای واکسیناسیون اضطراری در گاوداری

با افزایش تعداد پناهندگان از سوریه به کشورهای همجوار که همراه 

دهند، فائو  ها را نیز انتقال می خود بز، گاو، گوسفند و سایر انواع دام

های دامی در مناطق مرزی سوریه و لبنان  درباره گسترش بیماری

 .هشدار داد

ها  ی دامدر حال حاضر، فائو فاز دوم عملیات واکسیناسیون برای ایمن

رود با توجه به سختی انجام این عملیات در  انتظار می. دهد را انجام می

 . ها و مشکالتی روبرو گردد داران با چالش مناطق دور از دسترس، در کسب اعتماد کشاورزان و گله

بودجه مورد . های دامی انجام گرفت فاز  اول این عملیات سال قبل با موفقیت در زمینه توق  گسترش و شیوع بیماری

 . است تامین شده( DFID) المللی انگلستان توسعه بین دفترنیاز برای انجام هر دو فاز این عملیات توسط 

های قابل پیشگیری  و محافظت از  ها در نتیجه بیماری هدف از برنامه واکسیناسیون، کاهش ابتال و مرگ و میر دام

گوسفند و بز در  311،111گاو و  71،111وزارت کشاورزی لبنان، حدود  با توجه به اعالم. پذیر روستایی است مردم آسیب

 . فرامرزی در نتیجه تشدید بحران سوریه هستند های معرض ابتال به بیماری
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درصد از دامداران لبنان برای معیشت خود وابسته به  61است که حدود  بنا بر اظهار نماینده فائو در لبنان برآورد شده

 . ندمحصوالت لبنی هست

یا بیماری طاعون  peste des petits ruminantsیعنی بیماری پوستی، تب برفکی و مسری  در لبنان سه بیماری دامی

 . اند نشخوارکنندگان شناسایی شده

رگان بحران سوریه در کشورهای منطقه شامل لبنان، عراق، اردن و ترکیه اهای فوری به پناهندگان و آو فائو برای کمک

 . است میلیون دالر بودجه کرده 92درخواست 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/282808/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Concerns over the spread of high impact transboundary animal diseases are mounting in 

Lebanon and neighbouring countries as some of the 1.5 million refugees fleeing the conflict in 

Syria have brought with them large numbers of unvaccinated sheep, goats, cattle, and other 

animals, FAO warned today. 

The Organization is now carrying out the second phase of a campaign to immunize as much of 

the country's livestock as possible, with a target of vaccinating all animals. This is, however, 

expected to be difficult to achieve because of the challenges in reaching some of the more remote 

areas and in gaining the confidence of the farmers and pastoralists residing there.  

 دام :موضو 

 (FAO)فائو  :منبع

 29/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 شناسایی هورمون تعیین کننده سرعت رشد ریشه گیاهان

انتهای . کنند دنیاز گیاه را جذب میروبه داخل خاک آب و عناصر معدنی م ترشریشه گیاهان رشد کرده و با نفوذ و گس

داشتن سرعت رشد ریشه . گیرد ها صورت می ریشه، محلی است که تقسیم سلولی انجام و بدنبال آن کشیدگی سلول

مختل  گیاه ذایی در بخش های سازی مواد غ و همچنین برای ذخیره بهینه برای بقا و دوام گیاه تحت شرایط خشکی

http://www.fao.org/news/story/en/item/282808/icode/
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بنا به دالیل فوق، مکانیسم گسترش . ها بسیار مهم است ها و دانه مثل میوه

ریشه بسیار مورد توجه محققان و عالقمندان به بهبود عملکرد کشاورزی 

 . است

در سطح سلولی، با گسترش ریشه بطرف عمق خاک، دو عمل متفاوت ولی 

کثیر و غیرفعال شدن عمل اول بین ت. گیرد هماهنگ با یکدیگر انجام می

عمل دوم مربوط به تکثیر . های بنیادی نوک ریشه است استراتژیک سلول

ها  های بنیادی و دگرسان شدن و تمایز یافتن آنها به سایر انواع سلول سلول

های  های کنترل تعادل بین جنبه در تحقیق جدید انجام شده، مکانیسم. است

های بالغ که  یر، غیرفعال شدن استراتژیک و تمایز یافتن آنها به سلولهای بنیادی یعنی تکث مختل  عملکرد سلول

 . کنند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است رویهم رفته سرعت رشد ریشه را تعیین می

 . است به چا  رسیده Current Biologyنتایج این تحقیق در مجله 

  http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150409133415.htm:لینک خبر

 :خالصه خبر 

A Plant's roots grow and spread into the soil, taking up necessary water and minerals. The tip of 

a plant's root is a place of active cell division followed by cell elongation, with different zones 

dedicated to different functions, all working together to expand into new depths of the soil. 

Achieving an optimal root growth rate is critical for plant survival under drought conditions, as 

well as for maximizing resource allocation to the important plant parts such as the fruits and 

seeds. This is why root-expansion mechanisms are of great interest to scientists and to those 

interested in improving agricultural yields. 

On a cellular level, as the tips of a plant's roots expand downward, they must coordinate two 

different, but related, balancing acts. First between proliferation and strategic inactivation of the 

stem cells that make up the root's tip; the strategic inactivation, called quiescence, helps maintain 

the stem cell niche under stress conditions. Second, between continued stem cell proliferation 

and the differentiation of these stem cells into elongated, mature cells.  

 فیزیولوژی گیاهی :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 29/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150409133415.htm
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 2اثرات مثبت مصرف گالبی در کنترل دیابت نوع 

اما مطالعات . ، عبارتی رایج است«هر روز یک سیب»عبارت در ارتباط با سالمتی 

تواند نقش موثری در  های غذایی می اند که گنجاندن گالبی در رژیم دهجدید نشان دا

های مرتبط با آن مثل فشار خون باال  و بیماری 2کمک به کنترل بیماری دیابت نوع 

 . داشته باشد

محققان دانشگاه ایالتی نورث داکوتا و ماساچوست بر روی اثرات پوست، پالپ و آب 

، فشار خون و باکتری هلیو باکتر پیلوری 2نوع  گالبی در پیشگیری و کنترل دیابت

(Heliobacter pylori )اند که در برزو بیماری زخم معده نقش دارد، تحقیق کرده. 

به چا    Food Research Internationalهای آنها در این تحقیق در مجله  یافته

 . است رسیده

میزان است که  نتایج این تحقیق نشان داده. دارند ها خواص درمانی متعددی طبیعی موجود در میوه فنلیترکیبات 

تر از پالپ و قسمت گوشتی آن بوده و پوست رقم گالبی و بیشتر  متنوعموجود در پوست گالبی لی فنترکیبات 

Starkrimson  دارای باالترین میزان ترکیبات فنلی و میزان این ترکیبات در عصاره پالپ رقم گالبیBarlett  در

 . باشد یر ارقام باالتر میمقایسه با سا

، در مراحل اولیه دیابت (پالپ+ پوست )الذکر بصورت میوه کامل  بنا بر اظهار این محققان مصرف دو رقم گالبی فوق

ها نه  های غذایی دارای اینگونه میوه رژیم. تواند موثرتر باشد و همچنین بعنوان بخشی از رژیم غذایی سالم می 2نوع 

 .دهد کند بلکه میزان وابستگی به دارو را نیز کاهش می میزان قند خون کمک می تنها به کنترل بهتر

میلیون نفر بزرگسال مبتال به دیابت  987بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر در سطح جهانی حدود 

همچنین شواهد . پیدا کندمیلیون نفر افزایش  532این رقم تا  9125رود تا سال  هستند که با روند موجود انتظار می

ذایی ناسالم امکان ابتال کودکان نیز به این بیماری در حال افزایش از آن است که در نتیجه رژیم های غموجود حاکی 

 . باشد می

  eases/2015/04/150413074905.htmhttp://www.sciencedaily.com/rel :لینک خبر

  :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150413074905.htm
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While the phrase "an apple a day" is a popular saying, a new study suggests that pears as part of 

a healthy diet could play a role in helping to manage type 2 diabetes and diabetes-induced 

hypertension. 

The results of research published in Food Research International show potential health benefits 

of Bartlett and Starkrimson pears. Building on their previous studies, the research team from 

North Dakota State University, Fargo, and the University of Massachusetts studied whether the 

peel, pulp and juice of pears could impact the prevention and management of type 2 diabetes, 

hypertension and the bacteria Helicobacter pylori, which plays a role in intestinal ulcers. 

 گالبی :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های زیستی استفاده از گیاه توتون در صنایع پاالیش و تولید سوخت

با ایجاد تغییرات ژنتیکی در گیاه توتون، محققان موفق به تولید 

توده بدست آمده از مواد خام  که در تجزیه زیستهایی شدند  آنزیم

تواند به تولید موثرتر،  این یافته می. جنگلی قابل استفاده هستند

 . های زیستی گردد تر و پایدارتر سوخت اقتصادی

گرما و ترکیبات شیمیایی مختل  از جمله  ،انواع سوخت، برق

این محصوالت از . زیستی هستند محصوالت صنایع پاالیش

امروزه صنایع پاالیش زیستی مبتنی بر . شوند ی بر جنگل ساخته مینهایی مثل ضایعات چوب و مواد مبت توده تزیس

های جنگلی بسیار مشکل بوده  توده های چوبی زیست بافت شکستن و تجزیه .های زیادی روبرو هستند جنگل با چالش

 . و مقدار زیادی آنزیم برای فرایندهای آنها موردنیاز است

های بدست  ژه تحقیقاتی جدیدی در نروژ با هدف توسعه تولید کم هزینه این محصوالت زیستی با استفاده از آنزیمپرو

های زیستی نسل  ها در تولید سوخت این آنزیم. باشد در حال اجرا می« کارخانه سبز»آمده از گیاه توتون تحت عنوان 

های زیستی نسل  سوخت. ن تولیدات مبتنی بر نفت گردندتوانند جایگزی دوم و تولید ترکیبات شیمیایی زیستی می

 . شوند های گیاهان غیر غذایی تولید می توده دوم از زیست
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150413102527.htm\ :لینک خبر

 :صه خبر خال

Researchers will genetically modify tobacco plants to produce enzymes that can break down 

biomass from forest raw materials. This may lead to a more effective, economic and sustainable 

production of biofuels. 

Biorefining industries produce fuel, power, heat, and various chemicals. The products are made 

from biomass, such as food waste and forest-based materials. Today the forest-based biorefining 

industries face huge challenges. The cell walls of wood biomass are very hard to break down and 

large quantities of enzymes are required in the industrial process. A Norwegian based research 

project now aims to develop low cost production of industrial enzymes using tobacco plants as a 

"green factory." Such enzymes may be used in the production of second generation biofuels, and 

to produce biochemicals that can replace various oil-based products. Second generation biofuels 

are made from non-food biomass. 

 اقتصاد :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/20/2215: تاریخ خبر

 شت به فهرستبازگ

 

 

 

 گذاری برای آفات  استفاده از رایحه خیار در تله

گذاری برای آفت مگس  روش جدید استفاده از رایحه خیار در تله

تواند منجر به توسعه نظارت و کنترل این آفت پرهزینه  خربزه می

محققان مرکز تحقیقات هاوایی بر روی این روش . کشاورزی گردد

 . هستندمشغول بررسی و مطالعه 

 Bactroceraمگس خربزه بنام علمی در هاوایی آفت 

cucurbitae  و  میلیون دالر به میوه  45ساالنه خسارت مالی تا

ای در سراسر امریکا بوده و  این آفت جزء آفات قرنطیه. کند فرنگی وارد می سبزیجات شامل کدو، خربزه، خیار و گوجه

 . کند ت کشاورزی وارد میدر سطح جهانی خسارت بسیار زیادی به محصوال

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150413102527.htm/
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گرم مخلوط خیار سنتتیک قادر به  میلی 411های مخصوص حاوی  است که استفاده از لوله نتایج آزمایشات نشان داده

ها تاثیر  گذاری های تجاری رایج برای استفاده در تله های ماده در مقایسه با پروتئین جلب بطور متوسط دو برابر مگس

 . گذارد می

 . به چا  رسیده است AgResearch Magazineتحقیق در شماره ماه آوریل نتایج این 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/apr/cucumbers  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The use of attractants to monitor adult fly numbers and movements plays a critical role in 

Hawaiian growers’ implementation of areawide approaches to manage the 6- to 8-millimeter-

long pest, which also include sanitation measures like destroying infested fruit and using trap 

crops. The damage begins when female flies inject their eggs into host fruit or vegetables. Upon 

hatching, the larvae tunnel deeper to feed, paving the way for rot pathogens and ruining produce 

quality and marketability. 

 خیار، آفات  :موضو 

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا   :منبع

 22/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها اهمیت انتخاب سیستم مدیریت پوشش زمین در باغداری

نوع سیستم مدیریت پوشش زمین  1 ،در یک مطالعه طوالنی مدت 

ست مرغ، کود آلی تجاری و سیستم کنترل فاقد با کمپو در ترکیب 

تعیین اثرات پوشش در ایجاد تغییر در کیفیت خاک  با هدفکود 

های سیب ارگانیک ایالت آرکانزاس مورد بررسی قرار  سطحی در باغ

است که سیستم مدیریت  نتایج بدست آمده نشان داده. است گرفته

 اصلی های از گزینه ابا آنه منابع عناصر غذایی  پوشش زمین و ترکیب

 .های سیب ارگانیک هستند مدیریتی در باغ

های مناسب مدیریت باغ که قادر به بهبود وضعیت ماده آلی خاک هستند از اهداف اولیه برنامه  ی شیوهاتعیین و اجر

 . ملی کشت ارگانیک وزارت کشاورزی امریکا است

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/apr/cucumbers/
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ین و منابع عناصر مغذی را بر روی متغیرهای کیفی محققان دانشگاه آرکانزاس، اثرات سیستم مدیریت پوشش زم

را در یک ... ، وزن مخصوص ظاهری خاک، آب در دسترس گیاه ، نفوذ آب در خاک و (SOM)خاک مثل مواد آلی خاک 

های  همچنین آنها این اثرات را با باغ. اند ساله مورد بررسی و مطالعه قرار داده 7باغ سیب ارگانیک در طی یک دوره 

های با هوادیدگی شدید نواحی مرتفع  های مورد مطالعه در خاک باغ. اند نیک مجاور با مدیریت سنتی مقایسه کردهارگا

 . اند واقع در شمال آرکانزاس واقع بوده

است که در ارتباط با کودها، در شرایطی که کمپوست سبز به تنهائی و یا در ترکیب با  ها نشان داده نتایج بررسی

 .است بود، بیشترین تاثیر را بر روی آب قابل دسترس گیاه داشته مورد استفاده قرار گرفتهکودهای تجاری 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415114026.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A long-term study evaluated four groundcover management systems in combination with 

composted poultry litter, commercial organic fertilizer, or a nonfertilized control to determine 

ability to alter near-surface soil quality in a new organically managed apple orchard in the Ozark 

Highlands of northwest Arkansas. Results showed the GMS and nutrient source combinations 

were viable management options for apple producers in the region while satisfying USDA-

National Organic Program requirements to improve soil quality with crop production. 

During the 7-year study, University of Arkansas researchers evaluated the impacts of 

groundcover management system and nutrient source on soil quality-related variables such as 

soil organic matter (SOM), soil bulk density, plant-available water, water-stable aggregation, 

saturated hydraulic conductivity, and water infiltration in an organically managed apple orchard. 
 مدیریت مزرعه :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 بررسی مطلوبیت استفاده از حشرات در خوراک دام 

دام و محصوالت  است که بطور کلی در مورد استفاده از حشرات در خوراک های علمی اخیر نشان داده نتایج بررسی

در  بررسی انجام شده درباره ایده استفاده از حشرات . است کنندگان و تولیدکنندگان مطلوب بوده دامی گرایش مصرف

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415114026.htm
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کشاورز، خردمالک  145ای متشکل از  در خوراک دام بر روی نمونه

درصد از  47کننده در منطقه فالندر بلژیک، فقط  کشاورزی و مصرف

 . اند داده آنها واکنش منفی نشان

 Animal Feed andبر اساس مقاله منتشر شده در مجله 

Technology  محصوال ت دامی بدست آمده در نتیجه مصرف این

نوع خوراک دام از پایداری، کیفیت غذایی و سالمت بیشتری 

 . برو هستندزایی و طعم نامطلوب و بازارپسندی کمتر نیز رو اما همراه با ریسک مربوط حساسیت. برخورادر هستند

این ایده . های غذایی دامی مطرح است های بالقوه برای پایدارسازی رژیم حل کاربرد حشرات در خوراک دام یکی از راه

استقبال از . است در درجه اول بیشتر برای استفاده در تهیه و تولید خوراک ماهیان و طیور مورد استقبال قرارگرفته

 . است ت مثل خوک، حیوانات خانگی و گاو کمتر بودهکاربرد آنها در خوراک سایر حیوانا

بنا بر اظهارات مجریان این تحقیق، سلیقه و عالئق شخصی در قبول و پذیرش استفاده از حشرات در تغذیه دام از 

تواند منبع جدیدی از پروتئین در  ها، این ایده می در صورت مثبت بودن واکنش. کننده است عوامل اصلی و تعیین

 . ام محسوب گرددخوراک د

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415091335.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The attitudes towards the use of insects in animal feed and resulting livestock products are 

generally favorable, so has recent scientific research shown. The idea of using insects in animal 

feed was rejected by only 17% of a sample of 415 farmers, agriculture sector stakeholders and 

consumers from Flanders, Belgium. Resulting livestock products were perceived to be more 

sustainable, nutritious and healthy, but at risk of presence of off-flavors and allergens, and less 

easily marketable, according to a study published in Animal Feed Science and Technology.  

 آفات گیاهی :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415091335.htm
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 های جدید برای استفاده از انرژی گرمایی زمین فرصت

کاربردهای انرژی گرمایی زمین »بنا بر گزارش جدید فائو تحت عنوان 

ی گرمایی زمین یا جریان انرژی گرمایی انرژ« در غذا و کشاورزی

تواند منبع منحصر بفردی برای تامین مقرون  تابشی از هسته زمین می

انرژی موردنیاز برای تولید و فرآوری پایدار غذا بخصوص در بصرفه 

 . کشورهای در حال توسعه باشد

 51بنا بر گزارش فوق، در برخی از کشورهای در حال توسعه حدود 

یکی از دالیل این وضعیت، کمبود انرژی . روند د غذایی تولید شده در مراحل پس از برداشت از بین میدرصد از موا

 .مناسب برای فرآوری مواد غذایی است

توان در خشک کردن مواد غذایی، پاستوریزه و استریلیزه کردن شیر و سایر محصوالت  رمایی زمین میانرژی گاز 

 . تواند منجر به تقویت امنیت غذایی گردد ژه در کشورهای در حال توسعه میعمل بویاین . غذایی استفاده نمود

را در  ها سبب افزایش مدت زمان نگهداری آنها شده و استفاده از آنها خشک کردن مواد غذایی مثل سبزیجات و ماهی

 . کند پذیر می طول سال امکان

ها، خاک و آب مورد استفاده در  کردن گلخانه تواند یک منبع اولیه برای گرم انرژی گرمایی زمین همچنین می

 . پروری باشد آبزی

ها سبب کاهش آلودگی های قارچی شده و هزینه مصرف  بنا بر نظر محققان استفاده از انرژی گرمایی زمین در گلخانه

 . درصد میتواند کاهش دهد 81انرژی را تا 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/281565/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Geothermal energy, the flow of heat energy radiating from the earth’s core, provides unique 

opportunities for cost efficient, sustainable food production and processing in developing 

countries, says a new report published by FAO today. 

In some developing economies, as much as half of all food produced is lost post-harvest – that's 

due in part to a lack of affordable energy for food processing, according to “Uses of Geothermal 

Energy in Food and Agriculture”. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/281565/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/045ca001-4849-43b7-8dc6-e99635ddb5ea/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/045ca001-4849-43b7-8dc6-e99635ddb5ea/
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This makes the use of heat energy for drying foods, pasteurizing milk and sterilizing produce 

especially interesting for developing countries, where increased food processing can give a boost 

to food security. 

Food drying can prolong the shelf life of nutritious foods like fish and vegetables and make them 

available year-round, including in times of drought. 

 انرژی :موضو 

 (FAO)فائو  :منبع

 27/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های پایش جنگل در کشورهای در حال توسعه همکاری فائو و نروژ در اجرای برنامه

میلیون دالر برای همکاری  5/1فائو و نروژ قراردادی به مبلغ حدود 

های در حال توسعه برای نظارت  مشترک با هدف بهبود ظرفیت کشور

این پروژه امکان . و ارائه گزارش از وضعیت منابع جنگلی امضاء کردند

های رصد زمین مثل تصاویر  دسترسی این کشورها را به منابع داده

آسان برای پردازش و تفسیر این  های فرم پلتای و توسعه  ماهواره

 .ها را فراهم خواهد کرد داده

ییرات جنگل و کربن و توسعه برای نظارت بر تغابزارهای کارآمد  وافزارها  نرمای از  امل مجموعهها ش فرم پلتاین 

ای را مشکل  یر ماهوارهتصاو سرعت دسترسی به اینترنت ضعی  و کم . ی مدیریت پایدار جنگل خواهند بودها برنامه

ها در مقیاس بزرگ با   نجام پردازش دادهاز طرف دیگر ا .کرده و تبدیل به چالشی برای مدیران منابع طبیعی باشد

افزار جدید فائو امکان غلبه بر این مشکالت را با از بین بردن  نرم.  کامپیوترهای مدل پائین و قدیمی نیز مشکل است

(  cloud-based)های ابری  نیاز به دانلود محلی تصاویر و برقراری امکان استفاده از کامپیوترهای مبتنی بر رسانه

 . کند می فراهم

بنا بر اظهارات معاون بخش ارزیابی مدیریت جنگل و حفاظت فائو، یکی از اجزاء مهم در این زمینه، ایجاد یک سیستم 

های سنجش از راه دور و امکان انجام  رابط مبتنی بر اینترنت کاربر پسند و کارآمد است که دسترسی سریع به داده

 . د به اینترنت فراهم کندمحاسبات پیچیده را در شرایط دسترسی محدو
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/283188/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Norway and FAO have signed a NOK 35m (around $4.5m) partnership agreement to improve 

the capacity of developing countries to monitor and report on their forest resources and changes 

in forest area. The project will facilitate countries' access to earth observation data sources, 

including satellite imagery, and develop an easy-to-use platform for processing and interpreting 

this data. 

"The new platform offers countries a set of efficient tools for monitoring changes in their forest 

area and carbon stocks, and for developing sustainable forest management regimes", said 

Eduardo Rojas-Briales, Assistant Director-General of FAO's Forestry Department. 

 جنگل :موضو 

 (FAO)فائو  :منبع

 13/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 هزینه باالی عدم امنیت آب برای اقتصاد جهانی

ره جنوبی بنا بر گزارش جدیدی که در آستانه برگزاری اجالس جهانی آب در ک

توسط دانشگاه آکسفورد درباره عدم امنیت آبی منتشر شده است، تغییرات 

گذاری بر روی منابع  اقلیمی و سیل و خشکسالی های مرتبط با آن و کمبود سرمایه

 . کند ها میلیارد دالر به اقتصاد جهانی وارد می پایدار آب ساالنه خساراتی معادل ده

جنوب شرقی آسیا بسرعت در معرض تهدید  بر اساس این گزارش مناطق شرق و

وقوع سیل در رتبه  احتمال های مخرب بوده و ایاالت متحده امریکا از نظر سیل

 . اول قرار دارد

سیل منطقه آتاکاما در شیلی شدیدترین سیل . بندی شود در ایالت کالیفرنیا بعلت خشکسالی احتمال دارد آب جیره

ایران و . است دهه اخیر  روبرو شده 8هر برزیل با بدترین خشکسالی در بود و بزرگترین ش سال گذشته 81در 

 . کشورهای دیگر از افریقای جنوبی تا تایوان با کمبود عرضه و تامین آب مواجه هستند

http://www.fao.org/news/story/en/item/283188/icode/
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ایمنی »و توسعه اقتصادی تحت عنوان   مشارکت جهانی آب و سازمان همکاریبرنامه گزارش جدیدی توسط محققان  

در این گزارش آمده است کشورهایی که از نظر اقتصادی وابسته به کشاورزی . است منتشر شده «آب، تقویت رشد

 . بینند هستند، بیشترین آسیب را از سیل و کمبود آب می

میلیارد دالر برآورد  31بنا بر تخمین برنامه مشارکت جهانی آب،  ساالنه خسارت ناشی از عدم وجود امنیت آبی حدود 

 . است شده

global-costs-insecurity-13/water-04-http://www.bloomberg.com/news/articles/2015- :خبرلینک 

year-a-billions-economy 

 :خالصه خبر 

A new report on water insecurity says floods and drought amid climate change and a lack of 

investment in reliable water supplies is weighing on the global economy by tens of billions of 

dollars a year.  

“Water is productive and it can be destructive,” David Grey, an Oxford professor, said in video 

remarks. 

According to the report from the University of Oxford published at the start of the World Water 

Forum in Korea, South Asia has the largest concentration of water-related risks. East and 

Southeast Asia face rapidly increasing flood threats while the United States has the greatest 

exposure to flood risk. 

 آب :موضو 

 (bloomberg) بلومبرگ :منبع

 13/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 انتشار گزارش فائو درباره وضعیت امنیت غذایی در یمن

فصل برداشت  و آغازها  بنا بر گزارش فائو، با افزایش ناآرامی و درگیری

میلیون نفر از جمعیت این کشور  44محصوالت کشاورزی در یمن، تقریبا 

شدن نیازهای اولیه غذایی  ی و عدم برآوردهبشدت با عدم امنیت غذای

 . روبرو هستند

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/water-insecurity-costs-global-economy-billions-a-year
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/water-insecurity-costs-global-economy-billions-a-year
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-13/water-insecurity-costs-global-economy-billions-a-year
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-03/california-facing-extreme-heat-waves-and-rising-seas
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و سبب باال رفتن  تالل کردهخها تقریبا بازار تمام شهرهای بزرگ را دچار ا های فائو، درگیری بر اساس آخرین ارزیابی

رگوم سو برداشت سازی زمین برای کاشت ذرت و قیمت مواد غذایی و مانع تولید محصوالت کشاورزی از جمله آماده

 . شده است  2145برای سال 

میلیون نفر از  8/1میلیون نفر از جمعیت یمن با عدم امنیت غذایی شدید روبرو هستند که  6/41در حال حاضر حدود 

شرایط رفتن برگشت ناپذیر منابع معیشتی خود در  تغذیه شدید و از بین آنها بعلت عدم دسترسی به غذا، سوء

 .تغذیه حاد هستند کودک نیز دچار سوء 851،111 حدود .برند بسر می« اضطرار»

میلیون نفر دسترسی به آب سالم نداشته و نیاز به  46میلیونی این کشور یعنی حدود  26بیش از نیمی از جمعیت 

های  رود شرایط ناامنی غذایی بویژه در استان در صورت ادامه وضعیت موجود انتظار می. های بشردوستانه دارند کمک

  .ی و جنوبی ادامه پیدا کندشمال غرب

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/283319/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Amidst escalating conflict at a crucial time in the country’s cropping season, almost 11 million 

people in Yemen are severely food insecure and millions more are at risk of not meeting their 

basic food needs, FAO said today. 

According to the organization's latest assessment, increasing conflict in nearly all major towns 

across the country is disrupting markets and trade, driving up local food prices and hampering 

agricultural production, including land preparation and planting for the 2015 maize and sorghum 

harvests. 10.6 million Yemenis are now severely food insecure, of which 4.8 million are facing 

"emergency" conditions, suffering from severe lack of food access, very high and increasing 

malnutrition, and irreversible destruction of livelihoods. Around 850,000 children are acutely 

malnourished. 

 اقتصاد :موضو 

 (FAO)فائو  :منبع

 15/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/283319/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4492e.pdf
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 کشتی تنوع زیستی در سیستم تک

اند که ایجاد تغییر در بیان  دانشمندان با انجام آزمایشات مزرعه ای دریافته

و تغییر تنوع  ی دفاعی خاص در یک گیاه برای حفاظت کل جمعیت آنها ژن

 . زیستی کل اکوسیستم کافی است

کشتی بوده و تنها یک  های کشاورزی نوین و دوستدار ماشین، تک سیستم

مورد  ارقام. شود رقم، یک ژنوتیپ از گونه گیاهی در سطح وسیعی کاشته می

های تک کشتی  یستمس.  کشت معموال به منظور عملکرد باال اصالح شده و اغلب فاقد ترکیبات دفاعی طبیعی هستند

که با کاربرد کود و  کنند بخصوص زمانی از یک رقم خاص، به اکوسیستم صدمات جدی و دائمی وارد می بزرگ

 . شوند ها ترکیب می کش آفت

به نتایج فوق  Nicotiana attenuataای با گیاه  پالنک آلمان در یک آزمایش مزرعه محققان موسسه مکس

 . است به چا  رسیده eLife 2145درباره این آزمایشات در نسخه ماه آوریل  جزئیات بیشتر. اند یافته دست

در حالیکه بیان درست از آن شامل تنوع . شود اصطالح تنوع زیستی اغلب به تنوع گونه گیاهی و جانوری اطالق می

و دشمنان طبیعی  لیمینحوه توسعه، سازگاری با محیط زیست و مقابله با تغییرا اق. باشد های یکسان نیز می بین گونه

از طرف دیگر عملکرد خاص یک ژن بستگی به محل و چگونگی رشد گیاه . های آن بستگی دارد یک گونه گیاهی به ژن

 . دارد

 /htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/04.150415114028 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Modern, machine-friendly agriculture is dominated by monocultures. One single cultivar -- one 

genotype of a crop species -- is cultivated on large areas. Favored cultivars are optimized for 

high yields and often contain only few natural plant defense compounds. Unfortunately, these 

extensive monocultures of identical plants can become an ecological wasteland and cause 

permanent damage to the ecosystem, especially when combined with blanket application of 

fertilizer and pesticides. Scientists at the Max Planck Institute for Chemical Ecology in Jena, 

Germany, demonstrated in field experiments with Nicotiana attenuata plants that it is 

sufficient to alter the expression of certain defense genes in individual plants to protect the whole 

population and to alter the diversity of the ecosystem as a whole. (eLife, April 2015) 

 مدیریت  :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415114028.htm
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 15/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها در سطح جهانی کش های سطحی به آفت آلودگی بسیار باالی آب

برای اولین بار محققان موسسه علوم محیط زیست دانشگاه 

های جهانی مربوط  ارزیابی جامعی بر روی دادهالندو آلمان -کوبلنز

 ها را با استفاده از کش های سطحی کشاورزی به آفت به آلودگی آب

نتایج . انجام دادند( RTLs)سطح آستانه تنظیمی استاندارد 

درصد از  11ار دهنده بود بطوریکه بیش از بدست آمده هشد

قرار ها باالتر از سطح استاندارد  های آب از نظر غلظت آالینده نمونه

ها هم درنظر گرفته شود این  اگر آالیندگی رسوبات ته آب. داشتند

 . رسد درصد می 81رقم به 

های سطحی  برای تنوع زیستی آبی ها تهدیدی جد کش دهد که آفت نشان می شده های انجام در کل نتیجه بررسی

ها در حفاظت از  کش های کنترلی و نظارت بر آفت ها و شیوه کشاورزی در سطح جهانی هستند و اینکه دستورالعمل

 . اند محیط زیست تا کنون موفق نبوده

است که دهنده خطراتی  ها را به چالش کشیده  و نشان کش های فعلی ارزیابی خطرات آفت  این تحقیق دستورالعمل

 . دنکن های شیرین را در سطح جهانی تهدید می تنوع زیستی آب

 4362که در حال حاضر مورد تایید اتحادیه اروپا و امریکا هستند را از سال  کش نوع آفت 28در این تحقیق، محققان 

 .اند کشور مورد بررسی قرار داده 79در  2142تا 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150414083714.htm :ینک خبر

 :خالصه خبر 

A new study evaluated for the first time comprehensive global insecticide contamination data for 

agricultural surface waters using the legally-accepted regulatory threshold levels (RTLs) as 

defined during the official pesticide authorization procedures. The results are alarming: more 

than 40% of the water-phase samples with a detection of an insecticide concentration, exceeded 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150414083714.htm
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respective RTLs. Concerning the exposure of sediments (i.e., deposits at the bottom of the 

surface water bodies), more than 80% of the insecticide concentrations exceeded RTLs, which, 

however, often are less binding from a regulatory perspective. Overall, the results of this study 

indicate that insecticides pose substantial threats to the biodiversity of global agricultural surface 

waters and that the current regulatory risk assessment schemes and pesticide authorzsation 

procedures fail to protect the aquatic environment. 

 ها کش محیط زیست، آفت :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 آبی امنیت غذایی و معیشت مردم در معرض تهدید کم

طی گزارشی درباره مصرف بیش از ( WWC)فائو و شورای جهان آب 

ثرات تغییرات اقلیمی بر کاهش عرضه آب در حد، تخریب منابع و ا

بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای در حال توسعه هشدار 

 .اند داده

های  گزاری خواستار سیاست« بسوی آینده امن آب و غذا» فائو با شعار 

های بخش دولتی و خصوصی در جهت تولید  گذاری دولتی و سرمایه

و تاکید نمود که اینگونه اقدامات با هدف . و همچنین حفظ منابع آبی شدشیالت  پایدار محصوالت کشاورزی، دامی و

کاهش فقر، افزایش درآمد و اطمینان از برقراری امنیت غذایی برای بسیاری از مردم روستایی و شهرنشین از اهمیت 

 . بسیار باالیی برخوردار است

هبران جهانی با توسعه رویکردهای محلی و ر. امنیت غذا و آب بطور جدایی ناپذیری بهم مرتبط هستند

توانند اطمینان ببخشند که مردم در آینده آب با کیفیت و از امنیت غذایی برخوردار  های مناسب می گذاری سرمایه

 . خواهند بود

 درصد افزایش در 411درصد مواد غذایی بیشتر و در کشورهای در حال توسعه  تا  61، در سطح جهانی تا 2151تا سال 

بدین ترتیب، بخش کشاورزی همچنان . تولید غذا برای رفع نیاز مردم توسط بخش کشاورزی باید تولید گردد
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ها،  در برخی از کشورها تا دو سوم آب عرضه شده از طریق رودخانه. کننده آب باقی خواهند ماند بزرگترین مصرف

 . های آب زیرزمینی به مصرف کشاورزی خواهد رسید هاو سفره دریاچه

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/283255/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In 2050 there will be enough water to help produce the food needed to feed a global population 

expected to top nine billion, but overconsumption, degradation and the impact of climate change 

will reduce water supplies in many regions, especially developing countries, FAO and theWorld 

Water Council (WWC) have warned in a paper published today. 

"Towards a water and food secure future", calls for government policies and investments by the 

public and private sectors to ensure that crops, livestock and fish are sustainably produced in 

ways also aimed at safeguarding water resources. 

Such actions are essential in order to reduce poverty, increase incomes and ensure food security 

for many people living in rural and urban areas, the paper stresses. 

 منابع آب :موضو 

 (FAO)فائو  :منبع

 10/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ای با کیفیت اهمیت میزان رطوبت بستر خاک در تولید گیاهان باغچه

ای بعمل  های گلخانه ای که در محیط ای گیاهان باغچه در تولید حرفه

اما زمانی که این . و دما فبل کنترل و پایش استآیند، آبیاری، نور  می

رسند دیگر نور، دما و برنامه  فروشان می محصوالت به بازار خرده

تواند به کیفیت آنها صدمه وارد  ریزی شده ندارند که می آبیاری برنامه

تر کردن مدت  هایی برای طوالنی حل محققان بدنبال یافت راه. کند

 . هستندنها محصوالت پس از برداشت آ زمان نگهداری با کیفیت این

http://www.fao.org/news/story/en/item/283255/icode/
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.fao.org/nr/water/docs/FAO_WWC_white_paper_web.pdf
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به رویکردهای آبیاری موثری  Angeloina angustifolia در تحقیق جدید انجام شده بر روی گیاه اسطوخودوس 

تر کرده و همچنین آب  رسیدند که هم مدت زمان نگهداری همراه با حفظ کیفیت آن را پش از برداشت را طوالنی

 .دهد میموردنیاز را نیز کاهش مصرفی 

  . است به چا  رسیده  HortScienceنتایج بدشت آمده در این تحقیق در مجله 

تحت %  11و % 91، %21، %41در این تحقیق، گیاهان مورد آزمایش در بسترهای خاک با سطوح رطوبت مختل  شامل 

ظروفی منتقل شدند که در  ای گیاهان به در پایان مرحله تولید گلخانه. سیستم آبیاری کنترل شده پرورش داده شدند

وپس از آن با . سازی شده بود و به مدت دو روز در تاریکی نگهداری شدند آنها شرایط محیط انتقال به بازار شبیه

 . اعمال حداقل آبیاری شرایط محیطی بازار شبیه سازی گردید

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415103312.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists determined if irrigation at lower, constant substrate moisture content (SMC) during 

greenhouse production could acclimate plants for reduced shrinkage during shelf life while 

conserving irrigation water. A 20 percent SMC treatment produced the best postharvest quality 

plants resulting from reduced plant height, without detrimental effects on flowering. Results 

showed controlled irrigation at a lower SMC can conserve water and produce high-quality plants 

with shelf life equal to that of plants irrigated at high levels. 

The bedding plants sold in retail outlets are typically grown in greenhouse production 

environments where professionals can monitor irrigation, light, and temperature. When the 

greenhouse-grown plants reach the retail market, however, they are often subjected to a range of 

less-than-ideal light levels, temperatures, and irrigation schedules. 

 مدیریت آب :موضو 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150415103312.htm
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 ای ارزیابی بهتر واکسن طیورروشی جدید بر

ها  های متنوعی از ویروس زای گروه های بیماری بیماری نیوکاسل توسط سویه

شیوع این بیماری . کند ها و سایر پرندگان شیوع پیدا می در مرغداری

درصد از پرندگان واکسینه نشده و  31تا  81تواند منجر به تل  شدن  می

( NDV)خطرتر این بیماری  های کم وسپرندگانی شود که قبال در معرض ویر

 .اند قرار گرفته

های تجاری  واکسینه کردن پرندگان با واکسن ،در شرایط آزمایشگاهی 

NDV  ای هم در  ها در شرایط مزرعه اثرات این واکسن. درصد آنها پیشگیری کند 411تواند از ابتال نزدیک به  می

سازی ژنوتیپی  برخی از دامپزشکان بر ضرورت همسان. میز استباشند، موفقیت آ ها بومی نشده که ویروس صورتی

 . دادند ها تاکید دارند و روند فعلی واکسیناسیون را ناقص می واکسن

ماندن پرندگان  شوند بلکه فقط میزان زنده ها با هم مقایسه نمی انواع واکسن NDV  در روش سنتی انتخاب واکسن

در یک بررسی کنترل . شوند ها با هم مقایسه می در روش جدید انواع واکسن. شود گیری می تحت شرایط بهینه اندازه

 . های مختل  استفاده و با هم مقایسه شده اند های مختل  ویروس یعنی ژنوتیپ های ساخته شده با سویه شده واکسن

 . در دسترس است AgResearchMagazineنتایج این بررسی در شماره ماه آوریل 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/apr/vaccines :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Newcastle disease is caused by virulent strains of a diverse group of viruses that result in severe 

illness in chickens and other birds. The virulent strains are exotic to poultry species in the United 

States but are regularly found in poultry in many foreign countries. There, outbreaks can kill 80 

to 90 percent of infected birds that have not been vaccinated or previously exposed to a less 

virulent Newcastle disease virus (NDV). Under experimental conditions, close to 100 percent of 

healthy chickens vaccinated with available commercial NDV vaccines can survive an infection 

with virulent NDV. These vaccines also perform well under field conditions where virulent virus 

is not common. However, they often fail in countries where virulent viruses are endemic. 

 علوم دامی :موضو 

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 22/20/2215: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/apr/vaccines/
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