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 جهانی گندم، برنج ، ذرت و شكر درشش ماه گذشته قیمتروند تغییرات 

  2141 نوامبراز ماه  ( ,ordinary protein, FOB Gulf of MexicoNo.1 Hard Red Winter) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی اردیبهشت  2145 مهتا ( 39 آبان)

 

 

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

 : بودبشرح زیر  (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی اردیبهشت 2145تا مه ( 39آبان )  2141نوامبر 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 258.66 Nov 2014 

4.24 % 269.64 Dec 2014 

-7.85 % 248.46 Jan 2015 

-4.55 % 237.15 Feb 2015 

-2.66 % 230.83 Mar 2015 

-3.24 % 223.34 Apr 2015 

-3.67 % 215.15 May 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 419.00 Nov 2014 

-1.97 % 410.74 Dec 2014 

-0.26 % 409.68 Jan 2015 

-0.04 % 409.50 Feb 2015 

-2.14 % 400.73 Mar 2015 

-2.08 % 392.41 Apr 2015 

-2.54 % 382.43 May 2015 
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تا ( 39آبان )  2141نوامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی اردیبهشت 2145مه 

 

  2141نوامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931 یعنی اردیبهشت 2145تا مه ( 39آبان )

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat  :گندم 

 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rice  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

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

 ماه قیمت تغییرات

9.41 % 178.67 Nov 2014 

0.00 % 178.67 Dec 2014 

-2.22 % 174.71 Jan 2015 

-0.58 % 173.70 Feb 2015 

-0.31 % 174.23 Mar 2015 

-0.58 % 173.70 Apr 2015 

-3.34 % 166.30 May 2015 

 ماه قیمت تغییرات

-3.64 % 15.88 Nov 2014 

-5.60 % 14.99 Dec 2014 

0.47 % 15.06 Jan 2015 

-3.65 % 14.51 Feb 2015 

-11.51 % 12.84 Mar 2015 

-0.55 % 12.91 Apr 2015 

-1.63 % 12.70 May 2015 

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


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 4931نیمه اول تیر 

 

www.iccima.ir 

2 

 

 بازگشت به فهرست

 

 OECDتوسط فائو و « 2145-2121انداز کشاورزی  چشم»انتشار گزارش 

تحت ( OECD)های اقتصادی و توسعه  گزارش جدید فائو و سازمان همكاری

بنا بر این گزارش، . منتشر شد« 2145-2121انداز کشاورزی  چشم»عنوان 

وری و کاهش رشد تقاضای جهانی به کاهش  افزایش عملكرد، باالرفتن بهره

باید منجر شود اما تدریجی قیمت واقعی محصوالت کشاورزی در دهه آینده 

 2111ل های او ها همچنان در سطح سال رسد قیمت با این وجود بنظر می

 . باقی بماند

های انرژی به کاهش قیمت مواد غذایی منجر شده و  کاهش قیمت نفت و در نتیجه پایین آمدن قیمت کود و هزینه

بر اساس . های زیستی نسل اول از محصوالت کشاورزی خواهد گردید ها برای تولید سوخت سبب از بین رفتن انگیزه

سبت به دهه قبل کاهش خواهد یافت و این درحالی است که میزان این گزارش میزان افزایش تجارت کشاورزی ن

 . مشارکت تولید و مصرف جهانی در آن ثابت باقی خواهد ماند

تواند به افزایش  افزایش نقش گروه نسبتا کوچكی از کشورها در عرضه کاالهای کلیدی بازار کشاورزی جهانی می

رود در میزان تقاضای  انتظار می. وقوع بالیای طبیعی منجر شودریسک بازار بخصوص برای آن دسته با امكان باالی 

ای  کشورهای در حال توسعه با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش درآمد سرانه و شهرنشینی در آنها، تغییرات عمده

سته های غذایی بخصوص افزایش مصرف پروتئین حیوانی نسبت به نشا افزایش درآمد به تغییر و تنوع رژیم. رخ دهد

. در نتیجه گوشت و محصوالت لبنی افزایش قیمت بیشتری نسبت به محصوالت زراعی پیدا خواهند کرد. خواهد شد

های روغنی مورداستفاده برای خوراک دام نسبت به  در میان محصوالت کشاورزی، قیمت غالت دانه درشت و دانه

  .یابند محصوالت غذایی دیگر افزایش می

 .قابل دانلود است  i4738e.pdf-http://www.fao.org/3/aاستفاده از لینک  متن کامل این گزارش با

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/296333/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Strong crop yields, higher productivity and slower growth in global demand should contribute to 

a gradual decline in real prices for agricultural products over the coming decade, but nonetheless, 

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/296333/icode/
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prices will likely remain at levels above those in the early-2000s, according to the 

latest Agricultural Outlook report produced by the OECD and FAO. Lower oil prices will 

contribute to lower food prices, by pushing energy and fertilizer costs down, and removing 

incentives for the production of first-generation biofuels made from food crops. 

The OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024 projects that agricultural trade will increase 

more slowly than in the previous decade, while its share of global production and consumption 

will be stable.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 سسه تحقیقاتی بزرگ ایتالیا با فائوسه مؤهمكاری 

فائو به منظور کمک به تقویت بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه 

از طریق تحقیقات و فناوری با سه مؤسسه بزرگ تحقیقاتی ایتالیا در 

های جدیدی را  زیست و فناوری همكاری های مواد غذایی، محیط زمینه

 . است آغاز کرده

در  های نوین مشارکت جدید با تمرکز بر تحقیقات پیشرفته و فناوری

راستای توسعه مدیریت پایدار منابع طبیعی، ترویج نوآوری در کشاورزی 

 . به کشورهای در حال توسعه انجام خواهد گرفت ،های غذایی با استفاده از محصوالت بومی و بهبود کیفیت رژیم

( CRA)یتالیا ، شورای تحقیقات کشاورزی و اقتصاد ا(CNR)شورای ملی تحقیقات ایتالیا در این همكاری، متخصصین 

. مشارکت خواهند داشت( ENEA)های تجدیدپذیر و توسعه اقتصادی پایدار  های نوین، انرژی و آژانس ملی فناوری

 . مؤسسه تحقیقاتی در سراسر ایتالیا در این سه نهاد مشغول بكار هستند 411محقق در بیش از  41،111جمعاً بیش از 

های بسیار متعدد از جمله تغییرات اقلیمی، تخریب منابع طبیعی و  بخش کشاورزی و غذا در سطح جهانی با چالش

. های غذا مواجه است های غذایی موثر بر سیستم ها و آفات گیاهی و جانوری و همچنین تغییرات الگوهای رژیم بیماری

ن کشورها برای مابیی ارتباط رتولید اطالعات دقیق در ارتباط با موضوعات فوق و برقرا ،های کلیدی فائو یكی از نقش

 . است  گذاری و تبادل دانش و تخصص تعریف شده به اشتراک

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/295291/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO is joining forces with three of Italy's main research institutions in the fields of food, 

environment and technology to help developing countries build stronger agricultural sectors 

through better research and information. 

The new partnership will focus on advanced research and technology development to help 

developing countries manage natural resources more sustainably, promote innovation in 

agriculture, and improve the quality of diets with studies on the best ways to use indigenous 

crops for healthy nutrition. It will also support countries in adding value to agricultural products 

through enhanced processing techniques and certificate schemes, and making food systems more 

inclusive. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 03/26/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های مناطق کوهستانی حفاظت از خاکضرورت 

هایی  پذیر اکوسیستم شالوده آسیبهای نواحی کوهستانی  خاک

. هستند که نهایتا تامین کننده آب نیمی از جمعیت کره زمین هستند

« های کوهستانی شناخت خاک»فائو کتاب جدیدی تحت عنوان 

های نواحی  های فنی جدیدی را برای مدیریت پایدار خاک دیدگاه

های نواحی کوهستانی جایگاه  خاک. کند ارائه میکوهستانی 

های آند یا  ای از کشت گیاه کینوا در کوه های انسانی گسترده فعالیت

آوری گیاهان داروئی را شامل  های تفریحی برای اسكی در اروپا تا نواحی مرتفع پامیر در تاجیكستان برای جمع زمین

 .دنشو می

، سال 2145بت سال برنامه مشارکت جهانی خاک و دانشگاه تورین به مناس این کتاب توسط فائو و با همكاری

 . است ها از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی منتشر شده المللی خاک و به منظور باال بردن آگاهی بین

http://www.fao.org/news/story/en/item/295291/icode/
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های  زدایی، عملیات کشاورزی ناپایدار و شیوه است که در مقابل تغییرات اقلیمی، جنگل در مقدمه این کتاب آمده

شوند و در برابر بالیای  زائی می و سبب تخریب زمین، بیابان خیزی خاک تاثیر گذاشته استخراج منابع که بر حاصل

 .پذیرترند های کوهستانی آسیب شوند، خاک طبیعی مقل سیل و رانش زمین که منجر به فقر می

های کوهستانی با تاکید بر مردم این نواحی که اغلب در حاشیه  هدف از انتشار این کتاب ترویج مدیریت پایدار خاک

 .  است شوند، اعالم شده های توسعه نادیده گرفته می گیری و برنامه در فراینهای تصمیمقرار گرفته و 

 .   قابل دانلود است i4704e.pdf-http://www.fao.org/3/aاین کتاب با استفاده از لینک 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/294317/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Mountain soils are the fragile foundations of ecosystems that ultimately provide water for more 

than half the world's population. A new FAO book offers technical insights on the sustainable 

management of mountain soils, which are home to a vast array of human activities ranging from 

quinoa cultivation in the Andes through European ski resorts to the collection of medicinal plants 

in Tajikistan's "roof of the world" Pamir range. 

"Understanding Mountain Soils," published by FAO with theMountain Partnership Secretariat, 

the Global Soil Partnership  and the University of Turin, contains a host of case studies from 

around the world covering human, productive and geological issues.  

 خاک :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 03/26/0212: ریخ خبرتا

 بازگشت به فهرست

 

 

 نقش تجارت و استانداردها در امنیت غذایی و سالمت غذا

آقای دا سیلوا، مدیر کل فائو در پنجمین اجالس بررسی جهانی کمک به 

تجارت که توسط سازمان تجارت جهانی در ژنو برگزار گردید طی 

سخنرانی خود بر نقش مهمی که تجارت جهانی در بهبود امنیت غذایی و 

تواند داشته باشد و  کیفیت تغذیه و مبارزه بر علیه گرسنگی و فقر می

رورت استفاده از استانداردهای عمومی مبتنی بر دانش همچنین بر ض

http://www.fao.org/3/a-i4704e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/294317/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4704e.pdf
http://www.mountainpartnership.org/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/en/
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 . برای حصول اطمینان از سالمت غذا تاکید کرد

ها و  بنا بر اظهارات وی، ایمنی غذا در تجارت اهمیت ویژه دارد زیر سبب ایجاد اطمینان خاطر در مصرف کننده

های مرزی گیاهان و  نی غذا با بیماریاز طرف دیگر، مسائل مربوط به ایم. شود کشورهای وارد کننده محصول می

. باشد روی سالمت عمومی، تجارت، معیشت مردم و اقتصاد هر کشوری داشته تواند تاثیرات منفی بر حیوانات می

( SPS) اجرای هر چه موثرتر اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی اصرار بربهمین دلیل فائو 

 . االجرا هستند ت امن محصوالت کشاورزی الزمکه برای تسهیل تجار دارد

و ( IPPC)المللی حفظ نباتات  یعنی کنوانسیون بین المللی فائو با میزبانی دبیرخانه دو نهاد تنظیم استاندارد بین

 . کند نقش منحصر بفردی را در این زمینه ایفا می( WHOسازمان مشترک بین فائو و ) کدکس آلیمنتاریوس کمیسیون

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/296698/icode  :خبرلینک 

  :خالصه خبر 

Global trade can play an important role in improving food security and nutrition and in fighting 

poverty and hunger while the use of science-based public standards is essential to ensure food 

safety, FAO Director-General José Graziano da Silva has told participants in the World Trade 

Organization's 5
th

 Global Review of Aid for Trade. 

According to the FAO Director-General, food safety is particularly important in trade since it 

serves to instil confidence in consumers and in importing countries with regards to traded 

products. On the other hand, food safety incidents, or plant and animal trans-boundary disease 

outbreaks can have negative impacts on public health, on trade, on peoples' livelihoods and on 

countries' economies.  

FAO plays a unique role in this regard, hosting the Secretariats of two international standard-

setting bodies, theInternational Plant Protection Convention (IPPC) and the Joint FAO/World 

Health Organization Codex AlimentariusCommission, known as Codex, which sets international 

food standards. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/296698/icode/
https://www.ippc.int/en/
http://www.codexalimentarius.org/
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 های دو سیستم مختلف کشاورزی در درازمدت مقایسه ساختار خاک

ای زنده و پویاست که زندگی میكربی جاری در آن برای تامین  خاک ماده

ود در خاک، های موج میكرب. گیاهان حیاتی است مواد غذایی مورد نیاز

. ها نیاز به فضا یا همان خلل و فرج خاک دارند ها و قارچ باکتریاعم از 

آیند و در  از بهم پیوستن ذرات خاک بوجود می( aggregates)ها  دانه خاک

دهند و از فاکتورهای مهم تعیین  واقع واحدهای سازنده خاک را تشكیل می

فرایندهای چندگانه که منجر به تشكیل . های خاک هستند کننده ویژگی

زدن  چرخه خیس و خشک شدن خاک، یخ: شوند عبارتند از ها می دانه خاک

های قارچی و تعامل با  های خاکی، فعالیت های کرم و ذوب شدن، فعالیت

 .  ها ریشه

های کشاورزی مختلف مورد  سیستم آنها را در  ها و خلل و فرج یكی از محققان خاکشناس دانشگاه میشیگان خاک

توان آن را  بنا بر اظهار وی برای داشتن ایده و تصویری از اجتماع باکتریایی خاک می . است بررسی و مطالعه قرار داده

ای تاریک با  توان مشاهده کرد، که منظره ای که از پنجره هواپیما در منطقه غرب میانه امریكا می مقایسه کرد با منظره

توان دید،  نقاط روشنی که از شهرهای کوچک می. های منفرد است روشن از تک مزارع که نشان دهنده باکترینقاطی 

 . توان مشاهده کرد بندرت شهر بزرگی را می. ها است های باکتری معادل کلنی

 4383ال این محقق دو سیستم کشاورزی سنتی و سیستم دیگر که دارای پوشش گیاهی در تمام طول سال بود را از س

های  منافذ داخلی آنها دارای اندازهتر و  ها پیچیده در سیستم نوع دوم، ساختار خاکدانه. است با هم مقایسه کرده

های سیستم اول کوچک و دارای پراکندگی تقریبا یكنواخت  منافذ خاک. اند تا متوسط بوده گمختلف از خیلی بزر

 . بوده است

 . است به چاپ رسیده Soil Science Society of Americaجزئیات مربوط به این تحقیق در مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150701171612.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Soil is a living, dynamic substance, and the microbial life within it is crucial to providing plant 

life with the food they need to grow. The microbes can be bacteria or fungi, but both need space-

-the pores--for a good living environment. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150701171612.htm
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Soil particles that clump together are aggregates. These are the architectural building blocks of 

soil. Their presence has a major effect on the behavior of the soil as a community. Multiple 

processes form the aggregates: cycles of wetting-drying, thawing-freezing, earthworm activity, 

actions by fungi, and interaction with plant roots. 

No matter what formed the aggregates, the pores are affected. So are the microbes living in them. 

Sasha Kravchenko, a soil scientist and professor at Michigan State University, studies soils and 

their pores in different agricultural systems.  

 خاک: عموضو

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 21/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تشخیص مواد شیمیایی موجود در کاه برنج

موفق به تشخیص  RIKENو  Kobeبرای اولین بار محققان دانشگاه 

ترکیبات شیمیایی در کاه برنج شدند که سبب تولید مواد 

از این یافته در . شوند های سوختی از آن می بیوشیمیایی و دیزل

آینده می توان برای تولید ارقامی از برنج با نشاسته باال استفاده کرد 

یزلی را های تولید مواد بیوشیمیایی و بیو د و بدین ترتیب هزینه

نتایج این تحقیق در مجله . وری تولید آنها را باال برد کاهش و بهره

PLOS ONE  است به چاپ رسیده .  

های زیستی مثل اتانول زیستی از  برای تولید مواد شیمیایی و سوخت

توده برنج و گندم، در طول فرایند تولید، ترکیبات غیرضروری  زیست

این تحقیق . ها تخمیر گردد با استفاده از اسید سولفوریک رقیق حذف و مواد قندی باقیمانئه توسط میكروارگانیسم

های  کاه سیزده رقم برنج با استفاده از فناوری. است برنج در ژاپن انجام گرفته توده فراوان باتمرکز بر روی زیست

نوع مختلف  71توسعه یافته در پاالیشگاه زیستی دانشگاهی بررسی و موردآزمایش قرار گرفته که نتیجه آن تولید 

موجود در مواد جامد و مایع های انجام شده بر مقدار سلولز و گلوکز  نتایج تجزیه و تحلیل. است ماده ساختاری بوده

 . باشد نشان داده است که میزان گلوکز تحت تاثیر میزان نشاسته می
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 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150617144428.htm  :ینک خبرل 

 :خالصه خبر 

For the first time, researchers at Kobe University and RIKEN successfully elucidated the 

biochemical and biofuel-producing materials contained in rice straw. Future applications include 

using these materials in species of rice with high starch content, as well as reducing costs and 

increasing the efficiency of biochemical and biofuel production. The results of the study will be 

published in the American science journal PLOS ONE.  

In order to produce chemicals and fuels such as bioethanol from biomass in rice and wheat, 

unnecessary components must be eliminated during preprocessing using diluted sulfuric acid, 

and the resulting sugars must be fermented by microorganisms. The research team focused on 

rice straws, the most abundant disposable biomass source in Japan. 

  های زیستی ، سوختبرنج :عموضو

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 10/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شناسائی ژن موثر بر نفوذپذیری و مقدار کلسیم بذر سویا 

محققان دانشگاه پوردو موفق به شناسایی دقیق ژن کنترل کننده سختی 

تواند به تولید ارقام  ای که می یافته. اند و یا نفوذپذیری دانه سویا شده

زیستی سویا و  بهتر برای مناطق جنوبی و گرمسیری، افزایش تنوع

 . سازی ترکیبات آن کمک نماید غنی

شود پوشش سخت  سبب می GmHs1-1آنها دریافتند که جهشی در ژن 

کشاورزان . ین این ژن بر افزایش میزان کلسیم سویا نیز موثر استو همچن های سویای وحشی قابل نفوذ شوند دان

 . اند استفاده کرده Glycine sojaسازی رقم وحشی  سال قبل از این صفت برای بومی 5111حدود 

تواند به محققان در دستیابی به تنوع ژنتیكی انواع  شناخت مكانیسم تعیین میزان نفوذپذیری پوسته دانه سویا می

بنا بر اظهار یكی از محققان این پروژه این اولین ژن شناسایی شده . شی برای بهبود ارقام مرسوم کمک کندسویای وح

صفت سختی پوسته بذر، از صفاتی است به افزایش زمان مدت نگهداری . مرتبط با سختی پوسته بذر در گیاهان است

   .  کند و هوایی کمک می بذر و طوالنی شدن زمان خواب بذر تا فرارسیدن به شرایط مناسب آب

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150617144428.htm
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 . به چاپ رسیده است Nature Geneticsای در مجله  جزئیات بیشتر در مورد این یافته طی مقاله

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150622141122.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Purdue University researchers have pinpointed the gene that controls whether soybean seed coats 

are hard or permeable, a finding that could be used to develop better varieties for southern and 

tropical regions, enrich the crop's genetic diversity and boost the nutritional value of soybeans. 

Jianxin Ma (Jen-SHIN' Ma), associate professor of agronomy, and fellow researchers found that 

a mutation in the gene GmHs1-1 causes the tough seed coats of wild soybeans to become 

permeable. Farmers selected that trait about 5,000 years ago in a key step to domesticating 

soybeans from their hard-seeded relative Glycine soja. 

The gene could be modified to produce improved varieties for growing regions in which seed 

permeability can be a handicap, Ma said. GmHs1-1 is also associated with the calcium content of 

soybeans, offering a genetic target for enhancing the nutrition of soy food products. 

 سویا :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 00/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 کشف ژن عامل تولید مرفین در خشخاش

استرالیا ( GSK)محققان دانشگاه یورک و گالسكواسمیت کالین 

اند ژن کلیدی در خشخاش را که مسئول تولید مرفین  موفق شده

های کالس  است، شناسایی کنند که گام مهمی در سنتز مرفین

دار کاربرد دارد،  های مرفین و کدئین آلكالوئید که در ساخت مسكن

های  نام دارد فقط در گونه STORRاین ژن که . آید بشمار می

 . کنند وجود دارد میخشخاش که مرفین تولید 

 noscapineدانشمندان امیدوارند که این کشف به تولید ارقام مختلف خشخاش از جمله انواعی که ماده ضد سرطان  

های تولید  مجموعه ژن الزم برای مهندسی ژنتیک میكرب  STORRنین کشف ژن همچ. کنند بیانجامد تولید می

 .کند می مرفین مثل مخمر را تكمیل کننده

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150622141122.htm
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 . است به  چاپ رسیده Scienceمورد این کشف در آخرین نسخه مجله  جزئیات بیشتر در

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150625143714.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists at the University of York and GlaxoSmithKline (GSK) Australia have made a key 

genetic discovery in poppies, paving the way for more effective painkillers. 

The discovery, published in the latest issue of Science, reveals the long sought after gene that is 

seen as a critical gateway step in the synthesis of the morphinan class of alkaloids, which include 

the painkiller drugs morphine and codeine. 

The gene, called STORR, is only found in poppy species that produce morphinans. The STORR 

gene evolved when two other genes encoding oxidase and reductase enzymes came together 

millions of years ago. The resulting gene fusion plays a key role in production of morphine. 

 خشخاشمهندسی ژنتیک،  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 02/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 دهد؟ چگونه گل اطلسی زمان مناسب برای تولید بو را تشخیص می

رسد انسان تنها موجودی است در حال زمانبندی و برقراری  با وجود اینكه بنظر می

اند که  تعادل بین کار و تفریح باشد، اما محققان دانشگاه واشنگتن به تازگی کشف کرده

همه موجودات در گیر این مسئله هستند بطوریكه این موضوع تعیین زمان مناسب 

 .  ردگی ها را نیز دربرمی عطرافشانی گل

اند که  شناس دانشگاه واشنگتن به مكانیسمی دست یافته گروهی از محققان زیست

افشان  گیاهان از آن برای تعیین زمان مناسب عطرافشانی برای جذب حشرات گرده

این گل هیبرید . اند آنها این مطالعه را بر روی گل اطلسی انجام داده. کنند استفاده می

طر و شیرین خود را هنگام غروب برای جذب های سفید اسانس مع با گلبرگ

 . کند منتشر می hawk mothهایی مثل  افشان گرده

 . است به چاپ رسیده Proceeding of the National Academy of Sciencesای در  یافته آنها طی مقاله

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150625143714.htm
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این ژن بنام . طلسی استمجریان  این تحقیق موفق به شناسایی ژنی شدند که کنترل کننده زمان انتشار عطر در گل ا

LHY روزی گیاه یا  های گیاهی یافت و یكی از اجزاء اصلی ساعت شبانه در بسیاری از گونهcircadian clock 

 . شود محسوب می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629162224.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

While humans are alone in their struggle to balance work and Netflix, all creatures wrestle with 

proper timing. With limited resources, organisms are pressed to use time wisely in all aspects of 

their lives. As University of Washington researchers recently discovered, this struggle even 

extends to something as sweet and pleasant as the fragrant scent of a garden flower. 

A team of UW biologists has identified a key mechanism plants use to decide when to release 

their floral scents to attract pollinators. Their findings, published in the Proceedings of the 

National Academy of Sciences, connect the production and release of these fragrant 

chemicals to the innate circadian rhythms that pulse through all life on Earth. 

 گل اطلسی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 09/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های سخت افزایش احتمال ابتال ماهیان به بیماری کلومناریس در آب  

، سختی (ARS)تحقیقات کشاورزی امریكا بنا بر نتایج تحقیق انجام شده در مرکز 

 . افزایش دهدرا ( columnaris)تواند ابتال گربه ماهی به بیماری کلومناریس  آب می

های  های پرورش داده شده در آب اند که میزان ابتال ماهی یافتهمحققان این مرکز در

   .با هم متفاوت است Flavobacter columnarisباکتری بیماریزای  سخت و نرم

در این تحقیق . های سخت دارای میزان قابل توجهی کلسیم و منیزیم هستند آب

های موجود در آب سخت حاوی باکتری بیماریزا از بین رفتند اما هیچیک  تمام ماهی

نشان دادند که در   DNAآزمایشات . های موجود در آب نرم از بین نرفتند ماهی

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150629162224.htm
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 . برابر بیشتر از آب نرم بوده است 4311ها چسبیده بودند  هایی که به آبشش ماهی آب سخت تعداد باکتری

به آدرس اینترنتی   AgResearchشماره ماه ژوئن بیشتر درباره این تحقیق را در اطالعات

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/fish/ باشد در دسترس می . 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150623.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Water hardness can influence the development of columnaris disease in catfish, according to a 

study by U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists. 

Agricultural Research Service (ARS) scientists found a difference in disease development in fish 

exposed to hard and soft water containing the bacterial pathogen Flavobacterium columnare, 

which causes columnaris disease. 

David Straus, a toxicologist at the ARS Harry K. Dupree Stuttgart National Aquaculture 

Research Center (SNARC) in Stuttgart, Arkansas, and his colleagues worked with scientists at 

ARS’s Warmwater Aquaculture Research Unit (WARU) in Stoneville, Mississippi. Water from 

both locations comes from the same aquifer but is very different. Well water at SNARC contains 

significant amounts of calcium and magnesium, common minerals that make water hard.  

 شیالت  :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 03/26/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تولید چسب چوب زیستی از کنجاله پنبه دانه

محققان وزارت کشاورزی امریكا در تالش برای تولید چسب چوب 

. زیستی بعنوان یک محصول جانبی جدید از کنجاله بذر پنبه هستند

باقیمانده بذر پنبه پس از استخراج لینت و روغن آن معموال دور ریخته 

کنجاله بطور معمول برای مصرف خوارک نشخوارکنندگان مثل . شود می

 . شود ود مصرف میگاو و یا بعنوان ک

در این طرح، کنجاله بذر پنبه و مواد پروتئینی آن بعنوان مواد دوستدار 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jun/fish/
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150623.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=5453
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-28-10-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-28-10-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-66-20-00
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شوند، مورد  های که از نفت مشتق می لدئید برای جایگزینی چسبآ پذیر زیستی و عاری از فرم محیط زیست، تجزیه

 . است بررسی و تحقق قرار گرفته

ترکیب . ا چسب ساخته شده آن مقاومت کمی در برابر آب داردکنجاله عاری از روغن پنبه ارزان قیمت است ام

اما . های قوی دارد بر بوده و نیاز به حالل پروتئینی کنجاله خاصیت چسبندگی بهتری دارد، اما استخراج پروتئین هزینه

 . اند هارائه داد آبحل جدیدی را بشكل فرایند شستشوی کنجاله و افزایش مقاومت آن در برابر  این محققان راه

 Adhesionالمللی  و مجله بین   Journal of the American Oil Chemist'Societyجزئیات این یافته در مجله 

and adhesive به چاپ رسیده است . 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150629.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

U.S. Department of Agriculture (USDA) scientists have a plan for using a U.S. cotton production 

byproduct to make biobased interior wood adhesives. The byproduct, cottonseed meal, is the 

leftovers after lint and oil are extracted from cotton seed. The meal is typically fed to ruminant 

livestock, such as cows, or used as fertilizer. Most such adhesives are derived from petroleum, a 

nonrenewable resource subject to fluctuating prices and many competing demands, 

notes Zhongqi He, a chemist with the Agricultural Research Service (ARS), USDA’s principal 

intramural scientific research agency. Cottonseed meal and its protein component have been 

studied as environmentally friendly, biodegradable and formaldehyde-free alternatives to 

petroleum-based bonding agents.  

 پنبه :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 09/26/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2015/150629.htm
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=13175
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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 سال گذشته 5ترین سطح در  کاهش قیمت جهانی مواد غذایی به پائین

های  بان قیمت مواد غذایی در فاصله زمانی بین ماه بر اساس اعالم دیده

درصد کاهش  41، قیمت جهانی مواد غذایی 2145تا مه  2141اوت 

 . است سال گذشته رسیده 5ترین سطح در  داشته و به پائین

انداز مطلوب تولید محصوالتی مثل گندم،  کاهش قیمت نفت و چشم

به عرضه فراوان مواد غذایی در سطح ، 2145ذرت و برنج در سال 

 . جهانی کمک کرد

اما از . کاهش داشت% 6و ذرت % 41، قیمت برنج %48، فیمت گندم 2145تا مه مه  2141در فاصله زمانی بین ماه اوت 

تواند به افزایش قیمت مواد غذایی در  نینو، باال رفتن ارزش دالر و افزایش اخیر در قیمن نفت می طرف دیگر وقوع ال

های حمایت از برنج در  های زیستی و توسعه برنامه صنایع سوختتقاضا برای ذرت از طرف . های آینده منجر شود ماه

 . میان تولیدکنندگان عمده آن از عوامل دیگری هستند که بر قیمت مواد غذایی در سطح جهان تاثیر بگذارند

 low-year-five-a-to-drop-prices-food-release/2015/07/01/global-http://www.worldbank.org/en/news/press  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

International food prices decreased by 14% between August 2014 and May 2015, dropping to a 

five-year low, according to the latest edition of Food Price Watch.  

Cheap oil contributed to abundant global supplies of food in 2014 and prospects of a bumper 

crop for wheat, maize and rice in 2015—factors that are driving the sharp decline in international 

food prices. The agriculture and food sector continue to benefit from less expensive chemical 

fertilizer, fuel and transportation costs brought on by the previous year’s oil price declines, with 

food prices holding steady despite recent oil price hikes. 

Between August 2014 and May 2015, wheat prices plunged by 18%, rice prices dropped by 14% 

and maize prices declined by 6%. However, the arrival of El Nino, the appreciation of the U.S. 

dollar and the recent increase in oil prices could drive up food prices in the coming months. The 

demand for maize by the biofuel industry and developments in rice support policies among major 

producers are other factors that could impact food prices. 

 اقتصاد :موضوع

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 21/20/0212: یخ خبرتار

 بازگشت به فهرست

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/07/01/global-food-prices-drop-to-a-five-year-low
http://www.worldbank.org/foodpricewatch
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 ای تعهدات جدید چین برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

چین بطور رسمی متعهد شد که قبل از کنفرانس تغییرات 

در پاریس  2145اقلیمی سازمان ملل متحد که در دسامبر 

 45ای را در  میزان انتشار گازهای گلخانه برگزار خواهد شد،

شدت تولید کربن در اقتصاد گسترده سال آینده متوقف و 

 . خود را کاهش دهد

جمهور فرانسه در  وزیر چین در دیدار با رئیس نخست

اکسیدکربن در چین  پاریس اظهار داشت که انتشار دی

به اوج خود خواهد رسید و چین نهایت  2191حدود سال 

 . ود را خواهد کرد که به اهداف تعیین شده در مالقات قبلی برسدتالش خ

درصد نسبت به سال  61-65کربن به ازاء هر واحد تولید بطور متوسط  اکسید یكی از اهداف چین کاهش انتشار دی

ن های غیرفسیلی بعنوا دومین کشور بزرگ اقتصادی دنیا همچنین تصمیم دارد میزان استفاده از سوخت. است 2115

 . درصد افزایش دهد 21حدود  2191انرژی اولیه تا سال 

های ملی خود  تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس، کشورها باید برنامه 2145کنفرانس ماه دسامبر پیش از 

 . درباره تغییرات اقلیمی را ارسال نمایند تا بر اساس آنها توافق نهائی تهیه و اعالم گردد

emissions-carbon-http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/30/china-  :لینک خبر

summit-change-climate-paris-un-keqiang-li-premier-2030 

 :خالصه خبر 

China formally committed to halting the rise in its emissions within the next 15 years and 

pledged on Tuesday to reduce the carbon intensity of its vast economy, releasing its much 

anticipated strategy for United Nations climate talks. 

In a plan that largely mirrors commitments Beijing made in a joint US environment agreement 

last year, China said it would try to curb its carbon emissions before a 2030 target. 

“China’s carbon dioxide emission will peak by around 2030 and China will work hard to achieve 

the target at an even earlier date,” Chinese premier Li Keqiang said in a statement after meeting 

French president François Hollande in Paris. 

 تغییرات اقلیمی    :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/30/china-carbon-emissions-2030-premier-li-keqiang-un-paris-climate-change-summit
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/30/china-carbon-emissions-2030-premier-li-keqiang-un-paris-climate-change-summit
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/30/china-carbon-emissions-2030-premier-li-keqiang-un-paris-climate-change-summit
http://www.theguardian.com/world/china
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/12/china-and-us-make-carbon-pledge
http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/12/china-and-us-make-carbon-pledge
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 32/26/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ویروسی برنج بیماریارائه روشی جدید برای تشخیص 

با همكاری برنامه ( PhilRice) مؤسسه تحقیقات برنج فیلیپین

بیوتكنولوژی وزارت کشاورزی موفق به توسعه روشی بهتر و سریعتر 

 در این پروژه از. اند های ویروسی در برنج شده برای تشخیص بیماری

 loop-mediated isothermal amplification (LAMP)روش بنام 

است، بر  ودهآمیز ب در تشخیص پاتوژن در حیوانات و انسان موفقیتکه 

است بطوریكه کشاورزان قادر به  روی گیاهان مورد آزمایش قرارگرفته

 . تشخیص بیماری حتی قبل از بروز عالئم آن گردند

توان  برنج را با کاربرد این روش می    tungro bacilliform virus (RTBV)است که ویروس نتایج اولیه نشان داده

ر حالی که در روش قبلی برای تشخیص بیماری الزم است عالئم بیماری حتما د. یک روز پس از تلقیح شناسائی کرد

های دیگر برنج نیز قابل استفاده  اند که این روش برای تشخیص بیماری عالوه بر این آزمایشات نشان داده. ظهور کند

ها و عوارش استفاده از  های بهتر مدیریت آفات کمک و از هزینه محققان امیدوارند که با این یافته به سیستم. است

 . ها بكاهند کش آفت

 P?ID=13521E/ARTICLE/DEFAULT.AS/KC/CROPBIOTECHUPDATHTTP://WWW.ISAAA.ORG  :خبر

 :خالصه خبر 

The Philippine Rice Research Institute (PhilRice), with the support of the Department of 

Agriculture-Biotechnology Program, is developing a better and faster method of virus detection 

in rice and insect vectors. The method, called loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

assay has already been successful in diagnosing pathogens in animals and humans. The project is 

now testing it on plants with the aim of helping farmers detect the viral diseases even before the 

symptoms appear. 

Preliminary results show that the rice tungro bacilliform virus (RTBV) can be detected one day 

after inoculation (DAI). This is in contrast to ELISA's three DAIs requirement for symptoms to 

appear. Further research reveals that LAMP was also able to detect the rice ragged stunt virus 

(RRSV) in the brown planthopper (BPH). 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13521
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/37/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
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 برنج :موضوع

 cropbiotech :منبع

 23/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 عدم پرداخت تعهدات مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی توسط کشورهای ثروتمند 

آید که کشورهای  ، بنظر بعید می با توجه به اوضاع جهانی اقتصاد

ثروتمند به تعهدات مالی خود به کشورهای در حال توسعه برای 

 . رات اقلیمی در زمان مقرر عمل نمایندمقابله با تغیی

های مهم سازمان ملل متحد، چهار کشور شرکت  در یكی از نشست

کننده یعنی برزیل، چین، هند و افریقای شمالی از به تحقق پیوستن 

تعهد مالی که طی آن شش سال پیش کشورهای ثروتمند نسبت به 

. بودند، اظهار ناامیدی کردند مبارزه با تغییرات اقلیمی قول دادهبرای  2121میلیارد دالر تا سال  411پرداخت ساالنه 

ای و  طبق این توافق مبلغ فوق برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای کاهش و توقف انتشار گازهای گلخانه

قلیمی در ادهای شدید آب و هوایی و دیگر پیامدهای تغییرات ادهمچنین آمادگی در برابر باال آمدن آب دریاها، روی

انجام شده درباره گرم شدن زمین تا پایان سال   اقدامات فوق برای دستیابی به اهداف توافقتحقق . بود نظر گرفته شده

 . باشد می ضروری

های الزم برای کاهش انتشار گازهای  که در توسعه فناوری دکشورهای ثروتمند متعهد شده بودن 2113از سال 

اما در بیانیه صادر شده . شوند، به کشورهای در حال توسعه کمک نمایند ت اقلیمی میای که منجر به تغییرا گلخانه

میلیارد دالر تا  411الذکر درباره عدم وجود نقشه راه روشن و شفاف در مورد پرداخت ساالنه  توسط چهار کشور فوق

 . است اظهار نامیدی شده 2121سال 

countries-http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/rich-  :لینک خبر

delivered-not-change-climate-fight-promise-100bn 

 :خالصه خبر 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/rich-countries-100bn-promise-fight-climate-change-not-delivered
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/rich-countries-100bn-promise-fight-climate-change-not-delivered
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/rich-countries-100bn-promise-fight-climate-change-not-delivered
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/rich-countries-100bn-promise-fight-climate-change-not-delivered
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Rich countries are very, very far from raising the billions they promised to help poor countries 

fight climate change, jeopardising the prospects of reaching a global warming deal at Paris, the 

world’s rising economies warned. 

As a key United Nations meeting got underway, Brazil, China, India and South Africa said they 

were disappointed in rich countries’ failure to make good on a promise six years ago to mobilise 

$100bn a year by 2020 for climate finance. 

The funds, intended to help developing countries cut their greenhouse gas emissions and prepare 

for sea-level rises, extreme weather and other consequences of climate change, are seen as a 

crucial element to reaching a global warming agreement at the end of the year. 

 غییرات اقلیمیت :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 09/26/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شدند 2145دو پروژه فائو، برنده جایزه اکسپو 

ای در زمینه  مسابقه« دانش تغذیه»فرم  ، توسط پلت2145در اکسپو 

های  هدف ترویج همكاریبا « های توسعه پایدار بهترین شیوه»ارائه 

های مربوط به امنیت غذایی و با تمرکز  بیشتر در تحقیقات و نوآوری

برگزار   ها، دانش، خدمات و محصوالت ها، فناوری گزاری بر سیاست

« غذا برای زمین، انرژی برای زندگی»موضوع اکسپو امسال . گردید

 . بود

به پروژه فائو « ارتقاء کمی و کیفی محصوالت زراعی» اول در رده  جایزه. ها، دو پروژه فائو برنده شدند در این رقابت

تعلق « (agro-input shops)های کشاورزی  های تعاونی نهاده تقویت کشاورزی از طریق تقویت فروشگاه»تحت عنوان 

. است دیدهندگان نیجری اجرا گرها فدراسیون تولیدکن این پروژه با همكاری فائو، وزارت کشاورزی نیجر و ده. گرفت

در . است هدف از اجرای پروژه بهبود تولیدات کشاورزی در نیجر از طریق بهبود دسترسی به کودهای با کیفیت بوده

های سازماندهی سفارشات  ها و نهادهای کشاورزان در زمینه ها، تعاونی ای از تولیدکننده طی این پروژه سبكه گسترده

ابداری و مدیریت و همچنین موضوعات دیگر از جمله کتهای کشاورزی  های نهاده مشترک کودی ، مدیریت فروشگاه

http://www.theguardian.com/world/unitednations
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وری مثل کاربرد  های جدید موردنیاز در کشاورزی برای افزایش بهره یادگیری تكنیک. اند کسب و کار آموزش دیده

 . است های آموزشی بوده منطقی و مناسب کود با کیفیت نیز جزء برنامه

کن  ریشه»بود که به پروژه « ای پایدار جوامع کوچک روستایی در مناطق حاشیهتوسعه »دومین جایزه فائو در رده 

هدف از پروژه ایجاد منطقه عاری از . تعلق گرفت« بیماری گلوسینا پالپالیس در سنگالتسه ناقل  کردن مگس تسه

ای به بیماری ه تسه در غرب سنگال و حمایت از تولیدات دامی پایدار از طریق جلوگیری از ابتال دام مگس تسه

trypanosomiasis است بوده . 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/297537/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Two FAO projects have earned awards in an EXPO 2015 competition aimed at spotlighting best 

practices in sustainability in international food security work. 

The "Best Sustainable Development Practices" competition was organized by the Feeding 

Knowledge platform, an EXPO 2015 initiative that is promoting greater cooperation in research 

and innovation related to food security, with a focus on policies, technologies, know-how and 

services and products. EXPO's theme this year is "Feeding the Planet, Energy for Life". 

First prize in the category "Quantitative and Qualitative Enhancement of Crop Products" was 

awarded today in a ceremony at Expo to the project "Intensification of agriculture by 

strengthening cooperative agro-input shops" (IARBIC), collaboration between FAO, the 

Ministry of Agriculture of Niger, a dozen Producers Federations of Niger and a host of other 

development partners. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 26/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 استخراج پروتئین ضد سرطان از سویا

رشد  مهارقادر به بنام لوناسین  موجود در دانه سویا نوعی پپتید در تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده است که 

های مزمن  با برخی بیماری مقابلهبرای باشد که  و همچنین دارای خواص ضدالتهابی نیز میبوده طانی های سر سلول

http://www.fao.org/news/story/en/item/297537/icode/
https://www.feedingknowledge.net/
https://www.feedingknowledge.net/
http://www.fao.org/in-action/iarbic/accueil/fr/
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گیر  اما تا کنون پرهزینه و وقت. است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته

بودن استخراج این پروتئین مانع کاربرد آن درآزمایشات با مقیاس بزرگ 

 . و بر روی دام و انسان بوده است

حقیقات کشاورزی امریكا در حال کار بر روی روش محققان مرکز ت

آنها موفق شده اند با . برای استخراج این پروتئین هستند جدیدی

گرم لوناسین غلیظ همراه با دو نوع پروتئاز دیگر استخراج  2/9گرم آرد سویا،  411استفاده از روش ابداعی خود از 

بسیار سریع  های قدیمی که در مقایسه با روش. اند این مقدار لوناسین را طی دوساعت تولید کنند آنها توانسته. نمایند

 . باشد می

 . در دسترس است AgResearchمجله  2145جزئیات بیشتر درباره این یافته در شماره ماه جوالی 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jul/soy  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Unfortunately, obtaining sufficient amounts of this prospective cancer-fighter has been a costly, 

time-consuming, and laborious affair. This, in turn, has impeded lunasin’s investigation in large-

scale animal and human clinical trials. 

Now, however, a team of Agricultural Research Service scientists has devised a fast new 

procedure for extracting lunasin in amounts suitable for conducting these trials. 

“We have developed an alternative strategy that focuses on isolation of soy protein extract that is 

highly enriched in lunasin and protease inhibitors—proteins with well-established roles in cancer 

prevention,” write Hari Krishnan and Thomas Wang in the January 2015 online version of Food 

Chemistry. Krishnan, a molecular biologist, is in ARS’s Plant Genetics Research Unit in 

Columbia, Missouri. Wang is research leader of the agency’s Diet, Genomics, and Immunology 

Laboratory in Beltsville, Maryland 

 سویا :موضوع

 (ARS) تحقیقات کشاورزی امریکامرکز  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/jul/soy/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:Hari.Krishnan@ars.usda.gov
mailto:Tom.Wang@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-70-15-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=80-40-05-15
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=80-40-05-15
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