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 گذشتهات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه وند تغییرر

 اسفند) 2145 مارساز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 شهریوریعنی  2145 سپتامبر تا( 39

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی شهریور 2145تا سپتامبر ( 39اسفند ) 2145

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 230.83 Mar 2015 

-3.24 % 223.34 Apr 2015 

-3.67 % 215.15 May 2015 

-2.45 % 209.87 Jun 2015 

-5.93 % 197.42 Jul 2015 

-8.91 % 179.83 Aug 2015 

-3.75 % 173.09 Sep 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 400.73 Mar 2015 

-2.08 % 392.41 Apr 2015 

-2.54 % 382.43 May 2015 

-3.11 % 370.55 Jun 2015 

4.64 % 387.74 Jul 2015 

-3.14 % 375.57 Aug 2015 

-4.47 % 358.77 Sep 2015 
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تا ( 39اسفند ) 2145مارس 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 شهریور 2145سپتامبر 

 

اسفند ) 2145مارس 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 شهریور 2145امبر تا سپت( 39

 

 (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

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 174.23 Mar 2015 

-0.58 % 173.70 Apr 2015 

-3.34 % 166.30 May 2015 

0.25% 166.72 Jun 2015 

7.73 % 179.60 Jul 2015 

-9.39 % 162.74 Aug 2015 

-2.01 % 166.01 Sep 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 12.84 Mar 2015 

-0.55 % 12.91 Apr 2015 

-1.63 % 12.70 May 2015 

-4.65 % 12.11 Jun 2015 

-1.90 % 11.88 Jul 2015 

-10.19 % 10.67 Aug 2015 

-13.78 % 12.14 Sep 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
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 2145برگزاری مراسم روز جهانی غذا در اکسپوی میالن 

و هفتادمین سالگرد تاسیس فائو در ( مهر 21اکتبر،  46)در مراسم روز جهانی غذا 

های برجسته از سراسر جهان  که با حضور شخصیت 2145نمایشگاه اکسپوی میالن 

های مربوط به  ه بیشتر تالشکنندگان خواستار تسریع هر چ تشكیل گردید، شرکت

 . های تولید و مصرف غذا شدند کن کردن گرسنگی و بهبود روش ریشه

های مختلف  ان و همه کارگران بخشکلیه کشاورزان، ماهیگیران، جنگلبان  تالش سم، آقای دا سیلوا مدیرکل فائو ازدر این مرا

و وی   تا کنون سه برابر شده 4315غذا و کشاورزی قدردانی کرد و به نقش مهم آنها در افزایش معاش مردم جهان که از سال 

 811وی همچنین اظهار داشت که با این وجود در حال حاضر هنوز حدود . آن را دستاوردی بسیار بزرگ دانست، تاکید نمود

رو قرار دارد اول، جایگزین کردن تغذیه بهتر بجای  برند و دو چالش بزرگ در پیش تغذیه رنج می نفر در جهان از سوءمیلیون 

تغذیه خوب یكی از عوامل اصلی رشد . تولید و مصرف غذاپایدارهای  افزایش دستیابی به غذا و دوم، شتاب در ایجاد سیستم

شكستن  -حفاظت اجتماعی و کشاورزی»ذا تحت عنوان شاره به شعار روز غبا ا. داری استاقتصادی و برقراری صلح و پای

اقتصادی تا وقتی گرسنگی حذف نشود، به تنهائی قادر به حل  رشد تولید وافزایش ، وی ادامه داد که «حلقه فقر روستایی

که افزایش قدرت  ستا دادهرهای موفق در این زمینه نشان وو تجارب هند، برزیل و اتیوپی و سایر کش مشكالت مردم نیستند

 .باشد تواند داشته کن کردن گرسنگی نقش اساسی می خرید غذای مردم فقیر در ریشه

ای فراتر از  داشته و اظهار داشت که گرسنگی مسئله ن ملل متحد نیز در این مراسم حضورمون دبیرکل سازما کی آقای بان

های مواد  وی با تاکید بر میزان بسیار باالی ضایعات و هدررفت. است« عدالتی وحشتناک بی»است و در واقع یک غذا  دکمبو

غذایی در سطح جهانی که معادل حدود یک سوم مواد غذایی تولید شده است، ایجاد جنبشی جهانی برای پایان دادن به 

 . گرسنگی را مطرح کرد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/338076/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Leading figures in the global fight against hunger gathered at the Milan Expo to celebrate World Food 

Day, marking the 70
th

 anniversary of the foundation of FAO with appeals to speed up efforts to 

eradicate hunger and improve the way food is produced and consumed. 

FAO Director-General José Graziano da Silva thanked the world's farmers, fishers, forest workers and 

other food and agriculture workers for their contribution to the "amazing achievement" of increasing 

sustenance from all even as the world population tripled since 1945. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/338076/icode/
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With around 800 million people still suffering from undernutrition, two big challenges lie ahead, he 

told assembled dignitaries, including the President of Italy, the President of Slovenia Borut Pahor, and 

Queen Letizia of Spain, who is FAO's special ambassador for nutrition. 

"First, we must quickly translate increases in food availability into better nutrition for all. Second, we 

must accelerate the shift of food production and consumption towards truly sustainable systems," 

Graziano said. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 گذاری در مناطق روستایی برای تامین مواد غذایی جمعیت جهان سرمایه

گذاری  سرمایه»در یكی از رویدادهای جانبی مراسم روز جهانی غذا تحت عنوان 

آزادسازی پتانسیل بالقوه  گذاری برای ئو بر نیاز به سرمایهل فا، مدیرک«برای غذا

درصد جمعیت فقیر جهان  81ه فر ساکن مناطق روستایی که نزدیک بها ن میلیون

وی . دهند، برای تامین نیاز غذایی جمعیت فراینده جهان تاکید کرد را تشكیل می

های  تگذاری بر روی تحقیقات و ترویج کشاورزی، زیرساخ همچنین سرمایه

روستایی، آموزش و مدیریت منابع طبیعی را با هدف شكستن چرخه فقر 

روستایی بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت که متاسفانه در مناطق 

روستایی که با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند مثل جنوب آسیا و صحرای 

. است شدههای مناسب بر روی کشاورزی انجام ن گذاری جنوبی افریقا سرمایه

میلیون مزرعه در دنیا نیاز به  511مالک در بیش از  های کشاورز خرده خانواده

 . د دارندگذاری برای تامین آینده خو سرمایه

وضعیت غذا و کشاورزی »هفته گذشته، فائو گزارش ساالنه خود تحت عنوان 

(SOFA )ای ه حمایتهای  ی پتانسیل برنامه در این گزارش بر رو. را منتشر کرد

توانند به  های عمومی که می اجتماعی مثل مبادالت نقدی، تغذیه مدارس و فعالیت

حذف فقر شدید و گرسنگی، سالمت و آموزش کودکان کمک کنند، تمرکز 
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کن کردن گرسنگی و فقر روستایی  های اجتماعی به تنهایی برای ریشه است که البته حفاظت در این گزارش آمده. است شده

 . وری کشاورزی موردنیاز است های دولتی و خصوصی بیشتری بر روی رشد و توسعه و بهره گذاری سرمایهکافی نبوده و 

 i4910e.pdf-http://www.fao.org/3/aستفاده از لینک ابا «  SOFA–وضعیت غذا و کشاورزی»متن کامل گزارش ساالنه 

 . استقابل دانلود 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/337997/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Feeding the world’s growing population requires targeted investments to unleash the productive 

potential of millions living in rural areas, where nearly 80 percent of the world’s  poor are found, FAO 

Director-General José Graziano da Silva said today. 

"It is a hard task, but it can be effectively done through a combination of investment in social 

protection, and targeted pro-poor investment in productive activities,” he said, speaking at an event on 

finance for food, held on the sidelines of theWorld Food Day ceremony at Expo Milan. 

Social protection transfers, he said, can provide incomes and food to improve the nutrition of the poor 

and undernourished. 

The FAO Director-General especially underlined the importance of investment in agricultural research 

and extension, rural infrastructure, education and natural resource management for breaking cycles of 

rural poverty. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 زده سودان جنوبی شد رسانی فوری به مناطق بحران سازمان ملل متحد خواستار کمک

در گزارش ( WFP)سه نهاد سازمان ملل متحد فائو، یونیسف و برنامه جهانی غذا 

بر  .اند دید خود نسبت به گرسنگی شدید مردم سودان جنوبی هشدار دادهج

میلیون نفر در این منطقه با عدم امنیت غذایی  3/9اساس این گزارش حدود 

های درگیر در این منطقه خواستار  آنها همچنین از گروه. شدید روبرو هستند

یه و تحلیل بنا بر تجز. دسترسی فوری و بدون محدودیت به دولت متحد شدند

http://www.fao.org/3/a-i4910e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/337997/icode/
http://www.fao.org/world-food-day/home/en/
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نفر در این منطقه در شرایط قحطی و  91،111، حدود (IPC)بندی یكپارچه فاز امنیت غذایی  منتشر شده تحت عنوان طبقه

 . برند آستانه مرگ بسر می

،  استانداردی است که سازمان ملل متحد برای رده بندی سطوح مختلف امنیت (IPC)بندی یكپارچه فاز امنیت غذایی  طبقه

 . از مختلف تشكیل شده استف 5کند و از  ستفاده میغذایی ا

است  IPCطبق این تجزیه و تحلیل جدید، پس از حدود دو سال از آغاز جنگ در سودان حنوبی، این اولین تجزیه و تحلیل 

 . اند دهد همه جمعیت این منطقه در فاز پنجم این رده بندی قرار گرفته که نشان می

این منطقه با قحطی  ،ر صورت عدم دسترسی فوری و بدون محدودیت نیروهای بشردوستانهدر این هشدار آمده است که د

 . شدید و مرگباری روبرو خواهد شد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/338209/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Three UN agencies today warned that extreme hunger is pushing people to the brink of a catastrophe 

in parts of South Sudan, as a new analysis found that 3.9 million people nationwide now face severe 

food insecurity. 

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) and the World Food Programme (WFP) called on the parties to the conflict to grant urgent 

and unrestricted access to Unity State, where a newly released Integrated Food Security Phase 

Classification (IPC) analysis shows that at least 30 000 people are living in extreme conditions and are 

facing starvation and death.   

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 55/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های دامی حمایت مالی امریكا از فائو در مبارزه با بیماری

های  میلیون دالر به حمایت مالی خود از فائو در مبارزه با بیماری 87، افزایش (USAID)المللی امریكا  سازمان توسعه بین

 . را اعالم کرد 2143 یال 2145های  ، افریقا و خاورمیانه برای سالاسیامی در آگیر د همه

http://www.fao.org/news/story/en/item/338209/icode/
http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-detail-forms/ipcinfo-news-detail/en/c/338892/
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های  های کنترل بیماری در برنامه USAIDبیش از یک دهه است که فائو و 

ها با یكدیگر  دامی و مدیریت تهدیدات سالمت انسان در ارتباط با این بیماری

تا  2111از سال  USAIDبا این افزایش میزان حمایت مالی . همكاری دارند

 . رسد میلیون دالر می 921کنون به 

گذاری جدید در حمایت از نظارت و مراقبت، مطالعات اپیدمولوژیک،  سرمایه

های دامپزشكی در آسیا، افریقا و  پیشگیری و کنترل و همچنین بهبود ظرفیت

 . ت عمومی خواهد بودخاورمیانه و همچنین ترویج برقراری ارتباط بین متخصصان دام و بخش بهداش

بنا بر اظهار اقای داسیلو،  فائو با این کمک مالی قادر خواهد شد در اجرای برنامه های مطالعاتی در غرب و شرق افریقا بر روی 

شرق  یر مطالعات مشابه در شاخ افریقا ودر خاور میانه و سا MERS-COVهای مشابه و بیماری  بیماری ابوال و سایر بیماری

 . های خود را افزایش دهد ارکتنزدیک مش

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/338339/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The United States Agency for International Development (USAID) is backing FAO's efforts to combat 

pandemic animal disease threats in Asia, Africa and the Middle East with an additional $87 million in 

funding covering the 2015-19 period. 

USAID and FAO have worked in partnership on controlling animal diseases and managing related 

human health threats for over a decade. USAID financial backing for this work now amounts to $320 

million since 2004. 

The new funds will support monitoring and surveillance, epidemiological studies, prevention and 

control activities as well as improving veterinary capacities in Asia, Africa and the Middle East and 

promoting links between animal health specialists and the public health sector. 

 های دام بیماری :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/338339/icode/
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 (CFS)المللی امنیت جهانی غذا  ست کمیته بینبرگزاری نش

المللی  بعنوان اولین گردهمایی بین( CFS)نشست کمیته امنیت جهانی غذا 

درباره امنیت غذایی و تغذیه پس از تصویب دستورکار اهداف جهانی توسعه 

یكی از  2191کن کردن گرسنگی تا سال  ریشه. برگزار گردید(  SDGs)پایدار 

 . است ن دستورکار تعریف شدهاهداف اصلی ای

دولتی است که بعنوان انجمنی برای  یک نهاد بین( CFS)کمیته امنیت جهانی غذا 

کنندگان از  ساختار جامع این نهاد به شرکت. کند های مربوط به تغذیه  و امنیت غذایی عمل می بررسی و پیگیری سیاست

گزاری در این زمینه را  به سیاست اثرگذاری بر تصمیمات مربوط امكان جوامع مدنی، بخش خصوصی و سایر فعاالن غیردولتی

 . سازد فراهم می

 CFS است، که به مدت دو سال بعنوان رئیس این کمیته فعالیت داشته( Gerda Verburg)بنا بر اظهار خانم گردا وربرگ 

 . گرسنگی صفر خواهد بود هدف آن همه با هم بسوی نهادی متفاوت است بنابراین باید متفاوت نیز عمل نموده و 

، مدیر اجرائی برنامه جهانی غذا (IFAD)المللی توسعه کشاورزی  صندوق بیندر این مجمع عمومی چهار روزه، رئیس 

(WFP )کن کردن گرسنگی  های تغذیه و تعامل جوانان در تعهد جهانی برای ریشه نیز حضور داشته و بر تمرکز بر روی برنامه

 . تاکید کردند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/336299/icode  :برلینک خ

 :خالصه خبر 

The Committee on World Food Security (CFS) opened its plenary today, marking the first 

international gathering on food security and nutrition since global leaders approved the Sustainable 

Development Agenda's goals. That agenda includes eradication of hunger by 2030 as one of its core 

goals. Its approval at last month's United Nations summit "brings new momentum to our efforts," FAO 

Director-General José Graziano da Silva told delegates at the CFS plenary. 

"Now the world has a set date to end hunger, to achieve food security and to end malnutrition in all its 

forms," he said. "I do not doubt that we can become the Zero Hunger generation." The CFS is an 

intergovernmental body that serves as a forum for the review and follow up of  food security and 

nutrition policies.  

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/336299/icode/
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 همایی شهرداران از سراسر جهان برای مبارزه با گرسنگی و بهبود تغذیهگرد

، که با حضور شهردار میالن و 2145در اجالس شهرداران در اکسپوی میالن 

سیلوا  شهر از سراسر جهان تشكیل گردید، آقای دا 411بیش از  شهری مسئوالن

بهبود تغذیه نقش مهمی در پایان دادن به گرسنگی و  ااظهار داشت که شهره

وی از امضای پیمان سیاست غذای شهری میالن . توانند داشته باشند می

(Milan Urban Food Policy Pact )توسط شهرداران استقبال کرد . 

تضمین مواد ( 4: بر اساس این پیمان شهرها پایبند بر چهار اصل خواهند بود

 . کاهش ضایعات( 1آموزش عمومی درباره تغذیه سالم و ( 9یی های غذا ترویج پایداری در سیستم( 2غذایی سالم برای همه 

نان روند افزایشی نیز در آینده بویژه در کشورهای کنند که همچ ان در شهرها زندگی میدر حال حاضر اکثریت جمعیت جه

ی  وجود ندارد، و متاسفانه در بسیاری از شهرها امكان دسترسی منظم و پایدار به غذا و آب کاف. در حال توسعه خواهد داشت

افزایش نرخ چاقی بویژه میان مناطق . شود ریزی و توسعه شهری، موضوع امنیت غذایی و تغذیه نادیده گرفته می  در برنامه

نكاتی بود که مدیرکل  زان ضایعات غذایی در شهرها نیز ازباال بودن میو   شهری با درآمد متوسط و باال به مرز هشدار رسیده

 . های شهری تاکید کردند ها در برنامهفائو در مورد آن

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/337210/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Cities have a key role to play in ending hunger and improving nutrition, FAO Director-General José 

Graziano da Silva said today, welcoming a commitment by more than 100 cities from around the 

world to make food systems in urban areas more equitable and sustainable. 

Addressing a mayors' summit in Milan, Graziano da Silva said he applauded the city's Mayor Giuliano 

Pisapia and his counterparts from other cities for signing the Milan Urban Food Policy Pact. 

Through the agreement, cities adhere to four principles: guaranteeing healthy food for all; promoting 

sustainability in the food system; educating the public about healthy eating, and; reducing waste. 

Urban centres will be key actors in achieving the globally-agreed Sustainable Development Goals, 

including the eradication of hunger by 2030, Graziano da Silva said, noting that achieving these goals 

or sustaining them in the long run will also require tackling climate change and reducing emissions. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/337210/icode/
http://www.foodpolicymilano.org/il-testo-del-milan-urban-food-policy-pact/
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 کشف ژن عامل صفات برتر در ارقام هیبرید نسبت به ارقام والد

ای  تواند جواب مسئله نتایج مطالعه جدید انجام شده در دانشگاه ایالتی کانزاس می

جزئیات این . ها قبل برای محققان زراعت نامعلوم بود، مشخص نماید دترا که از م

یافته که حاصل کار تحقیقاتی انجام شده توسط محققان گروه زراعت بر روی گیاه 

به  Proceedings of National Academy of Sciencesسورگوم است اخیراً در 

 . چاپ رسیده است

بهمین دلیل . هنوز ناشناخته است مكانیسم ژنتیكی دقیق مربوط به هتروزیس

محققان گروه زراعت دانشگاه کانزاس برای روشن شدن این مكانیسم بر روی صفت ارتفاع گیاه سورگوم مطالعه و تحقیق 

ب با آلل مغلوالب از یک ژن و یا ارتباط بین آلل غ( repulsion phase)در این تحقیق آنها بر روی ارتباط فاز دافعه . اند کرده

است که چگونه  نتایج این تحقیق نشان داده. باالتر از صفات ارثی است  های غالب مسئول بیان آلل. اند ن دیگر تمرکز کردهاز ژ

که آنها موفق به تعریف منشاء این ارتفاع اضافی . یک کیاه هیبرید می تواند ارتفاع بیشتری از ارقام والد خود داشته باشد

بنا بر اظهار محقق مسئول این تحقیق، با درک دقیق از ژنتیک دیگر نیازی به  . اند شدهز والدها نیست، مربوط به هیچیک ا

 . انتخاب تصادفی ارقام برای تالقی ارقام هیبرید و دستیابی به صفات مطلوب نیست

 ncedaily.com/releases/2015/10/151007125833.htmhttp://www.scie  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The new study fills in some of the gaps that have nagged scientists for years and could lead to more 

precision in plant breeding, said Jianming Yu, an associate professor of agronomy and the Pioneer 

Distinguished Chair in Maize Breeding. 

The precise genetics that that drive heterosis are only partially understood, so Yu worked with 

colleagues at Kansas State University to pin down how heterosis works regarding plant height in 

sorghum plants. The research was published recently in the peer-reviewed Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 

"The mechanisms behind heterosis have been debated for a long time, but there haven't been a lot of 

concrete answers," said Xin Li, the first author and a graduate student in agronomy. "For this paper, we 

tried to show specifically what is happening with plant height in sorghum. It's an example that 

illustrates the theory." 

 ژنتیک گیاهی :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 17/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007125833.htm
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 B6حلی برای رفع کمبود ویتامین  راه

ریشه در  B6محققان به کمک مهندسی ژنتیک موفق به باال بردن سطح ذخیره ویتامین 

 نفر در افریقا که از کمبودها  تواند به میلیون این یافته می. اند گیاه کاساوا شدههای  و برگ

 . د، کمک نماید برن این ویتامین رنج می

در بسیاری از کشورهای مناطق گرمسیری بویژه در کشورهای جنوب صحرای افریقا، 

ه است و های این گیاه که سرشار از نشاست همردم این نواحی از ریش. آید کاساوا یكی از مهمترین مواد غذایی اصلی بشمار می

قسمت باید ابتدا پخته شده و ترکیب سمی سیانید آن از  هر دو. ذیه می کنندهای آن بعنوان سبزیجات تغ همپنین از برگ

آن   B6اگرچه سرشار از کالری است اما میزان ویتامین بخصوص ویتامین . اما ریشه این گیاه معایبی نیز دارد. بین برده شود

روزانه مصرف کنند تا کیلوگرم از آن را  9/4آید، باید حدود  بسیار کم است و افرادی که کاساوا غذای اصلی آنها بشمار می

 . کافی به بدن آنها برسد  B6ویتامین 

های قلبی و عروقی و سیستم عصبی در ارتباط با کمبود این ویتامین  بیماری. ر افریقا بسیار رایج استد B6کمبود ویتامین 

ی جبران این کمبود به زوریخ و دانشگاه ژنو، تحقیقاتی را برای یافتن راه حلی برا ETHشناسی مرکز  محققان گیاه. هستند

آمیز آنها در این رابطه در مجله  های موفقیت یافته.  کمک مهندسی ژنتیک و تولید رقم جدید تراریخته کاساوا شروع کردند

Nature Biotechnology    به چاپ رسیده است  . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151009083159.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plant scientists engineered the cassava plant to produce higher levels of vitamin B6 in its storage roots 

and leaves. This could help to protect millions of people in Africa from serious deficiencies. 

In many tropical countries, particularly in sub-Saharan Africa, cassava is one of the most important 

staple foods. People eat the starchy storage roots but also the leaves as a vegetable. Both have to be 

cooked first to remove the toxic cyanide compounds that cassava produces. But the roots have a 

disadvantage: although rich in calories, in general they contain only few vitamins. Vitamin B6 in 

particular is present in only small amounts, and a person for whom cassava is a staple food would have 

to eat about 1.3 kg of it every day for a sufficient amount of this vital vitamin. 

 تغذیه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 19/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151009083159.htm
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 پوستان و سختزیستی جدید از پوشش محافظ حشرات  تولید سوخت

 UPM-INIAمحققان مرکز بیوتكنولوژی و ژنومیک گیاهی 

اند که قادر به  موفق به ارائه روشی برای تولید کود آلی پاک شده

های تخریب شده در نتیجه برداشت محصول بیش  بازسازی خاک

 . از حد است

پذیر زیستی طبیعی مثل کودهای  استفاده از پلیمرهای تجزیه

با توجه به این موضوع، . د جایگزینی پایدار برای کودهای غیرآلی و مضر برای محیط زیست ازته باشندتوان ارگانیک می

محققان دانشگاه مادرید در همكاری با دانشگاه هامبورگ موفق به ارائه روشی برای تولید ترکیبی زیستی از ماده کیتنی 

 . ابت شده استارع ثدر مز پوستان شده اند که کارآئی آن پوشش محافظ حشرات و سخت

کند و بدلیل  ضرر برای سالمت انسان بوده و محیط زیست را نیز آلوده نمی پذیر زیستی، غیرمحلول و بی این ترکیب تجزیه

این ترکیب قادر به . توان از آن استفاده کرد شود به مقدار کمتری در مقایسه با سایر مشابه می اینكه تبخیر و یا شسته نمی

درصد  41عالوه بر این، قیمت آن . د تخریب شده اندهایی است که در نتیجه برداشت بیش از ح یستی خاک تنوع زبازیابی 

 . کمتر از سایر کودهای ارگانیک است

 htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/1.0/151007084350  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers from the Centre for Plant Biotechnology and Genomics (UPM-INIA) have developed a 

method to obtain a clean organic fertilizer that is able to regenerate degraded soil caused by 

overharvesting. 

Using natural biodegradable biopolymers like organic fertilizers could be a sustainable alternative 

facing the common usage of inorganic nitrogen fertilizers that result harmful to the environment. This 

way, researchers from Universidad Politécnica de Madrid (UPM) in collaboration with University of 

Hamburg, have developed a method to obtain biocompounds made from the chitin of the exoskeletons 

of crustaceans and insects, its usage in plant cultivations has proved to be more efficient. 

 زیستی سوخت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 19/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151007084350.htm
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 زا از طریق غالت هایی برای جلوگیری از انتقال آفات و عوامل بیماری روش

ه به  دانشگاه بر اساس تحقیقات جدید انجام شده در مؤسسه علوم کشاورزی و غذا وابست

زا  آهن امریكا و استرالیا  که سبب انتقال عوامل بیماری فلوریدا، نقاط کلیدی در امتداد شبكه راه

 در تجزیه و تحلیل جدیدی که در مجله . و آفات گیاهی می شوند، مشخص شده است

BioScience و  آهن امریكا است، محققان به بررسی و چگونگی تاثیر شبكه راه به چاپ رسیده

برداری  برای نمونههایی را که  در طی این تحقیق آنها ایالت. اند استرالیا در انتقال گندم پرداخته

 . اند آهن شناسایی کرده ها بعلت قرار داشتن در امتداد شبكه راه و مدیریت آفات و قارچ

های بهبود کیفیت آنها بسیار  لح های جهانی مواد غذایی و راه این نوآوری در تحقیق برای درک چگونگی اثرگذاری شبكه

 . است عنوان شده( ISFS)های غذایی پایدار  این موضوع از اهداف اصلی موسسه سیستم. تواند باشد مهم می

های مرتبط با گندم  عالوه بر این، برخی از قارچ. کنند ها به غالت آسیب  رسانده و آنها را غیرقابل استفاده می آفات و قارچ

« مایكوتوکسین»ها  به  عنوان  این توکسین.  کنند که برای سالمت انسان بسیار خطرناک هستند ی میهای تولید توکسین

میلیون دالر  311ها در امریكا ساالنه بیش از  طبق برآوردهای انجام شده، آلودگی غالت به مایكوتوکسین. اند شناخته شده

 . کند هزینه ایجاد می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151012132458.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences faculty member says new research 

can help grain handlers and grain inspectors find key locations for pathogens and pests along rail 

routes in the United States and Australia. 

In a new analysis in the journal BioScience, UF/IFAS researchers evaluated how wheat moved along 

rail networks in the United States and Australia. Through their analysis, researchers identified U.S. 

states that are particularly important for sampling and managing insect and fungal problems as they 

move through the networks, said Karen Garrett, a UF/IFAS plant pathology professor and senior 

author of the study. "The movement of pests and pathogens can be especially important when there are 

quarantines against the movement of particular species, or when pesticide-resistant insects invade new 

areas and make management more difficult,"  

 یاهیآفات گ :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151012132458.htm
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 های آلوده  بررسی امكان کاشت درختان در خاک

توسط    BMC Plant Biologyبر اساس مقاله جدید منتشر شده در مجله 

های  خاک برخی از اشكال ان بهمتحمل ساختن درختشناسان گیاهی مونترال،  زیست

 .طبیعت باشد تواند مزیتی برای آلوده می

های  توان برای احیاء زمین از انواع گیاهان با تحمل باال در برابر مواد شیمیایی می

در کانادا حدود . آلوده به عناصر سنگین و یا محصوالت جانبی نفتی استفاده کرد

پاالیی   حت فرایندی بنام گیاهسایت آلوده ت 912،111و در اروپا  91،111

(phytoremediation )های آلوده و  این تیم تحقیقاتی واکنش مولكولی درختان بید پرورش یافته در خاک .قرار دارند

نتیجه  . ژنتیكی متفاوت هستنداز نظر بیان  و دریافته اند که در دو گروه چند ژن گیاهی   غیرآلوده را با هم مقایسه کرده

های  ها و حشرات نیز در بافت ها، باکتری ها مثل قارچ سایر ارگانیسم( RNA)دیگر این بود که اطالعات ژنتیكی توجه  جالب

های غیرآلوده مربوط به یكی از آفات گیاهی بنام  یافت شده در خاک  RNAدرصد  33. گیاهی بطرز متفاوتی بیان شده اند

اند  های آلوده به یک نوع حالت دفاعی رسیده ن کاشته شده در خاکاین بدین معنی است که درختا. است کنه عنكبوتی بوده

 . افزایش یافته است خوار که مقاومت آنها  در برابر حمالت آفات گیاه

 /htmhttp://www.sciencedaily.com/releases/2015/10.151015083436  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

High chemical tolerant plants can be used to rehabilitate land contaminated with heavy metals or 

petroleum by-products -- some 30,000 such sites exist in Canada and 342,000 sites in Europe -- 

through a process termed phytoremediation. The research team compared the molecular response of 

willow trees growing in contaminated or non-contaminated soil and found that several plant genes 

were expressed differently between both treatments. "The most fascinating result, however, comes 

from the fact that genetic information (RNA) from other organisms, such as fungi, bacteria and insects 

were also found to be expressed differentially in plant tissues. Notably, 99% of RNA from spider 

mites, a common plant pest, was in higher abundance in trees growing without contamination," 

explained Nicolas Brereton, co-first author of the study. "This suggests that trees growing in 

contaminated soils might have reacted in a way that makes them less prone to herbivore attacks by 

priming their defense machinery." 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 متحول ساختن کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط تحقیقات

است که  فناوری جدیدی توسط محققان دانشگاه کوئینز بلفاست توسعه یافته

ه کاهش تلفات محصول و افزایش درآمد کشاورزان فقیر کشورهای در حال تواند ب می

درصد  9/42. این فناوری جدید برای مبارزه با نماتد انگلی است.  توسعه کمک نماید

میلیارد پوند در سال  411از کاهش بهره وری کشاورزی در سطح جهانی معادل حدود 

كروسكوپی است که از طریق خاک این انگل یک نوع کرم می. ناشی از این انگل است

 . کند گیاهان را آلوده می

های واقعی را به اشتباه انداخته و در نهایت آنها را  این تحقیق که شامل تقلید پپتید یا نسخه شیمیایی انگل است که انگل

 . یتس شده استبنیاد بیل و ملیندا گهای بزرگ  ضعیف می سازد برنده جایزه یک میلیون پوندی فاز دوم از کشف چالش

. این پروژه با تمرکز بر درختان موز و چنار انجام و از نظر تئوری بر روی سایر محصوالت زراعی نیز قبل گسترش است 

در اغلب . کشور دنیا کاشته شده و در رده هشتم از نظر تولید محصوالت اصلی قرار دارند 491درختان موز و چنار در بیش از 

از طرف دیگر در . در صد از درآمد حاصل از کشاورزی را تشكیل می دهند 91كان کشت و حدود مال نقاط دنیا توسط خرده

درصد از  51تا  91ها بطور متوسط سبب کاهش  برابر برخی از نماتدهای انگلی بسیار حساس هستند بطوریكه این  انگل

 . عملكرد آنها می شوند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151015111050.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A brand new technology developed by researchers at Queen's University Belfast, Northern Ireland, has 

the potential to reduce crop losses across the developing world and boost the incomes of subsistence 

farmers. The technology is designed to combat parasitic 'nematodes' -- microscopic worms which 

infect crop plants from the soil, and are responsible for a 12.3% reduction in global agricultural 

productivity, a loss of around £100 billion annually. 

The research, which involves using 'peptide mimics' -- versions of the parasites' own brain chemistry -- 

to confuse the real parasites and ultimately, render them impotent, has been awarded a Phase II Grand 

Challenges Exploration grant of $1million from the Bill & Melinda Gates Foundation to be developed 

in Belfast and proceed to trials in Kenya. 

 تحقیقات کشاورزی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 گشت به فهرستباز

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151015111050.htm
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 ها  ها در دام بیوتیک  لزوم ممانعت از استفاده بیش از نیاز آنتی

ها، محققان دانشگاه  بیوتیک برای کمک به جلوگیری از گسترش مقاومت به آنتی

ی یها های دام ها خواستار عدم خرید گوشت سانفرانسیسكو از بیمارستان کالیفرنیای

 . است بیوتیک داده شده تیشدند که برای افزایش رشد به آنها آن

ها در کشاورزی دامی  بیوتیک نتیآدهند که مصرف بیش از نیاز  یار مکارشناسان هشد

های فروخته شده  بیوتیک درصد آنتی 81بیش از . اندازد ها را بخطر می سالمت انسان

هایی هستند که در  در امریكا در بخش کشاورزی مصرف می شود و بیشتر آنها از رده

 . گیرند ها مورد استفاده قرار می عفونت  درمان

   . است به چاپ رسیده The American Journal of Public Healthای در مجله  جزئیات بیشتر در این باره بصورت مقاله

های خام و  ها و خوردن یا دست زدن به گوشت ها و همچنین از طریق کودها و رواناب طریق نزدیک شدن به دام های از انسان

است که مقاومت به  های عفونی امریكا برآورد کرده انجمن بیماری. گیرند های مقاوم قرار می سطوح آلوده در تماس با باکتری

سال گذشته کاخ سفید . های بهداشتی  هزینه دارد میلیون دالر برای بخش مراقبت 91تا  24ها ساالنه  معادل  بیوتیک آنتی

دانند زیرا در آن  بیوتیک را اعالم کرد و لی نویسندگان مقاله آن را ناکافی می اوم به آنتیهای مق طرحی برای مبارزه با باکتری

 . است بیوتیک در بخش کشاورزی دامی درنظر گرفته نشده کاهش مصرف آنتی

 aily.com/releases/2015/10/151015170710.htmhttp://www.scienced  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

To help stop the spread of antibiotic resistance, UC San Francisco scientists are urging hospitals 

around the country to stop buying meat from animals that were given antibiotics for growth promotion. 

For the last two years, UCSF Medical Center has been phasing out meat from animals that were 

routinely fed antibiotics, and now nearly a third of the meat served to patients, as well as in the 

medical center's cafeterias and catering operations, comes from animals that were only given 

antibiotics in the case of illness. 

Experts warn that the overuse of antibiotics in animal agriculture is endangering human health. 

Agricultural use accounts for nearly 80 percent of the antibiotics sold in the United States, and the vast 

majority are from classes used to treat infections in people. 

 دام :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های غیرقانونی در خطر انقراض بعلت تجارتهای کاکتوس  گونه

های کاکتوس در خطر  درصد از گونه 94لین ارزیابی جامع جهانی، اوبر اساس 

های در خطر انقراض  یب کاکتوس در میان گونهتتر بدین .انقراض قرار دارند

گیرد و بیشتر از پستانداران و پرندگان در  بندی شده در باالترین رده قرار می طبقه

  . معرض تهدید انقراض است

گونه کاکتوس در سطح  4181ضر بیش از نیمی از براساس این گزارش، در حال حا

  تجارت. دنهای انسانی قرار دار جهانی مورد استفاده و تحت فشار فعالیت

های خصوصی و همچنین برداشت غیرپایدار آنها، تهدید  گیاهان زنده و بذور در صنعت باغبانی و کلكسیونغیرقانونی 

 . خطر هستندهای در معرض  درصد از گونه 17های اصلی  کننده

گذاری و  کننده اهمیت حیاتی سرمایه آور منعكس این نتایج تعجب ،(Exeter)بنا بر اظهار یكی از محققان دانشگاه اکستر 

کنند که  کننده بوده و ثابت می این نتایج نگران. ستاها  های گیاهی از جمله کاکتوس انجام ارزیابی بر روی وضعیت همه گونه

و نگرانی . های تجارت گیاهان بیشتر از آن حدی است که قبال تصور می شد وحش شامل گونه نی حیاتمیزان تجارت غیرقانو

 . نیاز به توجه جهانی دارد ها بوده و های کرگدن کاریزماتیک و فیل در این مورد فراتر از تجارت گونه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151005121029.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Thirty-one percent of cactus species are threatened with extinction, according to the first 

comprehensive, global assessment of the species group by IUCN and partners, published in the 

journal Nature Plants. This places cacti among the most threatened taxonomic groups assessed on 

The IUCN Red List of Threatened Species™ -- more threatened than mammals and birds. 

According to the report, cacti are under increasing pressure from human activity, with more than half 

of the world's 1,480 cactus species used by people. The illegal trade of live plants and seeds for the 

horticultural industry and private collections, as well as their unsustainable harvesting are the main 

threats to cacti, affecting 47% of threatened species. 

 کاکتوس :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 پذیرتر هستند آسیبکش نئونیكوتینوئید  زنبورهای ملكه به دو حشره

های زنبورعسل، زنبورداران در سراسر  ر در کلونیبدلیل افزایش چشمگیر مرگ و می

نیمكره شمالی در تالش برای حفظ کلونی های زنبور عسل به تعداد کافی برای 

اند که  های اخیر نشان داده بررسی. عسل هستندافشانی محصوالت زراعی و تولید   گرده

ل آن ناشناخته یكی از دالیل اصلی این وضعیت سالم نبودن زنبورهای ملكه است اما دلی

 . بود

حیاتی  لهای زنبور عس که برای بقای کلونیویل، کانادا  دریافتند که زنبورهای ملكه  یک تیم تحقیقاتی از برن، سوئیس و ولف

های اروپائی استفاده از این  ، دولت2149در سال . گیرند های نئونیكوتینوئید قرار می کش هستند شدیداً تحت تاثیر حشره

 . از این قانون پیروی کرد 2145ایالت اونتاریو کانادا هم در سال . های بعدی محدود کردند ا تا انجام بررسیها ر کش حشره

 .  های نئونیكوتینوئید بر روی سالمت زنبورهای ملكه بود کش این تحقیق اولین از نوع خود برای بررسی اثرات حشره 

ساالنه در اروپا و . کنند ستمی و اقتصادی با ارزشی ارائه میافشان خدمات اکوسی زنبورهای عسل مثل همه حشرات گرده

از هویج  محصوالت زراعی طیف وسیعی از افشانی ها کلونی زنبور عسل تولید عسل کرده و مسئول گرده امریكا، میلیون

 . گرفته تا بادام و کلزا به ارزش مالی میلیاردها یورو هستند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151013103118.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Throughout the northern hemisphere beekeepers have struggled to maintain adequate numbers of 

honey bee colonies for crop pollination and honey production due to dramatic increases in colony 

deaths each year. Recent surveys of beekeepers suggest that poor queen health is an important reason 

for these losses, but why queen health is now being affected is not understood. 

A research team from Bern, Switzerland and Wolfville, Canada has found that honey bee queens, 

which are crucial to colony functioning, are severely affected by two neonicotinoid insecticides. In 

2013, governments in Europe moved to partially restrict the use of these neonicotinoids while further 

risks assessments could be performed. The province of Ontario, Canada followed suit in 2015. 

 زنبورعسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 حل جهانی دارد نی که نیاز به راهخشكسالی، مشكلی جها

توان بزرگترین تهدید حاصل از تغییرات اقلیمی با  خشكسالی را می

برخی معتقدند خشكسالی یكی از دالیل اصلی . اثرات جهانی دانست

ها هزار نفر برای پناهندگی  بحران در سوریه است که منجر به حرکت ده

ها و عدم پیش بینی  میناآرا. بسوی اروپا در تابستان سال جاری شد

بموقع خشكسالی سبب تعداد بیشمار مرگ و میر در شاخ افریقا در طی 

با این حال  ایجاد نهادی وابسته به سازمان  . گردید 2142و  2144های  سال

 هنوز نافرجامملل متحد برای ارائه سیستم جهانی هشدار زودهنگام خشكسالی که تقریبا از یک دهه پیش آغاز شده است، 

 . است مانده

دهنده مناطقی با  نشانای تیره  رنگ قهوه. دهد را نشان می 2145نقشه فوق وضعیت خشكسالی در دنیا در اوت سال 

 . ستاخشكسالی شدید یا استثنائی 

خشكسالی . برای مثال خشكسالی هواشناسی ناشی از عدم بارندگی است: توان تعریف کرد خشكسالی را بطرق مختلف می

 های  یكی زمانی است که کمبود بارندگی طوالنی شده و منجر به خشک شدن رودخانه ها و پایین آمدن سطح سفرههیدرولوژ
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خشكسالی کشاورزی زمانی آغاز می شود که محصوالت و دام در نتیجه فقدان آب شروع به ازبین رفتن . زیررمینی می شود

 . هد داشتها را نیز بدنبال خوا کنند که مرگ و میر انسان می

isnt-network/2015/oct/09/why-professionals-development-http://www.theguardian.com/global-  :لینک خبر

drought-monitor-to-body-global-a-there 

 :خالصه خبر 

Drought is arguably the biggest single threat from climate change. Its impacts are global. Some 

say drought triggered the crisis in Syria that sent tens of thousands of refugees heading for Europe this 

summer. Relief failures and poor drought forecasting caused innumerable deaths in the Horn of Africa 

during 2011 and 2012. Yet calls to head off future disasters by establishing a UN body to provide a 

global drought early warning system, first made almost a decade ago, remain unfulfilled. 

A drought can be defined in various ways. A meteorological drought, for example, is when the rains 

fail. A hydrological drought is when the lack of rainfall goes on long enough to empty rivers and lower 

water tables. Agricultural drought begins when the lack of water starts killing crops and livestock. And 

after that, people may start dying too.  

 خشکسالی :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 19/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ارتباط کلیدی برای شناخت بهتر آفات کشاورزیکشف 

یند که آ هدیدات بزرگ کشاورزی بشمار میتنماتدهای انگل گیاهی یكی از 

. کنند د میالنه میلیاردها دالر خسارت به محصوالت کشاورزی وارسا

و دانشگاه بن آلمان موفق به شناسائی اولین  یمحققان دانشگاه میسور

شواهد ژنتیكی درباره روشی شدند که این جانوران با استفاده از آن به 

های کوچک با استفاده  آنها ثابت کردند که این کرم. کنند گیاهان حمله می

 . کنند ز هورمون سیتوکینین از گیاهان تغذیه میا

آنها . شدن اجزاء مختلف مسیر سیتوکینین را در واکنش به آلودگی نماتدی مورد بررسی قرار دادند این تیم تحقیقاتی فعال 

نماتدی  دگیواکثر این گیاهان کمتر حساس به آلهمچنین گیاهان فاقد این هورمون را نیز ارزیابی کردند و دریافتند که 

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/oct/09/why-isnt-there-a-global-body-to-monitor-drought
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/oct/09/why-isnt-there-a-global-body-to-monitor-drought
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/oct/09/why-isnt-there-a-global-body-to-monitor-drought
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/global-warming-worsened-syria-drought-study
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/02/global-warming-worsened-syria-drought-study
http://reliefweb.int/disaster/dr-2011-000029-ken
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ن برای آهای مسیر هورمونی گیاهان برای رشد و توسعه خود بلكه از  هستند و نتیجه گرفتند که نماتدها نه تنها از بخش

 . کنند ایجاد بیماری نیز استفاده می

ترشح آن کنند و با  با کاربرد ابزار پیشرفته ژنتیكی، آنها کشف کردند که نماتدها شكل خاصی از سیتوکینین گیاهی ایجاد می

 . شود ل تعذیه مناسب برای رشد آنها ایجاد میکنند بطوریكه مح ولی را کنترل میدر گیاه  چرخه سل

 : توانید به وب سایت دانشگاه میسوری با استفاده از لینک زیر مراجعه نمائید برای اطالعات بیشتر درباره این یافته می

 http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-

understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture / 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13817  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plant parasitic nematodes are a huge threat to agriculture, causing billions in crop losses every year. 

Scientists at the University of Missouri and the University of Bonn in Germany have found the 

first genetic evidence linking one method these animals use to attack plants. They proved that these 

tiny worms use the hormone cytokinin to help them feed from the plant. 

The research team, led by MU Professor Melissa Mitchum, examined the activation of different 

components of the cytokinin pathway in response to nematode infection. They also evaluated plants 

that lacked the hormone and found that most of these plants were less susceptible to nematode 

infection, suggesting that the nematodes are not only using parts of the plant's hormonal pathway 

important for growth and development, but are also doing it in a way that allows them to cause disease. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 cropbiotech :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture/
http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture/
http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture/
http://munews.missouri.edu/news-releases/2015/0928-researchers-discover-key-link-in-understanding-billion-dollar-pests-in-agriculture/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13817
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp

	رئوس اهم اخبار و رویدادهای جهانی
	روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه گذشته
	برگزاری مراسم روز جهانی غذا در اکسپوی میلان 2015
	سرمایهگذاری در مناطق روستایی برای تامین مواد غذایی جمعیت جهان
	سازمان ملل متحد خواستار کمکرسانی فوری به مناطق بحرانزده سودان جنوبی شد
	حمایت مالی امریکا از فائو در مبارزه با بیماریهای دامی
	برگزاری نشست کمیته بینالمللی امنیت جهانی غذا (CFS)
	گردهمایی شهرداران از سراسر جهان برای مبارزه با گرسنگی و بهبود تغذیه
	کشف ژن عامل صفات برتر در ارقام هیبرید نسبت به ارقام والد
	راهحلی برای رفع کمبود ویتامین B6
	تولید سوختزیستی جدید از پوشش محافظ حشرات و سختپوستان
	روشهایی برای جلوگیری از انتقال آفات و عوامل بیماریزا از طریق غلات
	بررسی امکان کاشت درختان در خاکهای آلوده
	متحول ساختن کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط تحقیقات
	لزوم ممانعت از استفاده بیش از نیاز آنتیبیوتیک ها در دامها
	گونههای کاکتوس در خطر انقراض بعلت تجارتهای غیرقانونی
	زنبورهای ملکه به دو حشرهکش نئونیکوتینوئید آسیبپذیرتر هستند
	خشکسالی، مشکلی جهانی که نیاز به راهحل جهانی دارد
	کشف ارتباط کلیدی برای شناخت بهتر آفات کشاورزی

