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 گذشتهبرنج، ذرت و شكر در هفت ماه  وند تغییرات قیمت جهانی گندم،ر

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

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 مهریعنی  2145 اکتبرتا ( 31

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931 یعنی مهر 2145تا اکتبر ( 31ین فرورد) 2145

 

 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 195.90 Apr 2015 

-1.40 % 193.15 May 2015 

3.45 % 199.82 Jun 2015 

-0.31 % 199.20 Jul 2015 

-12.92 % 173.47 Aug 2015 

-5.56 % 163.83 Sep 2015 

0.95 % 165.39 Oct 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

0.47 % 360.45 Oct 2015 
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تا ( 31فروردین ) 2145آوریل 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 مهر 2145اکتبر 

 

فروردین ) 2145آوریل 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 مهر 2145تا اکتبر ( 31

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

 ommodities/?commodity=ricehttp://www.indexmundi.com/c  :برنج
 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=corn: ذرت

 mmodities/?commodity=sugarhttp://www.indexmundi.com/co :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 172.05 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 

3.24 % 171.39 Oct 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 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 

16.47 % 14.14 Oct 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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 بعنوان سال جهانی حبوبات توسط سازمان ملل متحد 2146اعالم رسمی سال 

است که  المللی حبوبات توسط سازمان ملل متحد آمده در پیام اعالم سال بین

قیمت برای پروتئین، با طعمی  حبوبات شامل انواع لوبیا و نخود، منابعی ارزان

ای باال و سرشار از عناصر ریزمغذی هستند که در  خوب و خواص تغذیه

توانند نقش  سالمتی و امرار معاش بویژه مردم کشورهای در حال توسعه می

 . مهمی داشته باشند

بنا بر اظهار آقای داسیلوا، مدیرکل فائو، حبوبات بویژه در امریكای التین، 

پا بعمل آمده و از جنبه تامین  های غذایی سنتی را تشكیل داده و اغلب توسط کشاورزان خرده سیا بخشی از رژیمافریقا و آ

آیند اما  امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت هستند و علیرغم اینكه در بسیاری از کشورها جزء مواد اصلی غذایی بشمار می

 . ستا ای آنها هنوز بطور کامل شناخته نشده ارزش تغذیه

برقراری امنیت غذایی،  در از بین بردن گرسنگی،مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز بر نقش حبوبات  کی در بیانیه آقای بان

 . است محیطی و سالمت انسان تاکید شده های زیست تغذیه و چالش مقابله با سوء

، باال بردن آگاهی «ای پایدار غذی برای آیندههای م دانه»مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در راستای اجرایی کردن شعار 

تر حبوبات در چرخه  عمومی درباره ارزش حبوبات، تقویت تولید و تجارت آنها و تشویق کاربردهای جدید و هوشمندانه

 . گذاری کرد را سال جهانی حبوبات نام 2146غذایی، سال 

ن کاشت تعدادی باقال در گلدانی پر از خاک آغاز سال جهانی با حرکت نمادی گذاری، مدیر کل فائو در مراسم اعالم  این نام

 . حبوبات را اعالم نمود

المللی  های اخیر تحت عناوین سال بین المللی حبوبات در ادامه نامگذاری سال تحت عنوان سال بین 2146گذاری سال  نام

 .است انجام گرفته... خاک، کشاورزی خانوادگی، کینوا و 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/343558/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Pulses, including all kinds of dried beans and peas, are a cheap, delicious and highly nutritious source 

of protein and vital micronutrients that can greatly benefit people’s health and livelihoods, particularly 

in developing countries -- that was the UN's message at the launch of the International Year of Pulses 

2016 today.  

http://www.fao.org/news/story/en/item/343558/icode/
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
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“Pulses are important food crops for the food security of large proportions of populations, particularly 

in Latin America, Africa and Asia, where pulses are part of traditional diets and often grown by small 

farmers,” said FAO Director-General José Graziano da Silva. 

“They have been an essential part of the human diet for centuries,” he added, “Yet, their nutritional 

value is not generally recognised and is frequently under-appreciated.” 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های شدید اخیر  ها و طوفان ها بدنبال باران احتمال هجوم ملخ

غربی افریقا،  های غیرمنتظره سنگین و گسترده اخیر در شمال بدنبال باران

صحرایی   شاخ افریقا و یمن، فائو در مورد احتمال افزایش شدید جمعیت ملخ

ق برای جلوگیری از هجوم مخرب این حشرات هشدار داد و بر لزوم نظارت دقی

 . در شش ماه آینده تاکید کرد

بنا بر اظهار کارشناسان فائو، در ماه اکتبر وضعیت در کشورهایی که در خطر 

های صحرایی هستند، آرام بود ولی احتمال تغییر این وضعیت در  هجوم ملخ

 . جزیره عربستان و شاخ افریقا وجود دارد در شبه megh  و های صحرایی چاپاال نینو در افریقا و طوفان نتیجه اثرات ال

ری گذا آسا با فراهم آوردن شرایط مناسب یعنی خاک مرطوب برای تخم های سیل های شدید آب و هوایی مثل بارندگی پدیده

. حرایی شوندهای ص توانند منجر به افزایش ناگهانی در جمعیت ملخ تغذیه آنها، می حشرات و پوشش گیاهی مناسب برای

ها، اثرات بسیار مخربی برروی محصوالت زراعی و مراتع داشته که متعاقبا امنیت غذایی و معیشت روستایی نیز در  هجوم ملخ

 .  خطر قرار خواهند گرفت

ر طول د  هر ملخ ماده. وجود دارد توسط باد در روز کیلومتر 451 مسافت های ده میلیونی ملخ و حمل آنها تا امكان پرواز دسته

گرم علف تازه  2ن خود یعنی حدود تخم بگذارد و هر ملخ صحرایی بالغ در روز به اندازه وز 911تواند  زندگی خود می

 .  انسان را مصرف کنند 95111توانند در یک روز معادل غذای  یک دسته خیلی کوچک از آنها می. خورد می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/343656/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/343656/icode/
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Unusually heavy and widespread rains that fell recently in northwest Africa, the Horn of Africa and 

Yemen could favour Desert Locust breeding, FAO warned today, stressing that close monitoring is 

needed over the next six months to prevent the insects from forming destructive swarms. 

The locust situation in countries normally affected by Desert Locust remained mostly calm in October 

with only small-scale breeding activity detected, FAO experts said. They noted however, that this 

could change, in part due to the impact of El Nino in Africa and the tropical cyclones Chapala and 

Megh in the Arabian Peninsula and the Horn of Africa. 

"Extreme weather events, including torrential downpours, have the potential to trigger a massive surge 

in locust numbers. Rain provides moist soil for the insects to lay their eggs, which in turn need to 

absorb water, while rains also allow vegetation to grow which locusts need for food and shelter," said 

Keith Cressman, FAO Senior Locust Forecasting Officer. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها توده و ذخیره کربن جنگل زیست وضعیتبهتر  ارزیابیابزار تحت وب جدید برای 

م روز شده و جدید از ابزار آنالین ارزیابی وضعیت درختان جنگلی بنا نسخه به

GlobAllome Tree توده،  تری از وضعیت زیست امكان تهیه تصاویر واضح

میزان ذخیره کربن و خدمات اکوسیستم جنگلی را برای کشورها فراهم 

 . سازد می

گزاران  های خصوصی و سیاست محققان، شرکت ،وب به کمک این ابزار تحت

بهبود بخشیده و ها  های خود را از وضعیت ذخیره کربن جنگل توانند ارزیابی می

های با کیفیت  به دادهدستیابی . ای مؤثر در تغییرات اقلیمی فراهم کنند شرایط مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

تر باشند،  ها دقیق هرچه داده. درباره وضعیت جنگل یكی از نكات  کلیدی برای کاهش تغییرات اقلیمی در بخش جنگل است

 . رتر خواهند بودها بهتر و مؤث گیری تصمیم

به « (REDD)زدائی و تخریب جنگل  ای ناشی از جنگل کاهش انتشار گازهای گلخانه»برنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 

ها، حفاظت  زدائی و تخریب جنگل از طریق مدیریت پایدار جنگل ای ناشی از جنگل کشورها برای کاهش انتشار گازها گلخانه
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سازی و ارائه  فرمی است که امكان کمّی پلت  GlobAllome Tree. کند هایی ارائه می ر کربن مشوقها و افزایش ذخای از جنگل

  .کند ای را فراهم می ازهای گلخانهگزارش از میزان کاهش انتشار گ

های گسترش  های اطالعاتی از شاخص های جدید است مثل بانک فرم شامل تعدادی ویژگی روز شده این پلت نسخه به

مدل آماری است  49،111ها و تراکم چوب و همچنین شامل بیش از  های خام مربوط به درختان، فهرست گونه ده، دادهتو زیست

گونه درختی  2111تقریبا  های مربوط به داده. قرار گیرندتوانند مورد استفاده  که برای ارزیابی منابع درختی و ذخایر کربن می

 . باشد از سراسر جهان را نیز دارا می

ها برای بهبود حجم درختان و ارزیابی  ها و مطالب آموزشی برای توسعه و کاربرد مدل فرم دستورالعمل ز طریق این پلتا

 . است توده نیز در دسترس کاربران قرار گرفته زیست

اندازی  ایتالیا راه TUSCIAو دانشگاه  CIRADبطور مشترک توسط فائو، مرکز تحقیقات  2149این پلت فرم در سال 

  /http://www.globallometree.orgسایت اختصاصی به آدرس اینترنتی  توانید به وب برای اطالعات بیشتر می. است شده

 . مراجعه نمائید

 o.org/news/story/en/item/345220/icode/http://www.fa  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

An updated version of the online tree assessment tool known as GlobAllomeTree will now allow 

countries to get a clearer picture of the biomass, carbon content and ecosystem services of trees and 

forests than previously possible. 

GlobAllomeTree helps scientists, foresters, private companies and policymakers improve the 

assessment of forest carbon stocks and prepare greenhouse gas inventories, necessary for mitigation of 

climate change. 

"Access to good quality data on the status of forests is one of the main bottlenecks for mitigating 

climate change via the forestry sector. More accurate data will enable countries to make better 

informed decisions. GlobAllomeTree provides tools which help countries to better assess how much 

carbon their trees store and their emissions reductions," said FAO Forestry Officer Matieu Henry. 

Under the UN's Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation REDD program, 

countries are offered incentives to reduce emissions from deforestation and forest degradation through 

sustainable forest management, forest conservation and enhancing forest carbon stocks.  

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.globallometree.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/345220/icode/
http://www.globallometree.org/
http://www.un-redd.org/
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 ها در گندم کشف ژن ایجاد مقاومت در برابر بیماری

تواند  شناسایی ژنی که توانایی مقاوم کردن گندم در برابر چند بیماری مهم را دارد، می

ویی بیش از یک میلیارد دالر ناشی از خسارت وارده به ج فقط در استرالیا به صرفه

 . محصول در سال منجر گردد

، (PBI)طی یک برنامه همكاری جهانی با مشارکت مؤسسه اصالح نباتات دانشگاه سیدنی 

CISRO دانشگاه نیوکاسل، آکادمی علوم چین و دانشگاه نروژی (مكزیک)، سیمیت ،

Life Science  ژنLr67 که عامل ایجاد مقاومت در برابر سه بیماری مهم زنگ گندم و سفیدک پودری  شناسایی گردید

 . است

در حال حاضر یک پنجم کالری مصرفی در جهان از گندم . است منتشر شده Nature Geneticsجزئیات این یافته در مجله 

اجرای این پروژه تحقیقاتی  نقش مهمی در( GRDC)نشگاه سیدنی از طریق شرکت تحقیق و توسعه غالت دا. تامین می شود

سازی این ژن طبیعی  های ژنتیک مولكولی موردنیاز برای کلنی و دانشگاه نیوکاسل در مهارت CSIROمؤسسه . است داشته

 . اند کند، مشارکت داشته می   زا مقاوم که گندم را در برابر عوامل بیماری

ه ارقام جدید گندم در دانشگاه سیدنی در حال انجام است و انتقال ب Lr67بنا بر اظهار یكی از محققان این پروژه، انتقال ژن 

سبب افزایش تنوع مقاومت در برابر ( MAS)های گندم در آینده از طریق روش انتخاب به کمک نشانگر  آن به سایر گونه

ترالیا بالغ بر یک و نیم بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان خسارت ناشی از بیماری زنگ گندم در اس. ها خواهد شد بیماری

 . میلیارد دالر در سال است

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151110094034.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A gene that can prevent some of the most important wheat diseases has been identified--creating the 

potential to save more than a billion dollars in lost production in Australia alone each year. 

In a global collaboration including the University of Sydney's Plant Breeding Institute (PBI), the 

CSIRO, CIMMYT (Mexico), University of Newcastle, Chinese Academy of Sciences and the 

Norwegian University of Life Sciences, the gene Lr67 has been identified as providing resistance to 

three of the most important wheat rust diseases, along with powdery mildew, a significant disease in 

Norway. 

 گندم :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151110094034.htm
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 بازگشت به فهرست

 فرنگی کشف مكانیسم ضد سرطانی گوجه

ها تحقیق بر روی ماده  یكی از محققان دانشگاه ایلینوی امریكا پس از سال

که ( bioactove)فعال  دریافته است که این ماده زیست ،(lycopene)لیكوپن 

 ه، سبب کاهش اندازدهد را تشكیل می فرنگی رنگدانه قرمز موجود در گوجه

هرچند تا کنون موفق به ارائه . شود تومور پروستات در حیوانات آزمایشگاهی می

 . ندا م این ماده در بدن انسان نشدهروشی برای ردیابی متابولیس

لیكوپن با وزن مولكولی   برای تولید مولكول( suspension culture)فرنگی را در کشت تعلیقی  تیم تحقیقاتی وی گیاه گوجه

زیستی و متابولیسم لیكوپن را در بدن  کنند جذب، توزیع با استفاده از این روش آنها تالش می. اند تر پرورش داده سنگین

ر اظهارات این محقق، آنها در آینده این روش را بر روی مردان مبتال به سرطان پروستات بنا ب. بزرگساالن سالم ردیابی کنند

 . مورد آزمایش قرار داده و اطالعات بسیار مهمی را درباره مكانیسم عمل این ماده ضدسرطان بدست خواهند آورد

در . اند غیررادیواکتیو شده 49کربن های لیكوپن با قندهای در طی این تحقیق آنها موفق به پرورش بهترین تولید کننده

 . شود اما لیكوپن حاوی کربن سنگین به آسانی در داخل بدن قابل ردیابی است به وفور یافت می 42طبیعت کربن

 شواهد رهای غذایی مبتنی ب با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق و تحقیقات مشابه دیگر، محققان امیدوارند توصیه

 گیری از ابتال به سرطان پروستات ارائه نمایندلوبرای جرا   معتبری

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113051132.htm  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

Years of research in University of Illinois scientist John Erdman's laboratory have demonstrated that 

lycopene, the bioactive red pigment found in tomatoes, reduces growth of prostate tumors in a variety 

of animal models. Until now, though, he did not have a way to trace lycopene's metabolism in the 

human body. 

"Our team has learned to grow tomato plants in suspension culture that produce lycopene molecules 

with a heavier molecular weight. With this tool, we can trace lycopene's absorption, biodistribution, 

and metabolism in the body of healthy adults. In the future, we will be able to conduct such studies in 

men who have prostate cancer and gain important information about this plant component's anti-cancer 

activity," said John W. Erdman Jr., a U of I emeritus professor of nutrition. 

 فرنگی گوجه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113051132.htm
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 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شود می افزایش پروتئین گیاهی که سببژنی تک شناسائی 

ژنی که  اضافه کردن تک با دهد تحقیقات اخیر دو محقق دانشگاه ایالتی آیوا نشان می

به محصوالت زراعی اصلی، شود  بیدوپسیس یافت میفقط در یک گونه گیاهی بنام آرا

 .توان میزان تولید پروتئین در آنها را افزایش داد می

این یافته در گستره وسیعی از محصوالت زراعی بویژه گیاهان زراعی که در کشورهای 

دهند با توجه به منابع  در حال توسعه بخش اصلی مواد غذایی مردم را تشكیل می

در گیاه آزمایشگاهی آرابیدوپسیس  2111در سال  QQSاین ژن بنام . باشد تواند کاربرد داشته آنها، می پروتئینی محدود

اند با اضافه کردن آن به محصوالتی چون ذرت، برنج و سویا میزان پروتئین آنها را  محققان توانسته. است شناسایی شده

اند زیرا تا  نامگذاری کرده« ژن یتیم»محققان این ژن را بعنوان . دباش داشته افزایش دهند بدون اینكه اثری در میزان عملكرد 

 . است گیاهی شناسایی نشده کنون در ژنوم هیچ گونه 

این یافته خبر خوبی . منتشر شده است  Proceedings of the NationaA academy of Sciencesنتیجه تحقیقات آنها در 

کمبود پروتئین در رشد کودکان اختالل ایجاد . منابع پروتئینی روبرو هستندتواند باشد برای کشورهایی که با کمبود  می

از طرف دیگر تولید پروتئین حیوانی نیاز . تواند باشد حلی برای رفع این مشكل می کند و تولید گیاهان غنی از پروتئین راه می

 . پایدارتری خواهد بود ر از پروتئین راه حلگیاهان سرشا به آب، انرژی و سایر منابع دارد بنابراین رژیم غذایی مبتنی بر

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113120253.htm\  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A recently published study from two Iowa State University scientists shows that a gene found only in a 

single plant species can increase protein content when introduced into staple crops. The research has 

implications for a wide array of crops, especially for staples grown in the developing world, where 

sufficient sources of protein are sometimes limited. "We've found that introducing this gene to plants 

such as corn, rice and soybean increases protein without affecting yields," said Ling Li, an adjunct 

assistant professor of genetics, development and cell biology. 

Li has worked for years with Eve Syrkin Wurtele, a professor of genetics, development and cell 

biology, on a gene they discovered in 2004 that appears only in Arabidopsis, a small flowering plant.  

 بیوتکنولوژی :موضوع

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113120253.htm/
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 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 توانند کمک نمایند و یک اَبَرکامپیوتر به حفظ جمعیت زنبورهای عسل می DNAچگونه 

گیاهانی که زنبورهای عسل به آنها  شناساییمحققان دانشگاه ایالتی اوهایو برای 

و یک اَبَر کامپیوتر استفاده  DNAیابی  لیاند از آخرین فناوری توا وابسته

آوری کرده  ها را از کندوها جمع بدین منظور آنها برای چندین ماه گرده. اند کرده

جایگاه ژنی چندگانه ( metabarcoding)متابارکدینگ و با یک رویكرد 

اند دریابند که چه نوع گیاهانی و به چه نسبتی در کندوها یافت  توانسته

ها شواهد خوبی برای  شود و این گرده میآوری  ها نوع گونه گیاهی جمع های مربوط به ده یک کندوی عسل، گرده در. شوند می

ها به نوع  و نسبت گیاهان مورد تغذیه  از روی این داده. دهستنای موجود در کندو  نوع رفتار و ترجیحات تغذیهتشخیص 

همچنین با شناسایی . توان پی برد است، می ها قرار گرفته کش عرض آفتانداز طبیعی تا چه حد در م زنبورها و اینكه یک چشم

 . دهد، می توان به افزایش جمعیت زنبورها کمک کرد ای که بیشترین بخش تغذیه را در کندوها تشكیل می گونه

 DNAحلیل متا بارکدینگ روشی برای تجزیه و ت. در این تحقیق استفاده از روش متا بارکدینگ نقش کلیدی داشته است

یابی و  ، توالیDNAامل استخراج کامل این روش شجزئیات . کند های زیستی می است که محققان را قادر به شناسایی نمونه

 . است منتشر شده  Applications in Plant Sciencesآنالیز نشانگر در شماره ماه نوامبر مجله 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113144542.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

To uncover what plants honey bees rely on, researchers from The Ohio State University are using the 

latest DNA sequencing technology and a supercomputer. They spent months collecting pollen from 

beehives and have developed a multi-locus metabarcoding approach to identify which plants, and what 

proportions of each, are present in pollen samples. A single beehive can collect pollen from dozens of 

different plant species, and this pollen is useful evidence of the hive's foraging behavior and nutrition 

preferences. 

"Knowing the degree to which certain plants are being foraged upon allows us to infer things like the 

potential for pesticide exposure in a given landscape, the preference of certain plant species over 

others, and the degree to which certain plant species contribute to the honey bee diet," says graduate 

student Rodney Richardson.  

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151113144542.htm
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 زنبور عسل :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع
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 گیاهی های در دانه  تولید روغنافزایش روشی جدید برای 

های گیاهی برای مصارف غذایی و صنعتی بطور گسترده در سراسر جهان  روغن

های اخیر نیز با توجه به قابلیت مصرف آنها بعنوان مواد  در سال. شوند استفاده می

های زیستی دوستدار محیط زیست،  های زیستی و پالستک ه تولید سوختاولی

های گیاهای سال  بنا به دالیل فوق تقاضا برای روغن. اند بیشتر مورد توجه قرار گرفته

 . است به سال افزایش پیدا کرده

مدت زمان سنتز روغن در  های گیاهی ، اند با شناسایی و القای ژن مؤثر در سنتز روغن در دانه محققان ژاپنی موفق شده

بصورت  Plant Biotechnologyمجله  2145اکتبر،  26جزئیات بیشتر در مورد این یافته در شماره . ها را افزایش دهند دانه

 . آنالین در دسترس است

ه ملی محققان مؤسس. شود های آنها ذخیره می زنی در دانه در بسیاری از گیاهان روغن و پروتئین موردنیاز برای جوانه

اند  کند، دریافته های گیاهی کنترل می شناسی عمومی ژاپن در بررسی مكانیسمی که سنتز و تخریب روغن را در دانه زیست

گیری کردند که طوالنی کردن این مرحله به افزایش  و نتیجه. شوند گیری دانه سنتز می ها فقط در اواسط فرایند شكل که روغن

درصد در مقایسه با  411شد و موفق شدند که میزان سنتز روغن در گیاه آرابیدوپسیس را تا  تولید روغن در دانه منجر خواهد

 .گونه شاهد افزایش دهند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151109103912.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plant-derived oils are widely used all over the world both for food and for industrial purposes. In 

recent years they have also attracted attention as raw materials for potential bio-fuels and bio-plastics 

that are friendly to the environment. Because of these, the demand for vegetable oils is expanding year 

by year. Researchers in Japan have succeeded in inducing the genes involved in oil synthesis in seeds 

to work for longer periods of time, thereby allowing them to accumulate more seed oil. Their results 

have been reported online in the Plant Biotechnology Journal on October 26, 2015. Many plants 

store oil and protein in their seeds as energy sources needed for germination. The National Institute for 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151109103912.htm
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Basic Biology's Drs. Masatake Kanai, Shoji Mano and Mikio Nishimura et al., in the process of 

studying the mechanism that controls the synthesis and degradation of oils in plant seeds, revealed that 

oils are actively synthesized only during the mid-phase of the seed formation process. 

 های روغنی دانه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 یابی ژنوم کشف منشاء خرما توسط توالی

محققان در دانشگاه نیویورک ابوظبی موفق به دستیابی به نقشه کامل 

ک میلیون جهش در ارقام مختلف آنها بیش از ی. اند ژنوم خرما شده

اند که در تعیین زمان رسیدن میوه،  هایی را شناسایی کرده خرما و ژن

 . مؤثر هستند این میوه رنگ خرما و مقاومت در برابر بیماری

دهد که ارقام فعلی  نتایج بدست آمده در این مطالعه همچنین نشان می

یک . هستندیوه سازی این م خرما مربوط به دو رویداد مجزای اهلی

بنا بر فرضیه دوم برای . افریقا لدیگری در شما رویداد در خاورمیانه و

است و در طی مسیر گسترش به شمال افریقا  اولین بار خرما در خاورمیانه بعمل آمده و سپس به شمال افریقا گسترش یافته

 . اند به ارقام وحشی دیگر تالقی داده شده

 96نمونه از شمال  افریقا،  47. اند کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده 42رقم خرما از  62به  این تیم تحقیقاتی ژنوم مربوط

 . رقم بومی از جنوب آسیا 3نوع از خاورمیانه و 

 :ت دانشگاه نیویورک با استفاده از لینک زیر مراجعه نماییدسای توانید به وب تحقیق می اطالعات بیشتر در مورد اینبرای 

http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2015/11/09/nyu-abu-dhabis-100-dates-genome-

sequencing-project-sheds-light-on-the-origin-of-the-date-palm.html 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13920  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2015/11/09/nyu-abu-dhabis-100-dates-genome-sequencing-project-sheds-light-on-the-origin-of-the-date-palm.html
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2015/11/09/nyu-abu-dhabis-100-dates-genome-sequencing-project-sheds-light-on-the-origin-of-the-date-palm.html
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13920
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Researchers at New York University's Abu Dhabi campus have mapped the date palm genome. They 

identified more than 1 million mutations that are found between date palm varieties, and 

found genes that may be important in fruit ripening, fruit color, and disease resistance in dates. 

The study also suggests that contemporary date palms descend from two distinct domestication events 

— an early event in the Middle East, and a later one in North Africa. A second hypothesis proposes 

that date palms were first cultivated in the Middle East and later spread to North Africa, but 

somewhere along the way North African dates were crossed with a wild predecessor. 

 خرما :ضوعمو

 cropbiotech :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های غذایی شهری آینده رژیم(: open-source)باز  -های تولید منبع سیستم

درصد از مواد  11بنا بر اظهارات یک محقق کشاورزی مؤسسه تكنولوزی ماساچوست، تا 

های مخصوص کاشت  توان در گلدان های غذایی شهری را می یمتشكیل دهنده رژ

این کار عالوه بر کاهش حمل و نقل غیرضروری، امكان دسترسی به . گیاهان، بعمل آورد

 . کند ارزش غدایی بیشتر را فراهم می تازه بامواد غذایی 

ایدار تولید مواد غذایی است که این محقق که مدیر آزمایشگاه کشاورزی در مؤسسه فوق است در حال توسعه سیستم پ

فرنگی با دما، رطوبت و کیفیت خاک کامال کنترل شده  هایی بعنوان محیط رشد انواع خاص گیاهان مثل گوجه شامل جعبه

توان به  باز با امكان دسترسی از هر نقطه جهان می –آوری را بصورت منبع  بنا به نظر وی، دستور کاشت و عمل. باشد می

این فناوری برای ایجاد یک باغچه کوچک خانوادگی و یا تولید محصولی در زمینی به وسعت یک جریب . اشتراک گذاشت

محصوالت عمده مثل ذرت، سویا، گندم و برنج در چنین مقیاسی قابل تولید نستند و آنها در واقع کاال . بكار گرفته شود

 . توان تولید نمود غذایی را در شهر و یا پیرامون شهر میمواد تشكیل دهنده رژیم درصد از  11تا  91اما . شوند محسوب می

در طول این مدت در واقع گیاه مرده . شود در سیستم فعلی تولید، بعنوان مثال سیب، پس از برداشت تا یكسال نگهداری می

مصرفی معادل  ها سیب یابد و در نتیجه فرایندهای مورد استفاده توسط شرکت ای آن بتدریج کاهش می است و ارزش تغذیه

وی اظهار داشت که ما نیاز داریم بدانیم که مواد غذایی مورد مصرف دقیقا حاوی چه چیزهایی . تواند باشد یک گلوله شكر می

سیستم جدید عالوه بر فراهم کردن مواد غذایی تازه با برقراری امكان دسترسی به . بوده و چقدر برای بدن مفید هستند

 . های تولید کننده گردد ایجاد شفافیت  در فرایندهای تولید محصوالت غذایی توسط شرکت تواند منجر به اطالعات می

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
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 diets-urban-future-production-food-sourced-enhttp://www.theguardian.com/technology/2015/nov/10/op  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

As much as 40% of the urban diet could eventually be produced in specialized domestic grow-boxes, 

an agricultural scientist has explained, cutting down on unnecessary shipping and also providing 

fresher, more nutritional food. Caleb Harper, director of the Open Agriculture Lab at 

the Massachusetts Institute of Technology, is developing sustainable food systems, including boxes 

that create controlled environments to grow specific types of food. Certain combinations of 

temperature, humidity and soil can be optimised for certain crops, such as tomatoes, and that “recipe” 

can be shared through the lab’s open source work to recreate it anywhere in the world. 

The technology could be used to create a small home garden to feed a family, or an acre-sized crop 

designed to feed a neighborhood. “It’s not going to be all of your diet,” he said.  

 فناوری :موضوع

 (guardian) دینگار :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 تحقیقات جدید برای کنترل انگل ماهی پرورشی در اروپا

ای معادل  با بودجه ParaFishControlپروژه تحقیقاتی جدیدی بنام 

هبود اتحادیه اروپا با هدف ب 2121یک میلیون یورو تحت برنامه افق 

های  حل ها و توسعه راه ها و انگل شناخت از تعامالت موجود بین ماهی

های  خالق و ابزار نوین برای پیشگیری، کنترل و کاهش جمعیت انگل

 . است اندازی شده های ماهیان پرورشی در اروپا راه مضر برای گونه

های تولید مواد غذایی در جهان یا سرعت  پروری یكی از بخش آبزی

ها و  پیشگیری از بیماری. گردد در حال حاضر نیمی از ماهیان مصرفی انسان از این طریق تامین می. یار باال استرشد بس

وری، عملكرد  اندازی این پروژه بهبود بهره هدف از راه. پروری بسیار مهم است مدیریت برای پایدارسازی صنعت آبزی

 . است زیستی، سالمت و کیفیت مزارع پرورش ماهی اعالم شدهپروری در اروپا از طریق بهبود امنیت  اقتصادی آبزی

ها، چرخه زندگی آنها و شناخت از  شناسی انگل محققان این پروژه امیدوارند با اجرای آن به دانش خود در زمینه زیست

های شناسایی  وشدر این پروژه اقدامات پیشگیری کننده، ابزارهای تشخیص و ر. تعامالت موجود بین ماهی و انگل بیافزایند

http://www.theguardian.com/technology/2015/nov/10/open-sourced-food-production-future-urban-diets
https://www.media.mit.edu/special/groups/open-ag
https://www.media.mit.edu/special/groups/open-ag
https://www.media.mit.edu/special/groups/open-ag
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مزارع پروری از  نتایج بدست آمده برای کل چرخه آبزی. آنها توسعه داده خواهند شد  ها و محیط زیست ها در ماهی انگل

 . ید خواهند بودفپرورش ماهی تا مصرف کنند م

 :www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151118160012.htmhttp//  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

ParaFishControl is a new €8.1 million EU Horizon 2020-funded research project that aims to improve 

our understanding of fish-parasite interactions and develop innovative solutions and tools to prevent, 

control and mitigate harmful parasites which affect the main fish species farmed in Europe (Atlantic 

salmon, rainbow trout, common carp, turbot, European sea bass, and gilthead sea bream). 

Aquaculture is the fastest growing food producing sector worldwide, currently providing half of all 

fish for human food. Fish disease prevention and management are essential for the sustainability of the 

aquaculture industry. ParaFishControl aims to improve the productivity, economic performance and 

image of European aquaculture through improved biosecurity, health and welfare of farmed fish. 

 شیالت :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 18/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 شود سبب افزایش عملكرد محصول میکه  فیزیولوژی گیاهیفرایند کشف 

ود قدم ش محققان با تحقیق بر روی یک فرایند بیولوژیكی در جلبک که سبب افزایش رشد آن می

تواند به  های آنها می یافته. اند تر برداشته اول را برای بازآفرینی این مكانیسم در گیاهان پیچیده

 . پرورش ارقامی از گندم، برنج و جو با عملكرد باال منجر شود

اکسیدکربن را در طول  های جلبک دارای مكانیسم مخصوصی هستند که غلظت داخلی دی سلول

این مكانیسم سایر فرایندهای تبدیل کربن به قند موردنیاز برای . دهد یش میفرایند فتوسنتز افزا

 . کند رشد را تقویت می

آنها . بازدهی فتوسنتز در بسیاری از گیاهان زراعی اصلی و تقریبا در تمام سبزیجات پائین است

اگر این گیاهان قادر به . افتد، افزایش دهند ها اتفاق می توانند بطور فعال غلظت داخلی کربن را مشابه آنچه که در جلبک نمی

 . ها بودند مسلما عملكرد باالتری نسبت به ارقام فعلی داشتند استفاده از مكانیسم جلبک

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151118160012.htm
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محققان دانشگاه ادینبورگ بر روی اجزائی از جلبک که در فرایند فتوسنتز نقش کلیدی دارند مطالعه کرده و دریافتند که 

های گیاهانی مثل تنباکو و  سپس آنها این اجزاء را به سلول. توانند بطرز مشابه عمل کنند می ها نیز آنها در سایر انواع سلول

های جدید قرار  ده در همان مكان موردنظر در سلولشهده کردند که اجراء انتقال داده تیزک منتقل کردند و مشا تره

 . است منتشر شده Plant biotechnologyزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله ج. اند گرفته

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151116112048.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers studying a biological process that enables tiny green algae to grow efficiently have taken 

the first steps to recreating the mechanism in a more complex plant. Their findings could lead to the 

breeding of high yield varieties of common crops such as wheat, rice and barley. 

Algae cells are known to have a specialized mechanism that boosts their internal concentration of 

carbon dioxide during photosynthesis. This process supports other mechanisms that convert this store 

of carbon into the sugars the cells need to grow. Many staple crops, and nearly all vegetables, have a 

less efficient method of photosynthesis. They cannot actively raise their internal concentrations of 

CO2 in the same way as algae. If crops could be developed using the concentrating mechanism found 

in algae, they could have a much higher yield than existing varieties.  

 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 12/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های زیرزمینی جهان انتشار نخستین نقشه جامع آب

های زیرین  اطالعات موجود درباره مقدار آب موجود در الیه

برای تكمیل این اطالعات، تیم . بسیار کم استزمین 

بهای آالمللی تحقیقاتی از محققان ، نقشه جدیدی از  بین

دهد  اند که نشان می برای اولین بار تهیه کرده را زیرزمینی

 . کجا و به چه مقدار از این منبع ارزشمند وجود دارد

برای تهیه این نقشه، محققان از دانشگاه ویكتوریا با 

های تگزاس، گوتنینگن و کالگری، مجموعه  دانشگاه همكاری

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151116112048.htm
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مدل آب زیرزمینی مورد تجزیه و  11،111از   هایی مشتمل بر اطالعات مربوط به تقریبا یک میلیون آبخوان را با بیش داده

ساس مجموعه بر اهای زیرزمینی در سراسر جهان را  کل آب، ها  برای اولین بار است که هیدرولوژیست. اند تحلیل قرار داده

 . اند ها تخمین زده داده

میلیون کیلومترمكعب  95/1میلیون کیلومتر مكعب است که  29های زیزمینی جهان حدود  طبق برآورد محققان، مجموع آب

. االرضی واقع و غیرقابل دسترس هستند های تحت خوان های زیرزمین در آب بخش عمده آب. سال عمر دارند 51آن کمتر از 

کیلومتری  2های زیرزمینی در عمق باالتر از  درصد از کل آب 6دهند که فقط حدود  یج بدست آمده نشان میهمچنین نتا

 . سطح زمین بوده و در طول زندگی انسان قابل تجدید هستند

 . است به چاپ رسیده Nature GeoScienceجزئیات بیشتر درباره این نقشه در مجله 

 appear-would-it-as-groundwater-earths-the-showing-map-http://gizmodo.com/a-1742770066  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

urprisingly, scientists know very little about the water that’s located beneath the Earth’s surface. To 

overcome this knowledge gap, an international team of researchers has put together a new global map 

showing where and in what quantities this precious resource is located. 

To put this map together, the University of Victoria’s Tom Gleeson, along with colleagues from the 

University of Texas at Austin, the University of Gottingen, and the University of Calgary, analyzed a 

host of datasets, including data from nearly a million watersheds and more than 40,000 groundwater 

models. It’s the first time that hydrologists have generated a data-driven estimate of the Earth’s total 

supply of groundwater. The details of the study can now be found at Nature Geoscience. 

 های زیرزمینی آب :موضوع

 gizmodo.com :منبع

 17/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 زا است کش گلیفوسیت به احتمال زیاد سرطان های انجام شده علف بر اساس ارزیابی

و ( EFSA)اداره ایمنی مواد غذایی اروپا  گروه متشكل از محققانیک 

هادهای ارزیابی ریسک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزیابی نمایندگان ن

گیری شده  در این گزارش نتیجه. اند کش گلیفوسیت را نهائی کرده مجدد علف

http://gizmodo.com/a-map-showing-the-earths-groundwater-as-it-would-appear-1742770066
http://nature.com/articles/doi:10.1038/ngeo2590
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زا بودن آن برای انسان  و خطر سرطان(  رساند آسیب می DNAای که به  ماده) بوده ژنوتوکسیک ای مادهگلیفوسیت است که 

 . ی جدید برای کنترل باقیمانده آن در مواد غذایی مورد نیاز استمطرح است و اقدامات ایمن

برای . اند گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن تعیین کرده میلی 5/1کش را  برای این علف( AFRD)این گروه دُز مرجع حاد 

دیه اروپا، جزء مواد گلیفوسیت طبق مقررات اتحا. ای برای یک ماده تعیین می شود اولین بار است که چنین حد آستانه

 . است گذاری نشده بندی و برچسب زا طبقه سرطان

حد قابل قبول برای کارگران . است ی بودن این ماده نیز پیشنهاد شدههای مربوط به ایمنی سم در این بررسی آستانه

(AOEL )4/1 گرم به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن و حد قابل قبول جذب روزانه  میلی(ADI ) برابرAFRD  5/1یعنی 

 . است گرم برای هر کیلوگرم از وزن بدن پیشنهاد شده میلی

 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112توانید از لینک  برای اطالعات بیشتر در مورد این گزارش می

 . استفاده نمایید

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13938  :برلینک خ

 :خالصه خبر 

A peer review expert group composed of scientists from the European Food Safety Authority 

(EFSA) and representatives of risk assessment bodies in EU Member States have finalized the 

reassessment of glyphosate. The report concludes that glyphosate is unlikely to be genotoxic 

(damaging to DNA), or to pose a carcinogenic hazard to humans, and proposes a new safety measure 

that will tighten the control of glyphosate residues in food. 

The group has set an acute reference dose (ARfD) for glyphosate of 0.5 mg per kg of body weight, the 

first time such an exposure threshold has been applied to the substance. Glyphosate is not to be 

classified as carcinogenic under the EU regulation for classification, labeling, and packaging of 

chemical substances. All the Member State experts but one agreed that neither the epidemiological 

data nor the evidence from animal studies showed causality between exposure to glyphosate and the 

development of cancer in humans. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 cropbiotechg :منبع

 18/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13938
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/10/default.asp
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 ای افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماریبر قارچ تریكودرما  ایج تحقیق بر روینت

( Trichoderma harzianum)كودرما های ضدقارچ تری محققان از ژن 

تا . اند های قارچی استفاده کرده برای ایجاد مقاومت گیاهان در برابر بیماری

بسیار کم تحقیق و ( glucanase)های گلوکوناز  کنون بر روی پتانسیل ژن

تیم تحقیقاتی از دانشگاه ماالگا اسپانیا با انتقال ژن . است مطالعه شده

فرنگی  ای از توت ا موفق به تولید رقم تراریختهگلوکوناز از تریكودرم

این رقم پس از آغشته کردن آن به قارچ بیماریزای  اند که شده

Colletotrichum acutatum  عوارض کمتری نسبت به  گیاهان شاهد

 .اند نشان دادههای خاکزاد از خود مقاومت  های تراریخته در برابر سایر انواع پاتوژن حتی بعضی از الین. است نشان داده

برای اطالعات بیشتر در مورد این . است های تراریخته کاهش پیدا کرده میزان رشد و در نتیجه عملكرد برخی الین ،در مقابل

استفاده  e/10.1007%2Fs11248http://link.springer.com/articl-015-9895-3 توانید از لینک  تحقیق می

 .  نمایید

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13944 :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The expression of antifungal genes from Trichoderma harzianum has been used to confer plant 

resistance to fungal diseases. However, the potential of glucanase genes from Trichoderma has been 

scarcely studied. The team of José A. Mercado of Universidad de Málaga in Spain developed 

transgenic strawberry plants expressing the glucanase gene bgn13.1 from T. harzianum. 

Transgenic lines were inoculated with Colletotrichum acutatum, which causes anthracnose. Transgenic 

lines showed fewer symptoms than control plants. Some transgenic lines even showed enhanced 

resistance to Rosellinia necatrix, a soil-borne pathogen causing root and crown rot in strawberry. 

However, some transgenic lines showed stunted growth and reduced yield due to both a reduced 

number of fruits per plant and smaller fruit size. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 cropbiotechg :منبع

 18/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9895-3
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-015-9895-3
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13944
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/15/default.asp
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 ها به کمک ماهواره کشاورزی میزان عملكرد محصوالت بینی پیش

بینی  شدانشگاه استنفورد روش جدیدی را برای پیحققان م

از طریق عملكرد محصوالت کشاورزی توسط ماهواره 

توسط  دوره رشد در طی گیری نور فلورسنت منتشر شده اندازه

 تیاین تیم تحقیقا ،ل قبلدر مطالعات سا .اند ارائه کرده ،گیاهان

زمانی که فرایند فتنوسنتز در آنها فعال اعالم کردند که گیاهان 

 رتباطا نآکنند که میزان  آزاد میفلورسانس ود است، از خ

 .سرعت رشد آنها دارد مستقیم با

با د که ان قاتی نشان دادهاین تیم تحقی است همنتشر شد Global Change Biologyمجله در  خیرااای که  طی مقالهدر 

در مقیاس بزرگ عملكرد محصوالت کشاورزی بینی  پیش ،فلورسانس آزاد شده استفاده از سرعت رشد بدست آمده از میزان 

 . پذیر خواهد شد مكانا

عواملی را که منجر به بهتر یا بدتر شدن ( real time)از سراسر کره زمین  در زمان واقعی فلورسانس  های آوری داده جمعبا 

 است اعالم شده عرضه مواد غذایی در آیندهنوسانات بینی  پیش ین تحقیق انهایی هدف . گردند میشوند مشخص  محصول می

امل متغیرهای اقلیمی، هواشناسی و زیست محیطی کار ساده و ش مسلما با در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر عملكردکه 

 .  آسانی نخواهد بود

 :توانید به لینک زیر مراجعه نمایید می بیشتر درباره این تحقیقاطالعات کسب برای 

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13136/full  

 sp-from-supply-food-global-our-track-to-want-o.com/scientistsdhttp://gizmo-1741757938  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists at Stanford have devised a new method for predicting crop yields using satellites, by 

measuring the fluorescent light plants emit as they grow. As the team showed last year, plant give off 

fluorescence when they’re actively photosynthesizing. The amount of light they release turns out to be 

directly proportional to their growth rate. 

Writing this week in the journal Global Change Biology, the team has found that they can use 

fluorescence-derived growth rates to predict crop yields over large areas. By collecting fluorescence 

data all over the planet in real time, we can start to zero in on the factors that lead to better or worse 

harvests. The ultimate goal is to predict how our food supply will fluctuate in the future; no easy task 

given all the climactic, meteorological and environmental variables that matter. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13136/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13136/full
http://gizmodo.com/scientists-want-to-track-our-global-food-supply-from-sp-1741757938
http://io9.com/uh-why-is-this-satellite-image-of-the-u-s-glowing-red-1555531321
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13136/full
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 فناوری  :موضوع

 gizmodo.com :منبع

 11/11/6115: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 ایمنی ارقام بومی تنباکو استرالیایی در برابر شرایط نامناسب محیطییستم س 

Tobacco Traded its Immunity to Survive Harsh Environments 

 تحقیقات کشاورزی پاکستان ورای ش(PARC) ای را در سطح  الت علوفههیبرید محصو جدید کاشت دو رقم

 .تجاری تایید کرد

Parc Allowed to Grow Hybrid Fodder Crops on Commercial Basis 

  ه تولید بیودیزل اندونزی نسبت بولت دبینی  خوشاظهارB20  2146در سال 

Indonesia to Roll Out B20 in 2016 

 اروپا .2

 به کمک تكنولوژی مورد استفاده در تحقیقات گیاهیسرطان خون  مبتال به بیمارالجه مع 

Plant Discovery Leads to Treatment of Leukemia 

  ن از خشخاش به سایر گیاهانژافشانی از طریق انتقال  گرده-از خودجلوگیری 

Poppy Genes Transferred To Different Plants To Prevent Self-Pollination 

 كاامری .9

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13924
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13947
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13919
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13923
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13914
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  مربوط به چگونگی مدیریت انرژی توسط گیاهان برای باال بردن عملكرد را کشف محققان امریكایی جزئیات

 .کردند

Scientists uncover how plants thrive using natural mechanism to recycle chloroplasts 

 افریقا .1

  کمبود ویتامین رفعB6 در افریقا به کمک مهندسی ژنتیک کاساوا 

Ge Cassava to Address Vitamin B6 Deficiency in Africa 

 تحقیقات کشاورزی .5

 با ارقام مشابه غیرتراریخته ترکیبات دانه ذرت هیبرید تراریختهقایسه م 

Conventional Backcrossing Practices Affect Grain Composition of Ge Maize Hybrids 

  اثرات ژن بررسیTaNAC29 از گندم بر میزان تحمل به شوری و خشكی گیاه آرابیدوپسیس 

TaNAC29 From Wheat Enhances Salt And Drought Tolerance In Arabidopsis 

  سال تجربه بر روی گیاهان تراریخته 21»کتاب انتشار» 

New Book about 20 Years af Experience with GM Crops 

 

 شت به فهرستبازگ

 

 

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13893
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13932
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13896
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13930
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13943

	رئوس اهم اخبار و رویدادهای جهانی
	روند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر در هفت ماه گذشته
	اعلام رسمی سال 2016 بعنوان سال جهانی حبوبات توسط سازمان ملل متحد
	احتمال هجوم ملخها بدنبال بارانها و طوفانهای شدید اخیر
	ابزار تحت وب جدید برای ارزیابی بهتر وضعیت زیستتوده و ذخیره کربن جنگلها
	کشف ژن ایجاد مقاومت در برابر بیماریها در گندم
	کشف مکانیسم ضد سرطانی گوجهفرنگی
	شناسائی تک ژنی که سبب افزایش پروتئین گیاهی میشود
	چگونه DNA و یک اَبَرکامپیوتر به حفظ جمعیت زنبورهای عسل میتوانند کمک نمایند
	روشی جدید برای افزایش تولید روغن در دانههای گیاهی
	کشف منشاء خرما توسط توالییابی ژنوم
	سیستمهای تولید منبع- باز (open-source): آینده رژیمهای غذایی شهری
	تحقیقات جدید برای کنترل انگل ماهی پرورشی در اروپا
	کشف فرایند فیزیولوژی گیاهی که سبب افزایش عملکرد محصول میشود
	انتشار نخستین نقشه جامع آبهای زیرزمینی جهان
	بر اساس ارزیابیهای انجام شده علفکش گلیفوسیت به احتمال زیاد سرطانزا است
	نتایج تحقیق بر روی قارچ تریکودرما  برای افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری
	پیشبینی میزان عملکرد محصولات کشاورزی به کمک ماهوارهها
	اخبار کوتاه
	1. آسیا و اقیانوسیه

	Tobacco Traded its Immunity to Survive Harsh Environments
	Parc Allowed to Grow Hybrid Fodder Crops on Commercial Basis
	Indonesia to Roll Out B20 in 2016
	2. اروپا

	Plant Discovery Leads to Treatment of Leukemia
	Poppy Genes Transferred To Different Plants To Prevent Self-Pollination
	3. امریکا
	4. افریقا

	Ge Cassava to Address Vitamin B6 Deficiency in Africa
	5. تحقیقات کشاورزی

	Conventional Backcrossing Practices Affect Grain Composition of Ge Maize Hybrids
	TaNAC29 From Wheat Enhances Salt And Drought Tolerance In Arabidopsis
	New Book about 20 Years af Experience with GM Crops

