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 اه نوامبرکاهش قیمت مواد غذایی در م

قیمت محصوالت غذایی عمده بجز شکر به اندازه حدود نیمی از افزایشی که در 

 . ماه اکتبر داشتند، در ماه نوامبر کاهش پیدا کردند

رضه و تقاضای غالت، میزان در جدیدترین گزارش فائو درباره خالصه وضعیت ع

اعالم شد که  میلیارد تن 527/2با کمی اصالح  2145سال  در التتولید جهانی غ

بینی کاهش تولید ذرت در چین  پیش. درصد کمتر از رکورد سال قبل است 9/4

رود  انتظار می. علت اصلی این بازیبنی و اصالح برآورد قبلی در این ماه است

بخشی از این افزایش ناشی از کاهش قیمت نفت و . یک درصد افزایش پیدا کند 46/2145مصرف جهانی غالت در سال 

 . های زیستی است آن محدود شدن تقاضا برای محصوالت سوخت متعاقب

الت در مناطقی از نینو اثرات منفی بر روی تولید غ لرود که الگوهای آب و هوایی غیرنرمال مرتبط با ا با این وجود، انتظار می

و کارائیب و آسیا قبال تحت کای مرکزی یباشد و این در حالی است که چندین کشور در امر افریقا، آسیا و اقیانوسیه داشته

 . است الت در شمال هند شدهآب و هوایی خشک سبب کاهش تولید غ شرایط. اند تاثیر این شرایط قرار گرفته

 26کشور شامل  99در حال حاضر، حدود ، «بینی محصوالت کشاورزی و وضعیت غذا پیش»بنا بر گزارش فائو تحت عنوان 

  . های خارجی برای تامین غذا دارند های داخلی نیاز به کمک سیل و آوارگان جنگدر نتیجه خشکسالی، کشور از افریقا 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/356924/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Major food commodity prices fell in November, reversing about half their rise in the previous month, 

as the cost of internationally-traded staples, except for sugar, fell across the board. 

FAO's Cereal Supply and Demand Brief, also released today, slightly trimmed its forecast for world 

cereal production in 2015, which is now 2.527 billion tonnes, or 1.3 percent below the previous year's 

record. A lower forecast for maize production in China was the main reason for this month's 

downward revision. 

Global cereal utilization is projected to grow by one percent in 2015/16, slower than in previous years, 

partly due to lower oil prices curbing industrial demand for biofuel crops. At 2.529 billion tonnes, 

demand will only require a modest drawdown from the world's currently large reserves. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/356924/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2145تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر 

، 2145واحد در ماه نوامبر  7/456با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

که برای بجز قیمت شکر، . کاهش داشت( درصد 6/4)واحد  6/2نسبت به ماه قبل 

سومین ماه متوالی افزایش داشت، بدنبال تقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، همه 

درصد مربوط به گوشت و پس از آن  29بیشترین کاهش با . ها کاهش داشتند شاخص

شاخص . درصد قرار دارند 45درصد و محصوالت لبنی با  46های گیاهی با  غالت و روغن

 . کمتر استدرصد  41قیمت شکر علیرغم افزایش اخیر، هنوز در مقایسه سال به سال 

واحد  7/9واحد در ماه نوامبر از ماه قبل  7/459قیمت غالت فائو با متوسط شاخص 

با توجه به . تا کنون رسید 2141ترین میزان از ماه ژوئن  کمتر و به پائین( درصد 9/2)

درشت بیشترین  ائید میزان باالی عرضه در امریکا، غالت دانهشرایط مساعد برداشت و ت

شاخص گندم نیز به دلیل فراوانی عرضه جهانی و کاهش تقاضای . اُفت قیمت را داشتند

ولی در نتیجه کاهش  ،همچنین با وجود محدودیت عرضه. المللی کاهش داشت بین

 . ا کردقیمت ارقام معطر و ژاپونیکا، شاخص قیمت برنج نیز کاهش پید

واحد  1/1واحد در ماه نوامبر،  8/497های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

های سویا و پالم، کاهش  عالوه بر کاهش قیمت روغن. از ماه قبل کمتر بود( درصد 4/9)

 .قیمت انرژی نیز در پائین آمدن این شاخص مؤثر بود

 6/1ه نوامبر نسبت به ماه قبل واحد در ما 4/454شاخص محصوالت لبنی فائو با متوسط 

های سپتامبر و اکتبر، با کم شدن میزان خرید قیمت نیز در ماه  پس از افزایش قیمت در ماه. کاهش داشت( درصد 3/2)واحد 

 . ذخیره کافی برای نیازهای ضروری توسط واردکنندگان اصلی است داشتندهنده  گذشته پائین آمد که نشان

بدنبال انتشار . بود کمتراز ماه قبل ( درصد 6/4)واحد  6/2واحد در ماه نوامبر،  6/458متوسط فائو با شاخص قیمت گوشت 

های قبلی کمتر بود، شاخص قیمت گوشت در  بینی های نهائی گوشت گاو صادراتی از برزیل و استرالیا که نسبت به پیش قیمت

 . سفند، سایر انواع گوشت در نوامبر کاهش قیمت داشتندبغیر از گوشت گو. ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر تغییر پیدا کرد

افزایش پیدا کرد و ( درصد 6/1)واحد  4/3، نسبت به ماه قبل 2145واحد در نوامبر  5/216شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

اخیر برداشت در های مربوط به ت کننده نگرانی این افزایش منعکس. تا کنون رسید 2145به باالترین سطح خود از ماه فوریه 

 . باشد های سنگین می مناطق جنوبی و مرکزی برزیل بدلیل بارش
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 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en  :لینک خبر

  :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index (FFPI) averaged 156.7 points in November2015, down 2.6 points (1.6 

percent) from its revised October average. Except for sugar prices, which increased for the third 

consecutive month, all the other commodities included in the FFPI saw their prices drop, under the 

pressure of a strong dollar and generally abundant supplies. Compared to November 2014, the FFPI 

was about 18 percent lower, with meat values recording the sharpest fall, of 23 percent, followed by 

cereals and oils, which dropped by 16 percent each, dairy by 15 percent and finally sugar, which 

despite recent gains was still down 10 percent year-on-year. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ییجدید برای کاهش ضایعات مواد غذا فرم اندازی پلت راه

لی المل ، مؤسسه بین(FAO) سازمان ملل متحدسازمان غذا و کشاورزی 

و برنامه تحقیقاتی گروه مشورتی ( IFPRI)گزاری غذا  قیقات سیاستتح

برنامه ابتکاری جدیدی را با ( CGIAR)المللی تحقیقات کشاورزی  بین

ورد و کاهش ضایعات و تلفات مواد تقویت همکاری جهانی در برآ هدف

این برنامه بنا به درخواست وزرای کشاورزی . اندازی کردند اهغذایی ر

در اجالس ساالنه این گروه در  IFPRIاز فائو و  G20کشورهای گروه 

 . استانبول، ترکیه معرفی و آغاز بکار کرد

هماهنگی بین  گذاری اطالعات و ایجاد ای برای به اشتراک شبکه« برآورد و کاهش ضایعات و تلفات مواد غذایی»فرم فنی  پلت

 . های توسعه، سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی است المللی، بانک های بین ذینفعان مختلف مثل سازمان

بنا بر اظهارات آقای داسیلو، مدیرکل فائو، این پلت فرم برآورد دقیق میزان ضایعات و تلفات مواد غذایی را عالوه بر 

( Shenggen Fan) فن گن آقای شن.  کند درآمد نیز امکانپذیر می کمبرای سایر کشورهای  G20های عضو گروه رکشو

ها  های جهانی برای کاهش ضایعات و تلفات غذایی به تقویت توانمندی اظهار داشت که هماهنگ کردن تالش IFPRI مدیرکل

 . این راستا دانست فرم را یک گام اساسی در تغذیه کمک خواهد کرد و این پلت برای مبارزه پایدار علیه گرسنگی و سوء

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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رود که معادل نیاز غذایی ساالنه دو میلیارد نفر  در حال حاضر یک سوم از مواد غذایی تولید شده در سطح جهان از بین می

درصد از مواد  95ها و سبزیجات و همچنین  ای، میوه درصد از گیاهان زراعی ریشه 11بر اساس برآوردهای فائو، بیش از . است

ها از  های روغنی، گوشت و محصوالت لبنی بصورت ضایعات و هدررفت درصد ار دانه 21درصد از غالت و  91غذایی دریایی، 

  . است برآورد شدهارزش مالی این ضایعات معادل ساالنه یک تریلیون دالر . روند بین می

ای،  لیاردها تن گاز گلخانهدهند که ضایعات مواد غذایی ساالنه سبب انتشار می مطالعات انجام شده توسط فائو نشان می

 .شوند ایارد هکتار زمین میمی 1/4کیلومترمکعب آب و  251مصرف حدود 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/357085/icode  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Food Policy 

Research Institute (IFPRI) and the CGIAR research program on Policies, Institutions, and Markets 

(PIM) today launched a new initiative to enhance global cooperation on measuring and reducing food 

loss and waste. The G20 agriculture ministers requested FAO and IFPRI to launch this initiative in 

Istanbul, Turkey, this past May. 

The Technical Platform on the Measurement and Reduction of Food Loss and Waste is an 

information-sharing and coordination network involving diverse stakeholders, such as international 

organisations, development banks, non-governmental organisations, and the private sector. Platform 

partners will work together to enhance the measurement of food loss and waste, exchange knowledge 

and information, and share best practices to tackle the global challenges of food loss and waste.  

 ضایعات غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 زند ترین ضربه را به مردم فقیر و گرسنه می تغییرات آب و هوایی سخت

سخنرانی خود در کنفرانس تغییرات اقلیمی  آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو در

انتخاب  برایاز رهبران جهان درخواست کرد ( COP21)سارمان ملل متحد 

پذیری خود را  اراده و انعطاف ،تر تر و عادالنه تغییراتی در جهت ایجاد دنیایی امن

بدون توسعه پایدار امکان برقراری صلح وجود نخواهد داشت و تا . نشان دهند

http://www.fao.org/news/story/en/item/357085/icode/
http://www.ifpri.org/
http://www.ifpri.org/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/
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از ترویج تغییرات الزم برای . پذیر نخواهد بود برند، توسعه پایدار امکان ای از گرسنگی و فقر شدید رنج می ه عدهزمانی ک

 . رسیدن به این هدف نباید ترسید

، طرح جدید دبیرکل سازمان ملل متحد COP21کنفرانس « پذیری در برابر تغییرات اقلیمی سازگاری و انعطاف» در جلسه 

های بالیای  های کاهنده ریسک با هدف تقویت تالش« (A2R)تقدم، تحمل و تغییر شکل : پذیری امه انعطافبرن»تحت عنوان 

 . اندازی شد طبیعی راه

در گزارش اخیر فائو آمده است که . است ها افزوده شده ها و طوفان ها، سیل در طی سه دهه اخیر بر تعداد و شدت خشکسالی 

های مربوط به محصوالت زراعی، دام،  بالیا بر روی بخش نصد از آثار منفی اقتصادی ایدر 25در کشورهای در حال توسعه، 

 . است شیالت و جنگل بوده

فائو با صندوق . خواهد شد 2121پذیر تا سال  پذیری اقشار آسیب های الزم برای تقویت انعطاف سبب تسریع تالش A2Rطرح 

پذیری  های راهبردی مشترک بر ای ایجاد انعطاف در برنامه( WFP)غذا  و برنامه جهانی( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  بین

 . قبل از وقوع، در زمان وقوع و بعد از آن همکاری خواهد داشت

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/350692/icode  :لینک خبر

 :خبر  خالصه

FAO Director-General José Graziano da Silva speaking today at the United Nations Climate 

Conference (COP21) appealed to world leaders to show courage and  resilience by opting for changes 

that promote a safer, fairer and more inclusive world. 

"There will be no peace without sustainable development and there will never be sustainable 

development while people continue to be left behind and while people are suffering from extreme 

poverty and hunger," the FAO Director-General said, adding that "we must demonstrate that we are 

not afraid" of promoting the changes needed to achieve this.   

Graziano da Silva was addressing participants in a COP21 high level meeting on climate resilience and 

adaptation. This included the launch of  the UN Secretary-General's new Initiative on Resilience: 

Anticipate, Absorb, Reshape  (A2R) aimed at boosting countries' disaster risk reduction efforts. 

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 01/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/350692/icode/
http://www.cop21.gouv.fr/en/
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 جش از راه دورهای سن داده امکان دسترسی به گل و فائو برای بهبودهمکاری گو

در خصوص همکاری با یکدیگر در رصد و ( Google Maps)فائو و گوگل مپ 

های اطالعات مکانی به توافق رسیدند بطوریکه امکان دسترسی  تولید نقشه

های پیشرفته  له با تغییرات اقلیمی بیشتر شده و فناوریبه آنها برای مقاب

های مربوط به جنگل و  برای باال بردن ظرفیت کارشناسان و توسعه سیاست

 . کاربری زمین فراهم گردد

های ارزیابی،  ای روش مورد استفاده در تصاویر ماهوارههای دیجیتال  فناوری

 . را متحول ساخته است  زائی زدائی و بیابان له نظارت بر جنگلریزی کاربری منابع طبیعی از جم نظارت و برنامه

های فائو برای مقابله با تغییرات  مدیرکل فائو این توافق را فراتر از همکاری یک اتحاد استراتژیک دانست و آنرا تلفیق تالش

  .دانست ها های آب و هوایی و افزایش آگاهی اقلیمی با تعهدات گوگل در کمک به دانش داده

هدف از همکاری سه ساله بین فائو و گوگل مپ ترویج نوآوری و مهارت و گسترش دسترسی به ابزار دیجیتال با کاربری آسان 

 . است اعالم شده

فائو امکان آموزش به کارکنان خود و کارشناسان فنی در کشورهای عضو را بنا به درخواست آنها فراهم خواهد ساخت تا بطور 

های  و از فناوری Open Foris (http://www.openforis.org/ )باز ایجاد شده در برنامه -افزاری منبع مرایگان از ابزار نر

 . دبتوانند استفاده کنن Earth Engine (https://earthengine.google.com/ )گوکل مثل 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/350761/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Google Maps and FAO have agreed to work closely together to make geospatial tracking and mapping 

products more accessible, providing a high-technology assist to countries tackling climate change and 

much greater capacity to experts developing forest and land-use policies. 

Digital technology tapping into satellite imagery is revolutionizing the way countries can assess, 

monitor and plan the use of their natural resources, including monitoring deforestation and 

desertification. 

"For FAO, this is not just a partnership. This is a strategic alliance," said FAO Director-General 

José Graziano da Silva, noting it combines FAO's global effort to combat climate change with 

Google's commitment to help on the climate data science and awareness fronts. 

The three-year partnership between Google Maps and FAO is designed to foster innovation and 

expertise and sharply broaden access to easy-to-use digital tools.  

 فناوری :موضوع

http://www.openforis.org/
https://earthengine.google.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/350761/icode/
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 (FAO)فائو  :منبع

 11/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 2146فائو میزبان شهرداران جهان در سال 

بنا بر اظهارات آقای دا سیلوا، مدیر کل فائو و جولیانو پیساپیا، شهردار 

یل سال جاری در میالن، پیمان سیاست غذای شهری میالن که در اوا

تر و  فرم منحصر بفردی برای عادالنه اعالم شد، پلت 2145نمایشگاه اکسپوی 

 . های غذای شهری است پایدارتر کردن سیستم

است، در واقع  شهردار از سراسر جهان رسیده 446فرم که به امضاء  این پلت

زیست در  های عادالنه و دوستدار محیط تعهدی است برای ترویج سیستم

پایبندی ،  2145نفر امضاء کنندگان این پیمان در اکسپوی میالن  411بیش از . اطق شهری همراه با کاهش ضایعات غذاییمن

های غذای پایدار، آموزش همگانی تغذیه سالم  درباره مسائل کلیدی مثل تضمین غذای سالم برای همه، ترویج سیستمخود را 

 .  اند  کرده اعالمو کاهش ضایعات 

به میزبانی   2146ای که با هم داشتند به توافق رسیدند که جلسه بعدی در سال  فائو و شهردار میالن در طی جلسهمدیرکل 

 ای میزبان هر یک از امضاء کنندگان بصورت دوره ،2147از سال  . فائو در چارچوب مراسم روز جهانی غذا برگزار گردد

 . گردهمائی شهرداران خواهند شد

ن سیاست غذای شهری میالن را ابتکاری ارزشمند و بلندپروازانه خواند که فقط از طریق مشارکت قوی مدیرکل فائو، پیما

مراکز شهری نقش کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه  .واهد یافتن جامعه مدنی و بخش خصوصی تحقق خذینفعان و فعاال

بسیار  2191کن کردن گرسنگی تا سال  افی چون از ریشههایی مثل این پیمان در رسیدن به اهد پایدار جهانی دارند و برنامه

 . توانند باشند مؤثر می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/346393/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Milan Urban Food Policy Pact, promulgated earlier this year at the 2015 World Expo, offers a 

unique international platform to make city food systems more equitable and sustainable, FAO 

Director-General José Graziano da Silva and the Italian city's Mayor, Giuliano Pisapia, said today. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/346393/icode/
http://www.foodpolicymilano.org/il-testo-del-milan-urban-food-policy-pact/
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FAO and the Municipality of Milan are planning to join forces to bolster the implementation of the 

pact, a pledge to promote fairer and more environmentally-sound food systems in urban areas signed 

so far by 116 cities ranging from Abidjan to Zurich.  

Signatories to the Pact agree to adhere to key principles such as guaranteeing healthy food for all, 

promoting sustainability in the food system, educating the public about healthy eating, and reducing 

waste. Over 100 cities did so in a global gathering in Milan on World Food Day 2015. 

During a meeting between Pisapia and Graziano da Silva here today it was agreed that the next such 

gathering will be hosted at FAO headquarters in 2016.. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 52/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 حمایت مالی هلند برای بهبود مدیریت آب در آفریقا و شرق نزدیک

های مالی قبلی خود در  میلیون دالر به کمک 7هلند با افزایش ر کشو

حمایت از کاربرد تکنولوژی سنجش از راه دور در مناطق افریقا و شرق 

نزدیک برای نظارت و بهبود مصرف آب در تولید محصوالت کشاورزی 

در اجرای پروژه  های مالی هلند با این افزایش میزان کمک. موافقت کرد

ای برای شناسایی مناطقی که از منابع آبی  های ماهواره دادهاستفاده از 

هدف از شناسایی این . میلیون دالر رسید 41شود، به  استفاده بهینه نمی

های کاشت و آبیاری مناسب  مناطق توصیه راهکارهای مناسب مثل روش

 . است برای حل مشکل آب عنوان شده

ها  ترین فناوری ترین روش استفاده از منابع آبی از پیشرفته ظر گرفتن مناسبو با در ندر این پروژه با توجه به اکوسیستم 

مدیرکل فائو همچنین بر اهمیت این پروژه در آستانه برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل . استفاده خواهد شد

 . یریت منابع محدود آبی دانستهای مبارزه با تغییرات اقلیمی را بهبود مد متحد در پاریس تاکید کرد و یکی از راه

برخی از آمارها حاکی از آن . گیرد های سیرین جهان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می درصد از کل آب 71حدود 

 . درصد نیز می رسد 35است که در برخی از کشورهای در حال توسعه این رقم به 

 . ه اردن، لبنان و سوریه به اجرا درخواهد آمدکشور از جمل 48این پروژه با بودجه مالی اضافه شده در 

http://www.fao.org/news/story/en/item/337210/icode/
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 /http://www.fao.org/news/story/en/item/346377/icode  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 
The Netherlands and FAO are expanding their collaboration in the area of water management with a $7 million 

donation by the Dutch government to support the use of remote sensing technology in helping water-

scarcecountries in the Near East and Africa monitor and improve the way they use water for crop production. 

The additional donation brings the total budget up to $10 million for the Dutch-funded project that uses satellite 

data to find land areas where water use is not translating into optimal agricultural production, identify the source 

of the problem and recommend different planting and irrigation techniques. 

"The project uses some of the most advanced technologies and takes into account the ecosystems and the 

equitable use of water resources," FAO Director-General José Graziano da Silva said at an event marking the 

extended agreement at FAO headquarters in Rome. 

 مدیریت آب :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 57/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها کش کاربرد آفت قوانین ملی روز رسانی نیاز به

المللی توزیع و استفاده  پس از حدود سی سال از انتشار اولین راهنمای بین

رسانی  روز است کرد که در مورد بهها، فائو از کشورها درخو کش از آفت

 . ها در چارچوب قوانین ملی خود اقدام نمایند کش مدیریت آفت

با وجود  ها اظهار داشت که کننده دستیار مدیرکل کشاورزی و امنیت مصرف

های ملی برای  ها، بسیاری از چارچوب توجه در این سال های قابل پیشرفت

های امروزی نیاز به ارتقاء  الشها برای رویارویی با چ کش مدیریت آفت

 . دارند

المللی این موارد  های جدید بین نامه موافقت. اند شده ها بر سالمتی و محیط زیست شناخته کش امروزه اثرات طوالنی مدت آفت

ها اثرات منفی بر روی تجارت محصوالت  کش است که مدیریت ضعیف آفت را به رسمیت شناخته و بطور گسترده تایید شده

زیست  ها و محیط بوده و از جنبه اثرات آنها بر سالمتی انسان 31و  81های  ها مربوط به دهه کش قوانین آفت. کشاورزی دارد

 . سالمتی نیاز به کنترل و بررسی مجدد دارند

http://www.fao.org/news/story/en/item/346377/icode/
http://www.fao.org/nr/water/topics_scarcity.html
http://www.fao.org/nr/water/topics_scarcity.html
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جارت دهند که میزان ت آمار نشان می. طی سه دهه اخیر روند افزایشی داشته است ها در کش در سطح جهانی، کاربرد آفت

 .  رسد میلیارد دالر می 51سال اخیر دو برابر شده و در حال حاضر میزان فروش ساالنه آنها به بیش از  45ها در  کش جهانی آفت

روزشده برای تدوین قوانین کاربرد و  دو راهنمای به( WHO)برای کمک به این چالش، فائو و سازمان بهداشت جهانی 

 . اند کردهرا منتشر  ها کش گذاری آفت برجسب

 http://www.fao.org/news/story/en/item/345366/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

 Some thirty years to the day after FAO first launched its International Code of Conduct on the 

Distribution and Use of Pesticides, the UN food agency is calling on countries to make sure that 

national regulatory frameworks governing the management of pesticides are kept up to date. 

"Despite the very significant progress achieved since the original promulgation of the Code, many 

national frameworks for managing pesticides are in need of upgrades to face today's challenges," said 

Ren Wang, FAO Assistant Director-General for Agriculture and Consumer Safety. 

Much more is now known about the long-term health and environmental effects of pesticides, new 

international agreements have been put in place and it is broadly recognised that poor pesticide 

management can have negative effects on trade in agricultural produce. Pesticide legislation 

formulated in the 80s and 90s needs a health check-up to ensure that countries are effectively 

protecting people and the environment, Wang warned. 

 ها کش آفت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 52/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 استفاده از ژنوم شبدر قرمز برای ایجاد کشاورزی پایدار

محیطی  محققان مرکز تجزیه و تحلیل ژنوم با همکاری مؤسسه علوم زیستی، زیست

شبدر  DNAیابی و گردآوری  موفق به توالی Abrystwythو روستایی دانشگاه 

تواند به تولید ارقام جدید با صفات مطلوب از این گیاه  این یافته می. اند قرمز شده

 . ای مهم کمک نماید علوفه

به چاپ   Natureاز انتشارات گروه Scientific Reportsجزئیات این یافته در مجله 

http://www.fao.org/news/story/en/item/345366/icode
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
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 . است رسیده

استفاده از شبدر قرمز و سایر گیاهان خانواده لگومینوز در های فسیلی،  صنعتی از سوختقبل از ساخت کودهای ازته 

های خاک سبب  ها با تثبیت نیتروژن هوا به کمک باکتری لگوم. های زراعی برای بهبود حاصلخیزی خاک ضروری بود تناوب

 . باشند سیار سازگار با محیط زیست میشوند که در مقایسه با استفاده از کودهای شیمیایی ب تقویت حاصلخیزی خاک می

است و بهبود عملکرد  محیطی و تغییرات اقلیمی موجود، شبدرقرمز  مجددا مورد توجه قرار گرفته های زیست در نتیجه نگرانی

 . آن نیاز به اصالحات ژنتیکی دارد

استفاده . توان تولید کرد تئین نیز میخیزی خاک، از آن خوراک دام سرشار از پرو عالوه بر مزیت شبدر قرمز در تقویت حاصل

در مقایسه با شیدر . شود در شیر نشخوارکنندگان می 9-از شبدر قرمز در خوراک دام سبب افزایش اسیدهای چرب امگا

 . شود ها، سبدر قرمز حاوی میزان باالیی از آنزیمی است که سبب هضم تدریجی و مؤثرتر پروتئین می سفید و سایر لگوم

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151130130027.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The Genome Analysis Centre (TGAC) in collaboration with IBERS, has sequenced and assembled the 

DNA of red clover to help breeders improve the beneficial traits of this important forage crop. The 

genome is published in Scientific Reports, a journal from the Nature publishing group. 

Before industrial nitrogen fertilizer production (from fossil fuels), red clover and other legume crops 

were essential in crop rotation, improving soil fertility. Legumes boost soil nitrate fertility by 

assimilating nitrogen from the air, recruiting soil bacteria to help -- this is considerably more eco-

friendly than the equivalent industrial process. 

Indeed, environmental concerns and climate change mitigation is putting red clover back in the 

spotlight. This requires genetic improvements to help boost its performance. 

 بیوتکنولوزی :موضوع

 دیلی ساینس :منبع

 01/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151130130027.htm
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 محصوالت تراریخته در دسترس عموم قرار گرفت DNAبزرگترین پایگاه داده 

 211،111پایگاه داده جدیدی شامل بیش از ( JRC)مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا 

این پایگاه به   .های اصالح ژنتیکی شده را منتشر کرد مربوط به ارگانیسم( DNA)توالی 

بررسی وجود محصوالت تراریخته در مواد غذایی، خوراک دام و محیط زیست کمک خواهد 

ترین بانک اطالعاتی در این زمینه است و در توسعه  تا به امروز این بزرگترین و جامع.  کرد

تعداد گیاهان . داشته باشد تواند های تشخیص وجود محصوالت تراریخته در مواد غذایی و خوراک دام نقش کلیدی می روش

در اتحادیه اروپا، در حال . ، پیچیدگی آنها و مناطق زیر کشت آنها در سطح جهانی در حال افزایش است(GM)تراریخته 

های تجاری از ارقام تراریخته ذرت، پنبه، سویا، کلزای  گونه. شود حاضر فقط یک نوع رقم ذرت در سطح تجاری کاشته می

اگر تایید  برای محصوالت جدید. مجوز واردات به اتحادیه اروپا برای مصرف خوراک انسان و دام دارندروغنی و چغندرقند 

بر اساس قوانین اتحادیه  .شود شود که تهدیدی برای سالمتی انسان یا دام و محیط زیست نداشته باشند، مجور صادر می

 . ریخته هستند یا نهاروپا، در برچسب محصوالت باید مشخص گردد که حاوی محصوالت ترا

گیری  کننده اجازه تصمیم دارد و به مصرف GMOهای تشخیص، شناسایی و تعیین مقدار  روشگذاری صحیح نیاز به  برچسب

های  ها در تشخیص توالی پایگاه داده جدید به آسانی از طریق وب در دسترس بوده و به آزمایشگاه. دهد آگانه می

 . شناسایی کمک خواهد کردهای  موردنظرشان برای توسعه روش

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151126104207.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The JRC has published a new database, JRC GMO-Amplicons, which contains more than 240,000 

DNA sequences appearing in genetically modified organisms (GMOs). It will help to verify the 

presence of GMOs in food, feed and environment. To date, this new database is the largest and most 

comprehensive in this area and could be key to developing new methods for detecting GMOs in food 

and feed. The number of genetically modified (GM) crops, their complexity and the related cultivation 

area are steadily increasing worldwide. In the EU, only one variety of maize (corn) is currently grown 

commercially but GM varieties of maize, cotton, soybean, oilseed rape and sugar beet are authorised 

for import into the EU for food and feed uses. The authorisation is granted for new products if they do 

not pose threats to human or animal health or to the environment. 

 یبیوتکنولوژ :موضوع

 دیلی ساینس :منبع

 52/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151126104207.htm
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 زیستی خاک بر سالمتی انسان اثرات مثبت تنوع

ای را در موضوع تلفیق پژوهش دربارع تنوع  محققان دانشگاه کلرادو مقاله

نوامبر مجله  29ان در شماره زیستی خاک و مطالعات مربوط به سالمتی انس

Nature در این مقاله آمده است که بهبود  .بصورت آنالین منتشر کرده اند

مدیریت زمین با هدف تقویت تنوع زیستی خاک به بهبود سالمت انسان منجر 

 . خواهد شد

زمان ملل متحد برای اولین بار سا. است المللی مورد پذیرش قرار گرفته آید اما این مفهوم بتازگی در سطح بین بنظر ساده می

 . المللی خاک نامگذاری کرد ها سال بین را برای برجسته کردن ارزش خاک زنده برای انسان 2145سال 

نقش  به تا کنون. ها در حال نابودی هستند ها از اصول کلیدی تامین غذا در سطح جهانی است ولی خاک مدیریت صحیح خاک

ها  است و اینکه مدیریت بخش زنده خاک چه تاثیرات مثبتی بر روی سالمتی انسان خاک کمتر توجه شدهموجودات زنده 

 . باشد تواند داشته می

که عامل آنها از موجودات زنده خاک هستند را مورد مطالعه قرار  های انسان، حیوانات و گیاهان ندان بیماریگذشته دانشمدر 

اما بنا بر نویسندگان این مقاله، هدف باید . است های جداگانه انجام گرفته در رشته این مطالعات بطور سنتی. اند داده

 . سازی اینگونه مطالعات باشد زیرا هدف نهائی بهبود سالمت انسان است یکپارچه

 daily.com/releases/2015/11/151123214737.htmhttp://www.science  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Colorado State University's Diana Wall and coauthors make the case to integrate soil biodiversity 

research into human health studies in a paper published online in Nature November 23. 

"If we improve our management of land to enhance the biodiversity in our soils, we'll improve human 

health," said Wall, professor in CSU's Department of Biology, research scientist in the Natural 

Resource Ecology Laboratory and director, School of Global Environmental Sustainability. Soil 

biodiversity refers to the variety of life and organisms that exist within a forest, agricultural field, park 

or even on a dirt road. It sounds simple, this type of integration, but the concept is only recently 

gaining international acceptance. The United Nations declared 2015 as the first International Year of 

Soils to highlight the value of living soils to humans. 

 تنوع زیستی :موضوع

 دیلی ساینس :منبع

 50/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151123214737.htm
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 اد غذایی در معرض تهدیدات متعدد ناشی از تغییرات اقلیمیهای تولید مو سیستم

المللی جدیدی که توسط سه تن از کارشناسان مرکز ملی تحقیقات جوی  در گزارش بین

(NACR )است که تغییرات اقلیمی به احتمال زیاد اثرات قابل  منتشر شد هشدار داده شده

 .   و گرمسیری خواهد داشت توجهی بر امنیت غذایی سراسر جهان بویژه مناطق فقیر

دهد که  منتشر شد هشدار می( COP21)این گزارش که در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس 

های حمل و نقل و  موجب اختالل در سیستم تواند باال رفتن دما و تغییر الگوهای بارش تولید مواد غذایی را تهدید کرده و می

های بدست آمده در چند دهه اخیر در زمینه بهبود امنیت غذایی دچار  یشرفتدر نتیجه تداوم پ. کاهش امنیت غذایی شود

ای  بنا بر اظهارات یکی از نویسندگان این گزارش، اگر جوامع به مسیر فعلی انتشار یاالی گازهای گلخانه . مشکل خواهد شد

اما کاهش میزان انتشار این . اهد بودادامه دهند، بدون شک، تغییرات اقلیمی چالش اصلی در تولید و توزیع مواد غذایی خو

اقتصادی اهمیت  –زا در امنیت غذایی بوده و سایر عوامل مثل شرایط اجتماعی  گازها، تغییرات اقلیمی از عوامل تنش

تاکید  2411در این گزارش بر شناسائی اثرات تغییرات اقلیمی بر روی امنیت جهانی غذا تا سال . بیشتری خواهند داشت

ویسندگان گزارش همچنین تاکید دارند که امنیت غذایی، یعنی توانایی مردم در دستیابی و مصرف مقادیر کافی ن. است شده

های فناوری، افزایش جمعیت،  غذای سالم و مقوی، عالوه بر تغییرات اقلیمی تحت تاثیر فاکتورهای دیگری چون پیشرفت

 . ای مردم قرار دارد توزیع ثروت و تغییرات عادات تغذیه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151202142319.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Climate change is likely to have far-reaching impacts on food security throughout the world, especially 

for the poor and those living in tropical regions, according to a new international report that includes 

three co-authors from the National Center for Atmospheric Research (NCAR). The report, issued 

today at the Paris 2015 United Nations Climate Conference (also known as COP21) warns that warmer 

temperatures and altered precipitation patterns can threaten food production, disrupt transportation 

systems, and degrade food safety, among other impacts. As a result, international progress in the past 

few decades toward improving food security will be difficult to maintain. The report, Climate Change, 

Global Food Security, and the U.S. Food System, provides an overview of recent research in climate 

change and agriculture.  

 تغییرات اقلیمی :موضوع

 دیلی سساین :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151202142319.htm
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 اند های زراعی از بین رفته سال گذشته یک سوم از زمین 11در 

های زراعی  سال گذشته یک سوم از زمین 11اند که در طی  ندان هشدار دادهانشمد

باری بر روی تقاضای  قب فاجعهاند که عوا بین رفته در اثر فرسایس و یا آلودگی از

اند که سرعت  تحقیقات جدید نشان داده. فراینده غذا در سطح جهانی خواهد داشت

های مناسب و یا با کیفیت برای تولید محصوالت  درصد از زمین 99از بین رفتن 

 . غذایی بسیار بیشتر از سرعت فرایندهای طبیعی برای جایگزینی آنها است

متر تحت شرایط نرمال کشاورزی تولید شود  سانتی 2.5کشد که  سال طول می 511دانشگاه شفیلد، حدود  بنا به نظر محققان

کردن خاک سطحی ارزشمند برای تولید   حفظ .و از بین رفتن خاک همزمان با باالرفتن تقاضا برای غذا شتاب یافته است

 .استحیاتی  2151میلیارد نفر جمعیت تا سال  3غذای کافی برای بیش از 

دهنده  برد و این نشان ها سال زمان می شدن آن میلیون رود اما جایگزین سرعت ازبین می ، خاک بهاظهار یکی از محققانبنا بر 

شده شرکت  کشاورزان در پروژه کشاورزی حفاظت شود توصیه می. ترین تهدیدات جهانی برای کشاورزی است یکی از بزرگ

 .شود شود و انرژی کمتری برای تولید کودهای نیتروژن مصرف می خاک بازگردانده میکنند که در نتیجه آن، ماده آلی به 

 shortage-security-food-lsoi-land-http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/02/arable  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The world has lost a third of its arable land due to erosion or pollution in the past 40 years, with 

potentially disastrous consequences as global demand for food soars, scientists have warned. 

New research has calculated that nearly 33% of the world’s adequate or high-quality food-producing 

land has been lost at a rate that far outstrips the pace of natural processes to replace diminished soil. 

The University of Sheffield’s Grantham Centre for Sustainable Futures, which undertook the study by 

analysing various pieces of research published over the past decade, said the loss was “catastrophic” 

and the trend close to being irretrievable without major changes to agricultural practices. The continual 

ploughing of fields, combined with heavy use of fertilizers, has degraded soils across the world, the 

research found, with erosion occurring at a pace of up to 100 times greater than the rate of soil 

formation. It takes around 500 years for just 2.5cm of topsoil to be created amid unimpeded ecological 

changes. 

 خاک :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/02/arable-land-soil-food-security-shortage
http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/12/cutting-food-waste-enough-for-everyone-says-un
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 سازی گاوها در چین ساخت بزرگترین مرکز شبیهمحیطی  اثرات زیست بررسی

چین اعالم کرد که قصد افتتاح مرکزی در نزدیکی پکن با ( biotech)کنسرسیوم بیوتک 

برای پاسخگوئی به تقاضای رو به  سازی شده شبیه ظرفیت تولید ساالنه تا یک میلیون گاو

ات این مرکز محدود به گاو نبوده و برنامه برای تولید. رشد گوشت گاو در این کشور را دارد

های موادیاب را  های مسابقه، حیوانات خانگی و سگ سازی سایر حیوانات مثل اسب شبیه

 .سازی گوساله برای تامین گوشت خواهد بود اما در درجه اول تولیدات این مرکز شبیه. نیز درنظر دارند

ور بزرگترین تولید کننده گوشت در این کش در حال حاضر. زایش استدر چین بسرعت در حال اف تولید و مصرف گوشت

مصرف سرانه گوشت در امریکا تقریبا دو . کیلوگرم در سال است 61جهان است، مصرف سرانه گوشت بطور متوسط حدود 

ین دو برابر اما از آنجائیکه جمعیت چین حدود چهار برابر جمعیت امریکا است مصرف کل گوشت در چ. برابر این رقم است

 . امریکا است

ها، اما با گسترش کشاورزی دامداری فشرده در چین، میزان  با وجود نارضایتی مردم از آلودگی هوا و متعفن شدن رودخانه

کنند، افزایش  اکسیدکربن گرما تولید می برابر بیشتر از دی 911ای که  اکسیدکربن و سایر گازهای گلخانه انتشار گاز متان، دی

 . واهد کردپیدا خ

the-on-meat-cows-cloned-development/2015/dec/05/chinas-http://www.theguardian.com/global-  :لینک خبر

disaster-vironmentalen-or-table 

 :خالصه خبر 

biotech consortium in China has announced that it intends to open a facility near Beijing with the aim 

of cloning up to a million cows a year to meet the country’s growing demand for beef. The factory 

won’t stop at cows. It also plans to clone racehorses, pets and even sniffer dogs. But the vast majority 

of animals it produces will be calves for meat production. 

Unfortunately, meat production and consumption in China continue to rocket. The country is already 

the world’s top producer of meat; on average, each person consumes about 60kg a year (mainly pork, 

plus chicken and beef). In the US, each person eats almost twice as much meat as someone in China. 

But since China has four times as many people, overall it consumes about double the meat eaten in the 

US. 

 اقتصاد :موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 12/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/05/chinas-cloned-cows-meat-on-the-table-or-environmental-disaster
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/05/chinas-cloned-cows-meat-on-the-table-or-environmental-disaster
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/05/chinas-cloned-cows-meat-on-the-table-or-environmental-disaster
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/worlds-largest-animal-cloning-factory-can-save-species-says-chinese-founder
http://www.nytimes.com/2015/11/27/world/asia/china-animal-cloning.html?_r=0
http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/mar/03/us-intensive-farming-chinas-meat-problem
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 FDAه توسط اصالح ژنتیکی شدماهی سالمون تایید 

پس از بررسی علمی و ( US-FDA)سازمان غذا و داروی امریکا 

 AquaAdvantageجامع ماهی سالمون اصالح ژنتیکی شده بنام 

این ماهی در مقایسه با ارقام معمولی سالمون سرعت . را تایید کرد

 . رشد بسیار زیادی دارد

غذای تهیه شده با ماهی سالمون  FDAبنا بر تشخیص 

AquaAdvantage  به اندازه ماهی سالمون معمولی سالم و مغذی

 . های اقیانوس اطلس ندارد و هیچ نوع تفاوت بیولوژیک  بعنوان یک ماده غذایی با سایر ماهی. است

بطور کامل   AquaAdvantageهای مربوط به ماهی ای اعالم کرد که اطالعات و داده طی بیانیه FDAدامپزشکی مدیر مرکز 

است که کلیه شرایط قانونی الزم برای تصویب از نظر تغذیه امن و  قرار گرفته و مشخص شده و ارزیابی تحلیل مورد تجزیه و

 . های زیر استفاده نمائید توانید از لینک برای کسب اطالعات بیشتر می. سالم را دارد

 http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm 

http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM473578.pdf 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13954  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Based on sound science and a comprehensive review, the US Food and Drug Administration (US-

FDA) has approved AquaBounty Technologies' AquAdvantage Salmon, a genetically engineered (GE) 

Atlantic salmon that grows to market size more quickly than non-GE farm-raised Atlantic salmon. 

The FDA determined that food from AquAdvantage Salmon is as safe to eat and as nutritious as food 

from other non-GE Atlantic salmon and that there are no biologically relevant differences in the 

nutritional profile of AquAdvantage Salmon compared to that of other farm-raised Atlantic salmon. 

In a statement, Bernadette Dunham, director of the FDA's Center for Veterinary Medicine said, "The 

F.D.A. has thoroughly analyzed and evaluated the data and information submitted by AquaBounty 

regarding the AquAdvantage salmon and determined that they have met the regulatory requirements 

for approval, including that food from the fish is safe to eat." 
 شیالت :موضوع

 cropbiotech :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm
http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM473578.pdf
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13954
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 ژنوم گندم  تهیه اولین نقشه اپی

 ژنتیک مربوط اپی های بررسیموفق به انجام  بار دانشگاه لیورپول برای اولینحققان م

های بدست  یافته. اند هشدگندم  فعالیت ژن یم کنندهظتنتغییرات مولکولی ارثی 

 . های تولید ارقام زراعی کمک کند تواند به بهبود فناوری آمده در این تحقیق می

متصل  DNAهای شیمیایی هستند که بطور فیزیکی به  ژنتیک، برچسب اپیعالئم 

از یکی . گذارند تاثیر می عملکرد آنها رابر بدون تغییر کدهای ژنتیک شوند و  می

های بعدی نیز قابل  نام دارد که به نسل  DNAژنتیک، متیالسیون  های اپی مکانیسم

 . انتقال است

تا . است را برای دانشمندان فراهم کردهپیچیده گندم در ژنوم   DNAامکان مطالعه متیالسیون های پیشرفته امروزی  فناوری

شناخت چگونگی و زمان فعال شدن اما . پذیر نبود امکان، انجام چنین مطالعاتی به امروز با توجه به اندازه حجیم ژنوم گندم

مثل مقاومت در برابر تغییر صفات مهم  چگونگی متیالسیوندرک . ها، نکته کلیدی برای درک پیچیدگی آن است ژن

  . م خواهد شدها و تنوع عملکرد در تحقیقات آینده بسیار مهم بوده و ابزار جدیدی برای تولید ارقا بیماری

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151210031202.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

University of Liverpool have carried out the first ever genome-wide survey of heritable molecular 

changes that regulate gene activity in wheat, in what could become a new tool to improve crop 

breeding technologies. 

Epigenetic marks are chemical tags which physically attach themselves to DNA, and modify its 

function without changing the genetic code. DNA methylation is one such mechanism of epigenetic 

gene expression control that can be passed down to future generations. 

Now, developing technology has allowed scientists to study DNA methylation across the complex and 

challenging wheat genome. 

Dr Laura Gardiner, from the University's Centre for Genomic Research, said: "Due to the sheer size of 

the wheat genome, undertaking a survey like this has been technically unworkable until now, but 

understanding how and when genes are activated is a key part of understanding its complexity. 

 گندم :موضوع

 دیلی ساینس :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151210031202.htm
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 زمینی جویی در مصرف آب موردنیاز برای رشد سیب درصد صرفه 51

آبیاری  یستمسمؤسسه علوم کشاورزی و غذا و ابسته به دانشگاه فلوریدا حققان م

 51زمینی را تا  اند که میزان آب موردنیاز برای رشد سیب جدیدی را معرفی کرده

ارزشی معادل تواند برای ایالت فلوریدا  یافته میاین . تواند کاهش دهد درصد می

 . باشد سال را داشتهمیلیون دالر در  494

 hybrid center)« ای دوگانه بارانی عقربه آبیاری»جدید که  یسیستم آبیاراین در 

pivot irrigation)  شود و  ب مورنیاز گیاه از باالی زمین مشابه بارش باران به گیاه داده میآ، دو سوم از نامیده شده است

 . رسد به گیاه می ( seepage irrigation)آبیاری نشتی » نامبحدود یک سوم آب نیز از زیر زمین بصورت شیوه سنتی 

سیستم جدید که در واقع تلفیقی از دو شیوه مختلف آبیاری است در آزمایشات سه ساله توسط محققان مورد بررسی این 

 .  دون اینکه سبب کاهش عملکرد شودبشود  جوئی می صرفهدرصد  55در مصرف آب  اند یدهقرار گرفته و به این نتیجه رس

با  Agricultural Water Managementشده در مجله  توانید به مقاله منتشر براه این سیستم میجزئیات بیشتر دربرای 

 :زیر مراجعه نمائیداستفاده از لینک 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377415301426 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/12/151201101309.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences researchers have found an irrigation 

method that uses 50 percent less water than traditional systems to grow potatoes -- an important 

finding for the $131 million-a-year Florida crop. 

The system is called "hybrid center pivot irrigation." With this method, about two-thirds of the water 

used to help grow potatoes is sprayed from above ground, similar to natural rainfall, and about one-

third comes from under the ground -- a traditional method known as "seepage irrigation." 

UF/IFAS Assistant Professor Guodong "David" Liu led a group of UF/IFAS researchers in testing the 

impact of hybrid center pivot irrigation on soil moisture and temperature at a Manatee County, Florida 

potato farm 
 زمینی آبیاری، سیب :موضوع

 دیلی ساینس :منبع

 15/15/5112: تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 کتابخانه منابع ژنتیکی برنج توسط یجاد اBGI  وARCADIA 

ARCADIA Biosciences and BGI to Create Rice Genetics Resource 

 شوند مواد شیمیایی که سبب مکانیسم دفاعی در گیاه برنج میناسایی ش 

Chemicals Helping Plants Defend Themselves Could Replace Pesticides 

  در فیلیپین بیوتکنولوژیملی  هفته مراسمبرگزاری 

Role of Biotech Communication Highlighted in Philippine National Biotech Week 

 اروپا .2

 از فناوری ستفاده اCRISPR های گیاهی یح ژنبرای تصح 

CRISPR Technology Used to Edit Crop Genes 

 است اکسیدکربن مکانیسم فتوسنتز را در قرن بیستم تغییر داده دیمیزان فزایش ا 

Increased CO2 Altered Photosynthesis over The 20
th

 Century 

 مکانیسم جدید برای تولید نشاسته در گیاهان کشف  

"Off" Switch for Starch Production in Plants Discovered 

 امریکا .9

  یابی ژنوم گیاه  توالیموفق به محققانResurrection شدند 

Scientists Sequence Resurrection Grass Genome 

 برنج  پروژهC4  خود شدوارد سومین مرحله  فتوسنتز مکانیسم برای بهبود 

C4 Rice Project Enters Third Phase Towards Better Photosynthesis in Rice 

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14000
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14003
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13970
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13979
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13990
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13941
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13937
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13984
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 افریقا .1

  تمایل سیاسی کنیا به پذیرش پنبه اظهارBt 

Political Goodwill Key in Sudan's Adoption of Bt Cotton 

 تحقیقات کشاورزی .5

  پروتئینLEA شود تحمل تنش در گباه آرابیدوپسیس می سبب علف بیابانی از 

LEA Protein from Desert Grass Confers Stress Tolerance in Arabidopsis 

 ژن قش نPPMYB10.1 در تجمع آنتوسیانین در هلو 

The Role OF PPMYB10.1 gene in anthocyanin accumulation in peach 

   سمینار ایمنی زیستی توسط شبکه اطالع رسانی بیوتکبرگزاری 

Biotech Information Network Gathers for a Biosafety Seminar in Malaysia 
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