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 بیشترین افزایش ماهانه شاخص قیمت مواد غذایی فائو در چهار سال گذشته

، بیشترین افزایش درصد 2/4، قیمت جهانی مواد غذایی با 2156در ماه ژوئن 

فائو گزارش جدید خود درباره . چهار سال گذشته را داشتافزایش ماهانه در 

بر اساس این گزارش، . را منتشر کرد« خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»

رود  انتظار می. است ها برای تولید غالت بخصوص گندم بهبود یافته بینی پیش

میلیون تن، یعنی یک در صد بیشتر از رقم  792تولید جهانی غالت به 

انداز  علت اصلی این افزایش، بهبود چشم. ی شده در ماه قبل برسدبین پیش

 . تولید در اتحادیه اروپا، روسیه و امریکا در نتیجه شرایط مساعد آب و هوایی است

بینی  درصد کاهش نسبت به پیش 6/1درشت برای سال جاری با  رود تولید غالت دانه طبق برآوردهای انجام شده، انتظار می

 6/2111، مصرف جهانی غالت به 57/2156است که در سال تجاری  بینی شده پیش. میلیون تن برسد 4/5956ماه قبل به 

گیری شده است که  همچنین نتیجه. است درصد افزایش پیدا کرده 9/5، 56/2151میلیون تن برسد که نسبت به برآورد سال 

درصد از سطح  1/5این رقم . میلیون تن باقی بماند 691، میزان ذخیره جهانی غالت در سطح 2157تا پایان فصل زراعی سال 

است که در  بینی شده درصد پیش 2/24، 57/2156نسبت جهانی ذخیره به مصرف غالت در سال . آغاز فصل کمتر است

 .   است درصد کاهش پیدا کرده 1/2، 18/2117مقایسه با رقم تاریخی سال 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/423102/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
International food commodity prices shot up 4.2 percent in June, their steepest monthly increase of the 

past four years. FAO's Cereal Supply and Demand Brief, also released today, pointed to improved 

production prospects primarily for wheat. Global wheat production is now pegged at 732 million 

tonnes, more than one percent higher than anticipated in June, mainly due to improved prospects in the 

EU, the Russian Federation and the U.S., as a result of better weather conditions. The forecast for 

world maize production in 2016 was, however, cut down as prospects for the second crop in Brazil 

have dimmed and as reduced government support in China led to lower planting. Overall coarse grain 

production for this year is now expected to be 1 316.4 million tonnes, some 0.6 percent lower than last 

month's forecast. World total cereal utilization in the 2016/17 marketing year, meanwhile, is now 

projected at 2 555.6 million tonnes, 1.3 percent higher than the estimate for 2015/16. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/423102/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای پنجمین ماه متوالی

واحد در  4/569با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

افزایش ( درصد 2/4)واحد  6/6، نسبت به ماه قبل 2156ماه ژوئن 

این نه تنها . داشت که یک درصد کمتر از ماه ژوئن سال قبل است

دهنده  افزایش این شاخص برای پنجمین ماه متوالی است بلکه نشان

بغیر . باشد بیشترین افزایش ماهانه در طی چهار سال گذشته نیز می

های گیاهی، ارزش سایر مواد غذایی تعیین کننده این  از روغن

بیشترین افزایش مربوط به . ماه ژوئن افزایش پیدا کردندشاخص در 

غالت، محصوالت لبنی و گوشت افزایش   قیمت شکر بود و قیمت

 . تری داشتند متعادل

 4/4واحد در ماه ژوئن،  3/516شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد از  3/9بیشتر اما هنوز ( ماه مه)از ماه قبل ( درصد 3/2)واحد 

علت اصلی این افزایش در درجه اول . کمتر بود 2151ژوئن سال 

. ناشی از محدودیت شدید عرضه صادراتی ذرت از طرف برزیل بود

قیمت گندم در نیمه اول ماه افزایش داشت پس از آن بدنبال 

های مربوط به عملکرد باال در امریکا و برداشت بیشتر از  گزارش

قیمت جهانی . کس شدانتظار در منطقه دریای سیاه، این روند برع

 . برنج نسبت به ماه مه تغییر جزئی پیدا کرد

واحد در ماه  5/562های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

این کاهش . کمتر بود( درصد 8/1)واحد  9/5ژوئن، از ماه قبل 

منعکس کننده پایین آمدن قیمت جهانی روغن پالم بدلیل کاهش 

بهبود وضعیت تولید آن در  تقاضای واردات در سطح جهانی و

های  بینی عرضه فراوان روغن پیش. اندونزی و مالزی است

در مقایسه . گردان و کلزا نیز در کاهش این شاخص مؤثر بودند آفتاب

 . قیمت روغن سویا افزایش پیدا کرد

واحد در ماه ژوئن  3/597با متوسط شاخص قیمت محصوالت لبنی 
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متوسط قیمت ماهانه کلیه محصوالت لبنی مؤثر در تعیین این شاخص، . بیشتر بود( درصد 8/7)واحد  3/3، از ماه قبل 2156

در منطق اقیانوسیه و کاهش رشد تولید ماهانه در  57/2156انداز نامطمئن تولید ساالنه شیر در سال  چشم. افزایش داشتند

 . اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به تقویت این شاخص کمک کردند

. افزایش داشت( درصد 4/2)واحد  8/9واحد در ماه ژوئن، نسبت به ماه قبل  9/518شت فائو با متوسط شاخص قیمت گو

 . گوشت گوسفند و خوک افزایش شدید و گوشت گاو و مرغ افزایش کمتری داشتند

این افزایش  .بیشتر بود( درصد 8/54)واحد  6/91، ار ماه مه 2156واحد در ماه ژوئن  276شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

انداز کمتر مثبت تولید در برزیل، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده شکر در جهان بدنبال  عمدتا ناشی از چشم

 . است های سنگین است که عملیات برداشت و تولید شکر را دچار مختل کرده بارندگی

 /http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 163.4 points in June 2016, 6.6 points (4.2 percent) 

higher than in May and one percent below the corresponding month last year. Not only did the June 

increase mark the fifth consecutive monthly rise in the value of the FFPI, but it also represented the 

largest monthly increase witnessed over the past four years. Except for vegetable oils, the values of all 

the commodity sub-indices moved up in June, led by a surge in the price of sugar and more moderate 

increases for cereals, dairy and meat. 

The FAO Cereal Price Index averaged 156.9 points in June, up 4.4 points (2.9 percent) from May, 

but still 3.9 percent below the June 2015 level. Nearly all of last month’s increase was caused by a 

strengthening of maize prices; primarily because of tightening spot export supplies in Brazil. Wheat 

values rose during the first half of the month, before reversing course subsequently on reports of 

record yields in the United States and better than expected harvests in the Black Sea region. 

 International rice prices varied little from May levels, as upward pressure exerted by generally tight 

export availabilities was countered by subdued buying interest. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 افزایش سرانه مصرف ماهی در سطح جهانی

برای اولین بار، سرانه مصرف ماهی در سطح جهانی به بر اساس گزارش جدید فائو، 

این افزایش در نتیجه افزایش عرضه و . کیلوگرم در سال افزایش پیدا کرد 21باالی 

های کلیدی و  پروری و رکورد در برداشت برخی گونه تقاضای محصوالت آبزی

توجه در برخی مناطق،  های قابل اما با وجود پیشرفت . است کاهش ضایعات بوده

سازمان ملل طبق آخرین گزارش . است وضعیت منابع دریایی جهان بهبود نیافته

، تقریبا یک سوم از (SOFIA)پروری  عیت جهانی شیالت و آبزیمتحد درباره وض

، تولید جهانی 2154در سال  . ، در وضعیت بیولوژیکی ناپایدار هستند5374ذخایر ماهی جهان یعنی سه برابر سطح سال 

رقم دروسال  است که کمی بیشتر از میلیون تن اعالم شده 4/39های داخلی برابر  شیالت از ماهیگیری شامل برداشت از آب

تا کنون جایگزین   5338است که برای اولین بار از سال  Alaska pollockباالترین برداشت مربوط به گونه . پیش از آن است

، میزان 2154همچنین در سال . های مدیریت منابع است است و شاهدی بر مؤثر و مفید بودن شیوه شده anchovetaگونه 

 cephalopods، انواع میگو و (lobesters)، خرچنگ دریایی (tuna)ا ارزش شامل ماهی تون برداشت برای چهار گروه بسیار ب

 31اند که  میلیون کشتی ماهیگیری مشغول بکار بودنه 6/4، حدود 2154بر اساس این گزارش، در سال  . رکورد شکسته است

در سطح . متر دارند 24ا طولی برابر یا بیشتر از عدد از آنه  64111درصد از آنها مربوط به منطقه آسیا و اقیانوسیه که فقط 

، 9دهد و منبعی بسیار غنی برای اسید چرب امگا درصد از پروتئین مصرفی انسان را تشکیل می 7/6جهانی، ماهی 

از این . میلیون نفر در جهان در بخش تولید ماهی مشغول بکار هستند 17حدود . ها، کلسیم، روی و آهن هستند ویتامین

 3پروری یک درصد از ارزش تجارت جهانی، یعنی بیش از  محصوالت آبزی. شوند پروری می یک سوم مربوط به آبزی تعداد

 548، میزان کل صادرات شیالت این محصوالت 2154در سال . دهند درصد کل صادرات محصوالت کشاورزی را تشکیل می

میلیارد دالر از صادرات  81. است 5376م مربوط به سال میلیارد دالر بیشتر از رق 8میلیارد دالر برآورد شده است که 

این رقم بیشتر از درآمد خالص گوشت، تنباکو، برنج و قندو . است بودهمحصوالت شیالت مربوط به کشورهای در حال توسعه 

   . شکر این مناطق است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Global per capita fish consumption has risen to above 20 kilograms a year for the first time, thanks to 

stronger aquaculture supply and firm demand, record hauls for some key species and reduced wastage, 

according to a new FAO report published today. 

Yet despite notable progress in some areas, the state of the world's marine resources has not improved, 

the latest edition of the UN agency's The State of World Fisheries and Aquaculture(SOFIA) says that 

http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
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almost a third of commercial fish stocks are now fished at biologically unsustainable levels, triple the 

level of 1974. 

Global total capture fishery production in 2014 was 93.4 million tonnes, including output from inland 

waters, up slightly over the previous two years. Alaska pollock was the top species, replacing 

anchoveta for the first time since 1998 and offering evidence that effective resource management 

practices have worked well. Record catches for four highly valuable groups - tunas, lobsters, shrimps 

and cephalopods - were reported in 2014. 

There were around 4.6 million fishing  vessels in the world in 2014, 90 percent of which are in Asia 

and Africa, and only 64,000 of which were 24 meters or longer, according to SOFIA.  

 شیالت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 20/07/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 مستندات مربوط به آخرین جلسه کمیسیون کدکس آلیمنتاریوسانتشار 

 سی و نهمین جلسه کمیسیون استانداردهای مواد غذایی سازمان ملل متحد

( 31تیر ماه  51الی  7) 2156ژوئن  91تا  27از تاریخ  یا کدکس آلیمنتاریوس

در مقر فائو در رم به منظور بررسی امنیت غذایی و استانداردهای کیفیت 

کنندگان  و حصول اطمینان از اتخاذ  مواد غذایی برای حفظ سالمت مصرف

یمنتاریوس، کدکس آل. تدابیر مناسب در تجارت مواد غذایی  برگزار گردید

. است( WHO)یک ابتکار عمل مشترک بین فائو و سازمان بهداشت جهانی 

تصمیمات گرفته شده در سی و نهمین جلسه این کمیسیون به همراه 

 : های دسترسی به مستندات به شرح زیر است لینک

 راهنمای کنترل سالمونال در گوشت گاو و خوک  -5

 Relevant Codex document (paras 15-23 & Appendix II) 

 WHO fact sheet on non-typhoidal Salmonella      

 

 های با منشاء مواد غذایی های مربوط به بهداشت مواد غذایی برای کنترل انگل دستورالعمل -2

  Relevant Codex document (paras 24-30 & Appendix III) 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-712-47%252FReport%252FREP16_FHe.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs139/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-712-47%252FReport%252FREP16_FHe.pdf
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  WHO fact sheet on non-typhoidal Salmonella 

 

 های برچسب تغذیه مرجع ارزش مواد غذایی برای دستورالعمل -9

 Relevant Codex document (paras 16-52 & Appendix II) 

 WHO guidelines on vitamins and minerals 

 WHO/FAO publication on Vitamin and mineral requirements in human nutrition   

 

 استانداردهای جدید برای استفاده ایمن از مواد افزودنی مواد غذایی -4

  Relevant Codex document (para 98 & Appendix VII)   

 Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)  
  

 

 حداکثر سطح مجاز آرسنیک غیرآلی در پوسته برنج -1

 Relevant Codex document (paras 30-45 & Appendix II)  

 Fact sheet on arsenic  

 Information on arsenic from WHO's International Programme on Chemical Safety  

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/419100/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations food standards body Codex Alimentarius Commission is meeting in Rome from 

27 to 30 June 2016 to examine food safety and quality standards. 

Charged with protecting consumer health and ensuring fair practices in the food trade, the Codex 

Alimentarius is a joint initiative of the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World 

Health Organization (WHO). Decisions taken at the 39th session of the Commission will be published 

below as they are made. 

 

 Guidelines for the control of Salmonella in beef and pork 

 Guidelines on food hygiene to control foodborne parasites 

 Nutrient reference values for the guidelines on nutrition labelling 

 Several new standards for the safe use of food additives 

 Maximum level of inorganic arsenic in husked rice 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 00/22/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs139/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-37%252FREP16_NFSDUe.pdf
http://www.who.int/elena/nutrient/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-711-48%252FReport%252FREP16_FAe.pdf
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-10%252FReport%252FREP16_CFe.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/419100/icode/
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 OECDتوسط فائو و  2156 – 2121های  انداز کشاورزی برای سال انتشار چشم

انداز  چشم»بطور مشترک ( OECD)و توسعه اقتصادی   فائو و سازمان همکاری

انداز، دوره  بر اساس این چشم. را منتشر کردند« 2156 – 2121های  کشاورزی برای سال

اما این . یان خواهد رسیداخیر افزایش قیمت محصوالت کشاورزی به احتمال زیاد به پا

در این کتاب . اند ها هشدار داده دو سازمان در خصوص احتمال نوسانات افزایشی قیمت

  (inflation-adjusted)های مطابق با تورم  است که طی دهه آینده قیمت بینی شده پیش

رود که قیمت  اما انتظار می. محصوالت کشاورزی نوسانات زیادی نخواهند داشت

 . دامی در مقایسه با قیمت محصوالت زراعی افزایش پیدا کند محصوالت

همراه با بهبود وضعیت اقتصادی بویژه در اقتصادهای نوظهور، تقاضا برای گوشت، ماهی 

افزایش تقاضا بخصوص در مورد غالت دانه درشت و مواد پروتئینی، افزایش قیمت آنها را بدنبال . و مرغ افزایش خواهد یافت

های زیر استفاده  توانید از لینک برای کسب اطالعات بیشتر درباره این چشم انداز و دانلود متن کامل آن می  .خواهد داشت

 :نمائید

 http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf 

 http://www.agri-outlook.org/ 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/422106/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The recent period of high agricultural commodity prices is most likely over, say the OECD and FAO 

in their latest 10-year Outlook. But the two organisations warn of the need to be vigilant as the 

probability of a major price swing remains high. 

The OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, published today, projects inflation-adjusted 

agricultural commodity prices will remain relatively flat overall in the coming decade. However, 

livestock prices are expected to rise relative to those for crops. As incomes improve, especially in 

emerging economies, demand for meat, fish and poultry will demonstrate strong growth. This creates 

additional demand for feed, particularly from coarse grains and protein meals, causing their prices to 

rise prices relative to food staples such as wheat and rice. Globally, the increased demand for food and 

feed for a growing and more affluent population is projected to be mostly met through productivity 

gains. Yield improvements are expected to account for about 80 percent of the increase in crop output. 

 اقتصاد: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 24/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf
http://www.agri-outlook.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/422106/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/f0589695-58d9-425c-8be2-7dc065e5602f/
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  نینو بر روی کشاورزی پایدار برای کاهش اثرات ال گذاری  پذیری و سرمایه ایجاد انعطافلزوم 

ها برای  المللی و دولت نرهبران سازمان ملل متحد خواستار اقدامات فوری از طرف جوامع بی

پذیری، برقراری امنیت غذایی و بازسازی وضعیت معیشت مردم  کمک به ایجاد انعطاف

نینو در منطقه کریدور خشک امریکای مرکزی شامل  های ناشی از ال دیده از خشکسالی آسیب

 . کشورهای گواتماال، السالوادور و هندوراس شدند

ا کنون ست که تنینو  ا آغاز شد، یکی از بدترین موارد ال 2151نینو که از سال  پدیده ویرانگر ال

های حاصل  در حال حاضر، در نتیجه آسیب. ادامه دارد« کریدور خشک»است و تاثیر آن همچنان در منطقه معروف به  در تاریخ ثبت شده

در وضعیت متوسط یا شدید ناامنی غذایی در  میلیون نفر 6/5. های بشردوستانه دارند میلیون نفر نیاز به کمک 1/9نینو، حدود  از ال

نینو در منطقه  های هماهنگ نسبت به طوالنی شدن بحران ال نینو و واکنش با هدف افزایش آگاهی درباره ال. الذکر هستند کشورهای فوق

نهادهای سازمان ملل یندگان ای با حضور نما جلسه، 2156کریدور خشک و امکان وقوع پدیده مرتبط با آن یعنی النینا در نیمه دوم سال 

تیر  51) 2156ژوئن  91در روز ( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  مشارکین آنها از جمله صندوق بین متحد و 

هندوراس و  در این نشست همچنین وزیر کشاورزی، دام و تغذیه گواتماال، وزیر کشاورزی و دام. در رم، مقر فائو تشکیل گردید( 31ماه 

های مشترک بین کشورهای کریدور خشک  در بیانیه پایان جلسه، بر چالش. معاون وزیر کشاورزی و دام السالوادور نیز حضور  داشتند

های مبارزه با فقر،  مقیاس کشاورزی خانوادگی با تغییرات اقلیمی، گسترش تالش های تولید مواد غذایی در شامل سازگار کردن سیستم

 .  است محیطی منطقه تاکید شده اجتماعی و زیست-پذیری اقتصادی و آسیبنابرابری 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/422132/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Urgent action by the international community and governments in the Dry Corridor of Central America is 

essential to help build resilience, food security, and restore livelihoods damaged by drought and other extreme-

weather effects of El Niño, United Nations leaders said today.  

The devastating El Niño event that began in 2015 was one of the worst on record and its impact continues to be 

felt in the Dry Corridor, compounding the damage from two consecutive years of drought. As a result, some 3.5 

million people are in need of humanitarian assistance with 1.6 million moderately or severely food insecure in 

the hard-hit countries of El Salvador, Guatemala and Honduras. To raise awareness and coordinate responses to 

both the protracted El Niño-related crises in the Dry Corridor and the possibility of a related La Niña event in 

the second half of 2016, UN agencies and other partners met today at the Rome headquarters of FAO. The 

meeting included the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme 

(WFP), with the aim of mobilizing the international community to support the efforts of governments, UN 

agencies and other partners. 

 نینو خشکسالی، ال: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 32/22/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/422132/icode/
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 نیاتغییرات در وزش باد، علت اصلی خشکسالی در کالیفر

رطوبت تبخیر تر از مقدار  فرنیا مهمیاند که نقش باد در خشکسالی کال نتایج تحقیقات جدید نشان داده

های این تحقیق به  ن این پروژه از دانشگاه تگزاس، یافتهارات یکی از محققابنا بر اظه . است شده

بینی  ی و نهایتا به پیشهای شدید آب و هوای شناخت بیشتر درباره چگونگی ارتباط چرخه آب با پدیده

های  رطوبت الزم برای بارندگی آرام  تبخیر آب اقیانوس. ک خواهد کردها کم ها و وقوع سیل خشکسالی

ها در طی  اگرچه میزان تبخیر از اقیانوس. کند اما دلیل وقوع خشکسالی نیست کالیفرنیا را فراهم می

سال از میزان بارندگی، تبخیر از  91های ثبت شده مربوط به  همحققان مجموعه داد . کند دوره خشکسالی کمی کاهش پیدا می

عوامل . اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهها، سرعت باد سطحی و فشار جوی در سواحل غربی امریکا و نواحی نزدیک به آن  اقیانوس

ها  عه چرخه آب، این است که منابع آب بارشیکی از مشکالت مطال. ذکر شده، کلیه فاکتورهای مؤثر بر چرخه آب در کالیفرنیا هستند

سازی ریاضی با وضوح باال برای ردیابی رطوبت  بهمین دلیل، این تیم تحقیقاتی از یک مدل شبیه. بطور مستقیم قابل مشاهده نیستند

آرام منبع اصلی بارندگی در   است که اگرچه رطوبت حاصل از تبخیر آب اقیانوس نتایج تجزیه و تحلیل آنها نشان داده. اند استفاده کرده

زیرا تغییرات سال . های شدید، نقش چندان مهمی در بارندگی ندارند کالیفرنیا است، اما میزان آب تبخیر شده بجز در موارد وقوع سیل 

فتند که از طرف دیگر، این محققان دریا. ها مؤثر نیست ندان قابل توجه نبوده و در کمیت بارندگیچبه سال مقدار آب تبخیر شده 

بر روی عوامل تعیین کننده های بزرگ هوا، بیشترین تاثیر را در خشکسالی دارند زیرا  های توده های جوی یا حرکت تغییرات در گردش

 . منتشر شده است Geophysical Research Letters جزئیات این تحقیق در مجله  . گذارند ها اثر می کم یا زیاد بودن بارش

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705102640.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Droughts in California are mainly controlled by wind, not by the amount of evaporated moisture in the air, new 

research has found. The findings were published in Geophysical Research Letters , a journal of the American 

Geophysical Union, on June 30. The research increases the understanding of how the water cycle is related to 

extreme events and could eventually help in predicting droughts and floods, said lead author Jiangfeng Wei, a 

research scientist at The University of Texas at Austin's Jackson School of Geosciences. "Ocean evaporation 

provides moisture for California precipitation but is not the reason for droughts there, although the ocean 

evaporation is slightly lower during droughts," Wei said.  The researchers analyzed 30-year data sets that 

recorded precipitation, ocean evaporation, surface wind speed and atmospheric pressure on and near the west 

coast of the United States. These are all factors that influence the water cycle in California. One of the 

difficulties of studying the water cycle, Wei said, is that the water sources for precipitation cannot be directly 

observed, so the team also used a mathematical moisture-tracking method and high-resolution model 

simulations. 

 خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 22/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705102640.htm
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 معرفی رقم جدید باقال توسط مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا

باقالی سخت زمستانه توسط محققان مرکز تحقیقات پالسم چهار الین  ژرم

تولید و در حال حاضر برای توسعه بیشتر در اختیار  (ARS)کشاورزی امریکا 

 vicia fabaباقال با نام علمی .  است قرار داده شدههمکاران و سایر محققان 

است که در تمام نقاط کره زمین بعنوان  ترین گیاهان اهلی شده یکی از قدیمی

ه غذایی مورد مصرف انسان و بعنوان علوفه برای مصرف دام بعمل آورده ماد

از باقال همچنین بعنوان گیاه پوششی برای تثبیت نیتروژن هوا و . شود می

های  ارتفاع زیاد بوته و کانوپی ضخیم آن نیز با ایجاد سایه به حذف علف. شود های مصرف گیاه استفاده می تبدیل آن به فرم

حفاظت از خاک کمک به پس از برداشت و خرد شدن در محل نیز تجزیه و تبدیل به کود سبز شده و . ندک هرز کمک می

 . کند می

های سبک مقاوم هستند اما سختی الزم  در حا حاضر ارقام باقالی مورد کشت در امریکا در برابر دمای پایین و یخبندان

ورزان امکان کاشت آن  بعنوان پوشش گیاهی زمستانه را فراهم و با تقویت این صفت در ارقام باقال به کشا. زمستانه را ندارند

 . جویی در هزینه کود و درآمد زایی از طریق برداشت محصول آن بدنبال خواهد داشت استفاده از آن بعنوان کود صرفه

 . در دسترس است AgReasech Magazine 2156اطالعات بیشتر درباره این تحقیق در شماره ماه جوالی 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/beans  :ینک خبرل

 :خالصه خبر 
Four winter-hardy faba bean germplasm lines developed by Agricultural Research Service (ARS) 

scientists and their collaborators are now available for further development. 

The faba bean, Vicia faba, is among the oldest domesticated crops and is grown worldwide for food, 

feed, and forage. It can also serve as a cover crop that converts, or "fixes," atmospheric nitrogen into a 

form subsequent crops can use for growth. Its tall height and thick canopy also help shade out weeds. 

And when chopped and left in place to decompose as a "green manure," faba plants can protect and 

nourish soil. 

Current U.S. varieties can tolerate cool temperatures and light frosts, but they do not possess true 

winterhardiness. Shoring up the trait could allow growers to use faba bean as a winter cover crop. 

Growers could also save fertilizer costs and earn income from harvesting the seed. 

 ، باقالحبوبات: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/beans/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Jul&story=beans
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 (stink bugs)محافظت از پنبه در برابر آفت سن بد بو 

( Nezara viridula)، سن سبز جنوبی (chinavia hilaris)آفاتی مثل سن سبز بد بو 

. آیند از تهدیدات جدی محصول پنبه بشمار می( Euschistus servus)ای  سن قهوه و

های  محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا موفق به کشف جایگزین و شیوه

سه  .اند های رایج برای مبارزه با این آفات شده کش دوستدار محیط زیست بجای آفت

تفاده در ارقام جدید پنبه مصون مورد اس کش سموم حشرهآفت بومی فوق در مقابل 

توانند در از بین بردن آفات مرثر باشند اما از طرف دیگر سبب از بین رفتن دشمنتن طبیعی آنها نیز  ها می کش آفت . هستند

های رایج  کش تولیدکنندگان ارگانیک هم از حشره. شوند و در اغلب موارد نیاز به کاربرد مکرر در طول فصل رشد دارند می

زمینی قرار دارند، این آفات از  شرقی امریکا که اغلب مزارع پنبه در کنار مزارع بادام در مناطق جنوب.  کنند فاده نمیاست

زارها به  ای و سن سبز حنوبی از مزارع بادام زمینی و  سن سبز بد بو از جنگل سن قهوه. مشکالت جدی کشاورزان هستند

اند که استفاده از موانع پالستیکی بین  ز تحقیقات کشاورزی امریکا نشان دادهمحققان مرک . کنند مزارع پنبه مهاجرت می

ای  نها بر روی استفاده از محصوالت تلهآدر تحقیقات اخیر خود . های پنبه و بادام زمینی نتیجه مؤثری داشته است ردیف

(trap crops) گیاهان تولید کننده شهد ،(nectar producing plants )جزئیات این  . اند مونی تمرکز کردههای فر و تله

 .در دسترس است AgReasech Magazine 2156تحقیق در شماره ماه جوالی 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/stinkbugs  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The green stink bug (Chinavia hilaris), southern green stink bug (Nezara viridula), and brown stink 

bug (Euschistus servus) continue to threaten cotton. But an Agricultural Research Service (ARS) 

scientist in Georgia has found some environmentally friendly alternatives to insecticides, and the 

practices are catching on with growers. "Cotton growers are increasingly interested in producing their 

crops in ways that have less impact on the environment," says ARS entomologist Patricia Glynn 

Tillman, who is based in Tifton, Georgia. The three native stink bugs are immune to the insect-killing 

toxins incorporated into most modern cotton varieties. Insecticides are effective, but they also kill the 

stink bug's natural enemies, and they often require repeated use throughout the growing season. 

Organic growers can't use conventional insecticides. They found that the plastic barriers between 

peanut and cotton were the most effective tool, but the multipronged approach is an effective 

alternative if barriers are not feasible.  

 پنبه: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/stinkbugs/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=5648
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=5648
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Jul&story=stinkbugs
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 بازگشت به فهرست

 های ویروسی اسهال گاوی  ی مربوط به عفونتها شناسایی ژن

. دالر هزینه دارد 511تا  11، برای هر راس گاو (BVDV)های ویروسی اسهال گاوی  عفونت

های این بیماری نیاز به دوزهای متعدد دارند که موجب باال رفتن هزینه  اغلب واکسن

اند  نترل ویروس توانستهک های مختلف داوطلبانه با هدف امهها نوع واکسن و برن ده. شود می

 . اند شیوع این بیماری را کاهش دهند اما موفق به حذف کامل آن در امریکا نشده

. اند آغاز کرده BVDVهای  های مرتبط با عفونت محققان مرکز تحقیقات کشاوری امریکا تحقیق جدیدی را با هدف یافتن ژن

دهند  آنها احتمال می. اند جلوگیری از عفونت در نقطه آغاز اعالم کردهها و  هدف خود را از این تحقیق شناسایی این ژن اآنه

ها فرصتی  بنابراین شناسایی ژن. کند ها در سیستم ایمنی اختالل ایجاد می با اثرگذاری بر روی این ژن BVDVکه ویروس 

متغیر از نظر ژنتیکی ایجاد  های از ویروس گروهیک توسط  BVDVبیماری  . تاثیرات ایجاد خواهد کرداین برای مقابله با 

تری  دام آلوده به این ویروس در مقایسه با گاو سالم رشد آهسته. تواند گذرا یا پایدار باشد های این بیماری می عفونت. شود می

 . ندشو ها می رسد و بدتر از آن اینکه آنها حامل ویروس بوده و موجب انتقال آن به سایر دام داشته و دیرتر به وزن تجاری می

 .در دسترس است AgReasech Magazine 2156جزئیات این تحقیق در شماره ماه جوالی 

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/bovine  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Bovine viral diarrhea virus (BVDV) infections cost cattle producers $50 to $100 per head of cattle. Most BVDV 

vaccines require multiple doses, and that increases production costs. Decades of vaccination and voluntary 

programs aimed at controlling the virus have reduced the disease's prevalence but have not eliminated it in the 

United States. 

Animal scientist Eduardo Casas and his colleagues at the Agricultural Research Service's (ARS)National 

Animal Disease Center in Ames, Iowa, conducted a study to find genes associated with BVDV infections. "We 

want to identify these genes so that we may be able to avoid infection in the first place," says Casas. "We 

suspect BVDV is involved in suppressing the immune system by influencing the gene products, or proteins, so 

there may be an opportunity to counteract this effect." 

BVDV disease is caused by a genetically variable group of viruses. BVDV infections can be transient or 

persistent. Compared to unaffected cattle, persistently infected cattle grow more slowly and have difficulty 

reaching commercial weights. Worse, they are sources of BVDV infections for their herd mates, causing major 

losses for producers. 

 های دام بیماری: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 21/20/0212: تاریخ خبر

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jul/bovine/
http://www.ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=46962
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-30-20-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-30-20-00
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Jul&story=bovine
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 های جنگل زراعی سیستمدر ( alley cropping)مزایای کشت راهرویی 

را ( cash crops)های مرتب محصوالت زراعی پربازده و دست به نقد  ای با ردیف مزرعه

ای که در آن درختان بصورت ردیفی کاشته شده و بین  مجسم کنید و در مقابل آن مزرعه

این سیستم کاشت در واقع مفهومی . آنها ردیفی از گیاهان یکساله کاشته شده باشد

کشت در . شود نامیده می alley croppingیا « کشت راهروئی»به مزارع داده و جنگلی 

مدت مثل گندم، به  با کاشت درختان چندساله در کنار محصوالت پربازده کوتاهراهروئی 

 . شود اده میدمحصوالت کشاورزان تنوع 

در آن کشت درختان با کاشت گیاهان کوتاه مدت است که  agroforestryزراعی یا  کشت راهروئی یک نوع سیستم جنگل

این ایده در واقع استفاده بالقوه . تواند به امنیت اقتصادی کشاورزان کمک کند درآمد دوگانه این سیستم ی. است تلفیق شده

ر این کشت راهروئی نه تنها به درآمد زارعین کمک می کند بلکه د. از یک سیستم چندگانه با تنوع و عملکرد بیشتر است

و همچنین درختان با ایجاد سایه و مانع در برابر باد از محصوالت  سیستم مزارع از طریق درختان کربن بیشتری جذب کرده

هایی نزدیک به مزارع ایجاد کرده و از خروج  راه عالوه بر این درختان یک منطقه بافر بین مزرعه  و آب . کنند حفاظت می

درختان بصورت یک صافی برای عناصر مغذی . کنند ها جلوگیری می لوده شدن رودخانههای حاوی عناصر مغذی و آ رواناب

 . شوند های مزارع می عمل کرده و سبب پایداری خاک

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/16.0706174202  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Imagine an agriculture field. Most are planted with row upon row of tidy cash crops. Now imagine that same 

field with rows of trees between the rows of crops. This forested field concept is called alley cropping. Alley 

cropping helps farmers diversify by growing long-term tree crops alongside short-term cash crops like wheat. 

"For so long farmers have been taking trees off farmland," said Josh Gamble, agroforestry researcher at the 

University of Minnesota Twin Cities, "So the idea of putting trees back on is a little bit of a barrier." Alley 

cropping is a type of agroforestry, which is the practice of combining crops and trees into one farming system. 

The dual income from the land can bring greater economic security to farmers. "The idea is that it's potentially a 

multi-use system, with more diversity and more function," said Gamble. Alley cropping is not only useful for 

diversifying a farm's income. Fields with trees capture more carbon than fields without trees. Trees protect the 

crops planted alongside them by providing shade and wind protection. 

 جنگل زراعی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 22/20/0212: تاریخ خبر

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160706174202.htm
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 ها های هوایی برگ بهبود تغذیه جهانی با ایجاد تغییر در مکانیسم روزنه

. نامیده می شوند stomataهای هوایی یا  های گیاهان وجود دارد که روزنه منافذ کوچکی بر روی برگ

stomata اکسید کربن را از  ها دی گیاهان از طریق این روزنه. ها است ای یونانی به معنای دهان کلمه

ام شده، محققان در تحقیق جدید انج. کنند و رطوبت نیز از طریق آنها تبخیر می شود هوا جذب می

ان و وری گیاه توان به بهبود بهره ها می اند که با دستیابی به سیستم تنظیم این روزنه نشان داده

های  اکسید کربن اتمسفر از روزنه درصد از کل دی 91ساالنه بیش از .  عملکرد کشاورزی کمک نمود

ها  د در هوا از طریق این روزنهکنند و در مقابل معادل دو برابر رطوبت موجو ها عبور می هوایی برگ

بر روی ( push and pull)بدیت ترتیب، گیاهان از طریق سیستم فشار و کشش . تبخیر می شوند

های هوایی برگ گیاهان خانواده  تحقیق جدیدی با تمرکز بر روی روزنه . گذارند اقلیم جهانی و هماهنگی با تغییرات اقلیمی تاثیر می

های اصلی تشکیل دهنده مواد غذایی انسان و دام  ذرت، برنج و گندم جزء این خانواده و گونه. است م شدهها انجا گندمیان یا گراس

نبوده  های تجدیدپذیر و انرژی محیطی علت انتخاب گیاهان این خانواده تنها بدلیل اقتصادی و مهم بودن آنها از جنبه زیست. هستند

کسید کربن با کارآئی بهتر ضمن محدود بودن میزان از دست دادن آب نیز نقش مهمی ا های منحصر بفرد آنها در جذب دی بلکه ویژگی

در گیاهان خانواده گندمیان  بر  ها شکل لوبیا است، اما شکل روزنهها ب در اغلب گیاهان شکل ظاهری روزنه. است در انتخاب آنها داشته

بنا به نظر برخی . ها نیز با اغلب گیاهان دیگر فرق دارد در سطح برگ ها روزنه عهمچنین نحوه توزی. خالف اکثر گیاهان بشکل دمبل است

جزئیات تحقیق در مجله  . تواند باشد های خاص گیاهان این خانواده می دلیل ویژگی ها از محققان، شکل و نحوه توزیع روزنه

Proceedings of the National Academy of Sciences است به چاپ رسیده . 

 lower-revised-again-forecast-growth-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plants have tiny pores on their leaves called stomata -- Greek for mouths--through which they take in carbon 

dioxide from the air and from which water evaporates. New work from the lab of Dominique Bergmann, 

honorary adjunct staff member at Carnegie's Department of Plant Biology and professor at Stanford University, 

reveals ways that the systems regulating the development of stomata in grasses could be harnessed to improve 

plant efficiency and agricultural yield. More than 30 percent of all the carbon dioxide in the atmosphere passes 

through stomata each year, and in exchange, plant stomata release water vapor equivalent of twice the amount 

present in the whole atmosphere. As such, plants exert a tremendous push-and-pull influence on the global 

climate and are particularly attuned to climate change. New work published in Proceedings of the National 

Academy of Sciences.   

 تغذیه: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 24/20/0212: تاریخ خبر

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/06/07/global-growth-forecast-again-revised-lower
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 ها  روشی جدید برای کاهش میزان آلودگی آب

لی است که برای رشد بهتر محصوالتی مثل ذرت و فسفر یکی از عناصر غذایی اص

از طرف دیگر، مازاد فسفر . های کشاورزی اضافه شود سویا باید بطور منظم به خاک

ها وارد شده و مشکالت جدی برای  ها و رودخانه ها به دریاچه خاک توسط رواناب

 . کند های آبی ایجاد می اکوسیستم

برای ( قسمت در میلیون 12/1از  کمتر)وجود فسفر به مقدار بسیار جزئی 

مناسب برای  های ها و گیاهان دریایی شده و در بوجود آمدن زیستگاه بی مفید است زیرا سبب رشد بهتر جلبکهای آ سیستم

ها و در نتیجه کاهش  از حد جلبک  اما افزایش مقدار آن در آب سبب رشد بیش. ها و سایر موجودات آبزی مؤثر است ماهی

سمی در آب های  همچنین ظهور سیانوباکتری. تواند منجر به از بین رفتن سایر آبزیان گردد ل در آب شده و میاکسیژن محلو

  . ب سالم را تهدید خواهد کردعرضه آ

جهت مقابله با مشکالت فوق، محققان وزارت کشاورزی امریکا با همکاری دانشگاه کرنل و دانشگاه مرکزی میشیگان در 

های آنها  یافته. هستند های کشاورزی و رودخانه بر روی تحرک فسفر در خاک مؤثرتعامالت  دربارهشتر تالش برای شناخت بی

برای رسیدن به این هدف، آنها بر روی دو گروه . های کشاورزی منجر شود تواند به کنترل بهتر مازاد فسفر موجود در خاک می

 ؟ خیرنها بر روی تثبیت و یا انتقال فسفات تاثیر دارند یا ها در حال مطالعه هستند تا دریابند که آیا آ از باکتری

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160604053104.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Phosphorus is a crucial nutrient regularly applied to crops such as corn and soybeans to help them 

grow efficiently. However, excess phosphorus can be carried by rainwater runoff into lakes and 

streams, creating potential problems for aquatic environments and the ecosystem services they provide 

to humans.  

In trace amounts (less than 0.02 parts per million), phosphorus is actually good for water systems. It 

encourages the growth of algae and other florae, providing a healthy habitat for fish and other aquatic 

organisms. However, when too much phosphorus bleeds into waterways, an overgrowth of algae can 

occur, leading to depletions in dissolved oxygen that can kill aquatic life. Also, blooms of 

cyanobacteria can produce toxins that threaten public water supplies.  

 آلودگی آب: موضوع

 (sciencedaily)لی دی ساینس :منبع

 24/22/0212: تاریخ خبر

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160604053104.htm
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 رمزیابی ژنوم کامل درخت زیتون

یابی  بر ای اولین بار، تیمی متشکل از محققان سه مرکز اسپانیایی موفق به توالی

 . اند ژنوم کامل درخت زیتون شده

احتماال پیشینه . در تاریخ بشریت است هدرختان اهلی شدزیتون یکی از اولین 

زیتون در اقتصاد اسپانیا و سایر کشورهای . رسد سال قبل می 6111آن به حدود 

اسپانیا بزرگترین . منطقه مدیترانه مثل ایتالیا، یونان و پرتغال نقش حیاتی دارد

میلیون تن روغن  9ساالنه نزدیک به . تولید کننده روغن زیتون در جهان است

تا کنون . یک سوم از این مقدار مربوط به اسپانیا است. ون برای مصارف داخلی و صادرات در سطح جهانی تولید می شودزیت

، علت طوالنی بودن فاکتورهایی مثل تفاوت میان ارقام، اندازه و طعم میوه زیتون. ده بودژنوم درخت زیتون ناشناخته باقی مان

 . شود آن به شرایط کشت دیم توسط ژنوم تنظیم میعمر درختان زیتون و یا دلیل سازگاری 

اند  های ژنتیکی آن دست یافته های جدیدی درباره ویژگی این تیم تحقیقاتی با دستیابی به توالی ژنوم کامل زیتون به شناخت

آمده از این نتایج بدست . های باکتریایی و قارچی کمک خواهد کرد که به بهبود حفاظت از درختان زیتون در برابر آلودگی

 . در دسترس است GigaScienceتحقیق در مجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160701142318.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A team of scientists from three Spanish centers has sequenced, for the first time ever, the complete 

genome of the olive tree.  

The olive was one of the first trees to be domesticated in the history of humankind, probably some 

6,000 years ago. A Mediterranean emblem par excellence, it is of vital importance to the Spanish and 

other regional economies (Italy, Greece and Portugal). In fact, Spain is the leading producer of olive 

oil in the world. Every year, nearly three million tons of oil are produced, for local consumption and 

export. Spain produces one third of this total. Nonetheless, up to now, the genome of the olive tree 

were unknown. The genome regulate such factors as the differences among varieties, sizes and flavor 

of the olives, why the trees live so long or the reasons for their adaptation to dryland farming. 

The results of this work, fully funded by Banco Santander, have been published this week in the Open 

Access and Open Data journal GigaScience. 

 زیتون: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160701142318.htm
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 ای افزایش دمای زمین اهمیت کاهش نیم درجه

به تصویب  2151نامه اقلیمی پاریس که در ماه دسامبر  طبق توافق

ر اجالس خواستار حفظ روند کشور حاضر د 536رسید، نمایندگان 

دمای زمین به کمتر از دو درجه سانتیگراد شدند که باالتر  افزایش

و در همین . ش در دوره ماقبل صنعتی شدن استاز میزان افزای

حال بدنبال تالش برای انجام اقداماتی به محدود کردن افزایش 

اما این نیم درجه در دنیای . درجه سانتیگراد هستند 1/5دما به 

 واقعی چقدر اهمیت دارد؟ 

ایان قرن حاضر با در نظر گرفتن اطالعات تا پ  درجه 1/5گرمایش زمین با افزایش  ای درجه 2تفاوت تاثیرات حاصل از افزایش 

 2156موجود درباره تغییرات اقلیمی موضوع تحقیق جدید اتحادیه علوم زمین اروپا بود که نتایج بدست آمده در ماه آوریل 

اثیر اند که میزان ت ها نشان داده نتایج بررسی. درجه، افزایشی معادل یک سوم است 2به  1/5افزایش دما از .  منتشر گردید

زا و باال آمدن  های باران گرما، طوفاندوره  شدن های مورد مطالعه مثل طوالنی این مقدار افزایش تقریبا بر روی اکثر پدیده

 .  اهد بودحدود همان یک سوم خونیز سطح آب دریا 

 big.html-temperature-degree-half-07-://phys.org/news/2016http  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Paris Agreement, which delegates from 196 countries hammered out in December 2015, calls for 

holding the ongoing rise in global average temperature to "well below 2 °C above pre-industrial 

levels," while "pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C." How much difference 

could that half-degree of wiggle room (or 0.9 degree on the Fahrenheit scale) possibly make in the real 

world? Quite a bit, it appears. 

The European Geosciences Union published a study in April 2016 that examined the impact of a 1.5 

degree Celsius vs. a 2.0 C temperature increase by the end of the century, given what we know so far 

about how climate works. It found that the jump from 1.5 to 2 degrees—a third more of an increase—

raises the impact by about that same fraction, very roughly, on most of the phenomena the study 

covered. Heat waves would last around a third longer, rain storms would be about a third more intense, 

the increase in sea level would be approximately that much higher and the percentage of tropical coral 

reefsat risk of severe degradation would be roughly that much greater. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

  phys.org/  :منبع

http://phys.org/news/2016-07-half-degree-temperature-big.html
http://phys.org/tags/temperature+increase/
http://phys.org/tags/degrees/
http://phys.org/tags/sea+level/
http://phys.org/tags/tropical+coral+reefs/
http://phys.org/tags/tropical+coral+reefs/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/whyahalfdegr.jpg
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 24/20/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 کش راندآپ در اروپا  تمدید عدم ممنوعیت علف

یه اروپا مجوز استفاده از گلیفوسیت را علیرغم هشدارها درباره کمیسیون اتحاد

گلیفوسیت، ماده اصلی . ماه تمدید کرد 58زا بودن آن، برای مدت  احتمال سرطان

این تمدید چند ساعت قبل . کش شرکت مونسانتو، راندآپ است ترین علف پرفروش

ره جنجال دربا. ردیدهای اروپا صادر گ آن از فروشگاه آوری فراخوان جمع اعالم از

المللی  محققان، مسئولین دولتی و نهادهای بین خطر این ماده برای سالمتی، بین

 . است هموجب اختالف و منجر به طرح پیگیری قانونی علیه کمیسیون گردید

 2157سال  عدم ممنوعیت مصرف گلیفوسیت تا زمان اعالم رسمی ایمن بودن آن از طرف آژانس شیمیایی اروپا یعنی تا پایان

طی دهه اخیر میزان . ها است کش ترین مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید علف گلیفوسیت یکی از پرمصرف. تمدید شد

 . میلیارد تن برآورد شده است 6ها و فضاهای عمومی بیش از  مصرف این ماده در مزارع، باغ

در  های انجام شده شده و اکثر آزمایشات و بررسی های هرز به گلیفوسیت موجب افزایش مصرف آن افزایش مقاومت علف

 . حاکی از وجود این ماده در سیستم گردش خون است ردیابی آثار آن،

weedkiller-roundup-chemical-.theguardian.com/business/2016/jun/29/controversialhttps://www-  :لینک خبر

ban-immediate-escapes 

 :خالصه خبر 
The European commission has given a last-minute reprieve to glyphosate, the key ingredient in 

Monsanto’s bestselling Roundup weedkiller, just hours before it faced a recall from shops across the 

continent.   

A row over the health risks posed by the substance has divided scientists, governments and 

international agencies, and led to the threat of lawsuits against the commission. 

Glyphosate will now be given an 18-month extension until a new ruling on its safety is provided by the 

European Chemical Agency, by the end of 2017. 

Glyphosate is one of the world’s most widely used herbicides, with more than 6bn tonnes of the 

substance sprayed on farms, gardens and public spaces in the last decade. 

Increased weed resistance to the substance has coincided with ever greater use of it and 

tests consistently finding that a large majority of those surveyed now have traces of the substance in 

their blood streams. 

 ها کش علف:موضوع

 (guardian) گاردین  :منبع

https://www.theguardian.com/business/2016/jun/29/controversial-chemical-roundup-weedkiller-escapes-immediate-ban
https://www.theguardian.com/business/2016/jun/29/controversial-chemical-roundup-weedkiller-escapes-immediate-ban
https://www.theguardian.com/business/2016/jun/29/controversial-chemical-roundup-weedkiller-escapes-immediate-ban
https://www.theguardian.com/world/european-commission
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/16/glyphosate-unlikely-to-pose-risk-to-humans-unwho-study-says
http://www.wsj.com/articles/spat-over-weedkiller-glyphosate-shows-how-brussels-gets-saddled-with-blame-1466728741
http://www.newsweek.com/glyphosate-now-most-used-agricultural-chemical-ever-422419
http://ecowatch.com/2016/05/12/mep-glyphosate-urine-test/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/glyphosat-in-bier-pestizid-in-deutschen-biermarken-nachgewiesen-a-1079169.html
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 09/22/0212: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 ها ت برای کنترل مگسهای پاتوژن حشرا استفاده از قارچ

ها، چگونگی کنترل  داری ها و مرغ داری های جدی در دام یکی از نگرانی

زیرا آنها ناقل عوامل . های خانگی است های اصطبل و مگس مگس

ها در تالش برای دور کردن آنها،  زای خطرناک بوده و همچنین دام بیماری

 . رسانند به خود آسیب می

های پاتوژن حشرات  بر روی ترکیب تجاری قارچ محققان دانشگاه فلوریدا،

(entomopathogenic fungus )  بنامMetarhizium brunneum   

ر قابل توجهی یهای خانگی تاث های اصطبل و مگس گذاری مگس اند که این ترکیب در کاهش میزان تخم تحقیق کرده و دریافته

تحقیقات قبلی بر .  ثر استمؤبه میزان کمتری از ترکیب اول   Beauveria bassianaترکیب قارچی دیگری نیز بنام . دارد

اما در تحقیق جدید، بنا بر اظهارات یکی از . است های بالغ انجام شده ومیر مگس روی تاثیر این ترکیبات بر میزان مرگ

 شدهمگس تمرکز گذاری و رشد الروهای  محققان، بر روی چگونگی اثرگذاری ترکیبات قارچی تجاری بر روی وضعیت  تخم

 . است به چاپ رسیده Journal of Insect Scienceجزئیات این یافته در مجله  . است

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160628104144.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Stable flies and house flies are a concern in livestock and poultry farming because they can transmit 

harmful pathogens, and animals can harm themselves while trying to avoid bites from the flies. 

Researchers at the University of Florida found that a commercial formulation of the entomopathogenic 

fungus Metarhizium brunneum was effective at reducing house fly and stable fly egg-laying and 

inhibiting house fly development. Formulations of another fungus called Beauveria bassiana were 

also found to be effective, albeit less so. The findings of the study are published in the Journal of 

Insect Science. 

"Most previous studies looked at the effect of the fungi on adult mortality," said Dr. Erika Machtinger, 

one of the researchers. "In this particular study, we wanted to see how commercial fungal products 

could affect oviposition in areas treated with the products, and how larvae developed when exposed to 

the products." 

 های دام  بیماری: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 08/22/0212: تاریخ خبر

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160628104144.htm
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 محققان ژاپنی موفق به کشف یک روش ساده اصالح ژنتیکی در گیاهان شدند. 

Japanese Scientists Develop Super Plants Through Simple GM 

  ژن جدید برای بهبود کیفیت ارقام برنج 4کشف 

Four Newly-Discovered Genes to Improve Rice 

 اروپا .2

 ونین تبررسی کاربرد هورمون جانوری مال(melatonin ) ها در برابر استرسدر افزایش تحمل گیاهان 

Scientists Find Animal Hormone Melatonin is Involved in Plant Stress Tolerance 

  انتشار گزارش دانشگاهLeeds در مقابله با تغییرات نژادی ارقام کشاورزی  در خصوص عدم پیشرفت کافی به

 اقلیمی

University of Leeds Study Reports Crop Breeding not Keeping Pace with Climate Change 

 تحقیقات  .9

 سازی زیستی  محققان غنی(biofortification )تغذیه، برندگان جایزه جهانی غذا  رزه با سوءبرای مبا 

Biofortification Pioneers Win 2016 World Food Prize For Fight Against Malnutrition 

 زیستی در بهبود امنیت غذایی انتشار گزارش جدید درباره اثرات انرژی 

New Report Says Bioenergy can Support Food Security 

 های  های ژن شناسایی و تعیین ویژگیNicotianamine synthase  در رقم گندم نان 

Identification and Characterization of Nicotianamine Synthase Genes in Bread Wheat 

 تر تولید موزهای تراریخته با مدت زمان نگهداری طوالنی 

Scientists Develop GM Bananas with Longer Shelf-Life 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14519
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14531
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14510
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14512
http://www.worldfoodprize.org/index.cfm/24667/39415/biofortification_pioneers_win_2016_world_food_prize_for_fight_against_malnutrition
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14509
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14521
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14535
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