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 گذشتهج، ذرت و شكر در هفت ماه وند تغییرات قیمت جهانی گندم، برنر

( 34آذر) 2151دسامبر از ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 5931 خردادیعنی  2156 تا ژوئن

 

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 5931 یعنی خرداد 2156تا ژوئن ( 34آذر) 2151

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 163.79 Dec 2015 

0.47 % 164.56 Jan 2016 

-3.23% 159.25 Feb 2016 

3.00% 164.03 Mar 2016 

-0.41% 163.36 Apr 2016 

-3.57% 157.53 May 2016 

-0.56% 156.65 Jun 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 354.35 Dec 2015 

1.45 % 359.48 Jan 2016 

3.81 % 373.19 Feb 2016 

-0.73 % 370.48 Mar 2016 

1.5 % 376.05 Apr 2016 

8.74 % 408.91 May 2016 

2.15 % 417.59 Jun 2016 
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تا ژوئن ( 34آذر) 2151دسامبر از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتغییرات قیمت منحنی و جدول ت

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا)  5931  یعنی خرداد 2156

 
 

( 34آذر) 2151دسامبر از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( م به سنت امریكاگر 411یک پوند معادل حدود ) 5931 یعنی خرداد 2156تا ژوئن 

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

 rhttp://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=suga :شکر

 بازگشت به فهرست

 ماه قیمت تغییرات

- 163.95 Dec 2015 

-1.78 % 161.03 Jan 2016 

-0.84 % 159.68 Feb 2016 

-0.34 % 159.14 Mar 2016 

3.31 % 164.41 Apr 2016 

2.74 % 168.92 May 2016 

6.48 % 179.87 Jun 2016 

 ماه قیمت تغییرات

- 15.00 Dec 2015 

-4.73 % 14.29 Jan 2016 

-7.00 % 13.29 Feb 2016 

16.18 % 15.44 Mar 2016 

-1.42 % 15.22 Apr 2016 

9.72 % 16.70 May 2016 

16.41 % 19.44 Jun 2016 

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


 وآب المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 5931نیمه دوم تیر 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

4 

 

 را گرمترین سال ثبت شده در جهان اعالم کرد 2156ناسا سال 

اعالم کرد که ( WMO)سازمان جهانی هواشناسی 

گذراند و  جهان اکنون گرمترین سال ثبت شده را می

اکسید کربن در اتمسفر افزایش یافته و به  میزان دی

گرم شدن زمین تشدید است که  سطح جدیدی رسیده

 . ردکخواهد 

ماه ژوئن، چهاردهمین ماه متوالی گرم ثبت شده برای 

با توجه به شرایط فوق، . ها بود زمین و اقیانوس

سازمان جهانی هواشناسی خواستار تسریع در اجرایی 

شدن پیمان دسامبر گذشته شد که طبق آن برای 

های  ، انرژی2511ا سال محدود کردن تغییرات اقلیمی ت

 . های فسیلی شوند سبز باید جایگزین سوخت

 9/5نسبت به دوران ماقبل صنعتی شدن در اواخر قرن نوزدهم،  2156بر اساس اعالم ناسا، متوسط دمای شش ماه اول سال 

 . درجه گرمتر بود

 wmo-un-record-on-year-hottest-worlds-https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/21/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The world is on track for its hottest year on record and levels of carbon dioxide in the atmosphere have 

reached new highs, further fuelling global warming, the World Meteorological Organisation (WMO) 

has said. 

June marked the 14th consecutive month of record heat for land and oceans, the United Nations 

agency said on Thursday. It called for the speedy implementation of a pact reached last December to 

limit climate change by shifting from fossil fuels to green energy by 2100. 

The average temperature in the first six months of 2016 was 1.3C warmer than the pre-industrial era in 

the late 19th century, according to Nasa. 

 تغییرات اقلیمی : موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 61/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/21/2016-worlds-hottest-year-on-record-un-wmo
http://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-breaks-new-records-january-june-2016
http://public.wmo.int/en/media/press-release/global-climate-breaks-new-records-january-june-2016
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 کشورهای افریقای مرکزی و غربیدر  H5N1شیوع ویروس 

یقای مرکزی افر کشورهای( H5N1)بدنبال ادامه شیوع ویروس آنفوالنزای مرغی 

برای آخرین بار این . باش برای مقابله با آن قرار گرفتند و غربی در وضعیت آماده

 . ویروس در کشور کامرون شناسایی شده است

دهندگان  ن تایید شده و پرورشهای کامرو  آخرین شیوع این ویروس در مرغداری

 2116از سال . است مرغ و طیور در کشورهای همسایه را در معرض خطر قرار داده

 .شود باری است که این ویروس در افریقای مرکزی مشاهده می  تا کنون این اولین

کشور رسیده و  6هستند به  H5N1با  و غربی هم اکنون در حال مبارزهبدین ترتیب تعداد کشورهایی که در افریقای مرکزی 

است بطوریكه تا کنون بیش از  بیشترین آسیب به نیجریه وارد شده. بورکینافاسو، ساحل عاج، غنا، نیجر و نیجریه: عبارتند از

 . است میلیون پرنده شده 1/9ویروس شیوع پیدا کرده و موجب از بین رفتن حدود این بار  711

از ویروس آنفوالنزای پرندگان در سطح جهانی شیوع پیدا کرد تا کنون در اثر  H5N1  که برای اولین بار سویه 2159از سال 

 . است میلیون دالر خسارت مالی ببار آورده 21حدود ها میلیون پرنده از بین رفته و  آن ده

 /news/story/en/item/424832/icode/http://www.fao.org  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Countries across West and Central Africa are on alert as the highly pathogenic avian influenza virus 

H5N1continues to spread across the region, with Cameroon becoming the latest African country to 

detect the disease.  The strain can infect and cause death in humans and kills poultry at a high rate. 

The latest H5N1 outbreaks were recently confirmed on chicken farms in Cameroon putting the poultry 

production in the country and its neighbours at high risk. This is the first time the disease has been 

found in Central Africa since 2006. 

This brings the number of countries that have battled bird flu in West and Central Africa to six, also 

including Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Niger and Nigeria. 

Nigeria continues to be most affected with the total number of outbreaks exceeding 750 with nearly 

3.5 million birds dead or culled. The newly recorded outbreaks in Cameroon raise significant concerns 

that the disease may be advancing southward, triggering national and global emergency responses to 

contain the disease, and health screenings of poultry workers. 

 های دامی بیماری: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 13/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/424832/icode/
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 المللی مقابله با ماهیگیری غیرقانونی اجرایی شدن پیمان بین

المللی مقابله با ماهیگیری  پیمان بین»در مراسمی که به مناسبت اولین 

تیر  55) 2156جوالی  55در روز که « (IUU)ارش نشدهو گز قاعده ، بیغیرقانونی

نامه  توافق»برگزار گردید، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو، اظهار داشت که ( 31

( The Port State Measure Agreement)« اقدامات کشورهای صاحب بندر

اما برای حصول  استبرای مقابله با ماهیگیری غیرقانونی  شروعینقطه 

 . رایی شدن آن اقدامات فوری موردنیاز استاطمینان از اج

کشور  28کشور و همچنین اتحادیه اروپا به نمایندگی  91تا کنون بیش از . این پیمان در ماه گذشته به مرحله اجرا درآمد

ت اعضا نامه بصراح این توافق . کشورهای بیشتری نیز در مرحله الحاق به این پیمان هستند. اند عضو به این پیمان ملحق شده

در حال حاضر، جمهوری کره ارائه کمک مالی را تایید و . کند المللی را ملزم به ارائه کمک و بودجه می های بین و سازمان

و برنامه جهانی برای توسعه ای  فائو برنامه همكاری فنی بین منطقه. مدیرکل فائو از بقیه اعضا نیز درخواست همكاری کرد

 . است اندازی کرده نامه راه ، قانونی و حقوقی برای اجرایی شدن توافقهای تدارکاتی بهظرفیت در راستای حمایت از جن

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/424284/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Port State Measures Agreement "marks the dawn of a new era in the effort to combat illegal 

fishing" but rapid action is needed to make sure its implementation is effective, FAO Director-General 

José Graziano da Silva said today at an event held to celebrate the world's first international treaty 

specifically aimed at tackling Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. 

Implementation of the agreement may prove challenging for some nations - especially developing and 

small island states - due to resource and capacity constraints, he added. 

 The treaty went into force last month and more than 30 nations as well the European Union on behalf 

of its 28 members have acceded to the treaty. More countries have initiated the accession process. 

The agreement  has an article that explicitly enjoins parties to the treaty and international organizations 

to provide assistance and funding. The Republic of Korea has already confirmed it will make a 

financial contribution, and other parties should follow suit, Graziano da Silva said. 

 شیالت: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/424284/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/417286/icode/
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 پروژه تبدیل ضایعات غذایی المپیک برای کمک به نیازمندان

د غذایی تولید شده بصورت ضایعات یا ساالنه در سطح جهانی، حدود یک سوم از موا

این یعنی به هدر رفتن تمام منابع استفاده شده برای تولید آنها . رود هدررفت از بین می

 . های کشاورزی و خوراک دام آب، خاک، نهاده: شامل

بر اساس یكی از . محیطی زیادی دارند های غذایی اثرات سوء زیست ضایعات و هدررفت

های غذایی بعنوان یک کشور در نظر گرفته شود، معادل  م شده توسط فائو، اگر ضایعات و هدررفترین مطالعات انجاآخ

های  به عبارت دیگر تولیدات مربوط به یک سوم از خاک. است ای در دنیا سومین کشور بزرگ منتشر کننده گازهای گلخانه

ایعات غذایی در سطح ضوند مبارزه با کاهش اما خبر خوب این است که ر. رسند کشت شده در جهان هرگز به مصرف نمی

در رم با حضور ( تیر 58)جوالی  8است که در روز « Reffetto-Rio»ها، پروژه  یكی از این برنامه. جهانی رو به افزایش است

در ریو،  در طی اجرای این پروژه مواد غذایی مازاد دهكده المپیک که بزودی. مدیرکل فائو و وزیر کشاورزی ایتالیا معرفی شد

های آشپزی  زمان کالس هم. و بین نیازمندان توزیع خواهد شد ههای غذایی مغذی شد تبدیل به وعدهبرزیل آغاز خواهد شد، 

دارند، برگزار خواهد شد و برای اجرایی کردن این پروژه داوطلبان  انی که در زمینه تغذیه مشكلسنفع جوانان و کو تغذیه به 

  . اند سر جهان دعوت شدهسرآشپز معروف از سرا 41و 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/423773/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Every year around one-third of worldwide food production is wasted or lost around the globe, entailing 

the simultaneous loss of all the resources - water, soil, agricultural inputs, feed - that went into its  

The environmental impact of food loss and waste is enormous: A recent FAO study calculated that 

global food waste would, if calculated as a country, be the world's third-largest greenhouse gas emitter. 

Meanwhile, a third of all cultivated soils produce food that will never be eaten. The good news is that 

initiatives to combat this trend are proliferating at the global level. Among these is the "Reffetto-Rio" 

project, an initiative presented in Rome today in the presence of Director-General José Graziano da 

Silva and Maurizio Martina, Italy's minister of agricultural policies. Thanks to the "Reffetto-Rio" 

project, surplus food from the Olympic Village during the Olympic Games about to commence in Rio 

de Janeiro will be recovered and turned into nutritious meals for distribution to the neediest. At the 

same time, cooking and nutrition classes will be given for the benefit of youth and those in difficulty. 

Volunteers have been invited to participate alongside 45 chefs from around the world in this project. 

 ضایعات غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/07/6112: خ خبرتاری

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/423773/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7338e109-45e8-42da-92f3-ceb8d92002b0/?
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 شش مرحله هدررفت مواد غذایی از مزرعه تا سفره غذا

برابر وزن یک خودرو سدان مواد غذایی دور ریخته  ،در امریكا، در هر ثانیه

زمینی  سیب. میلیون تن در سال است 61این مقدار معادل حدود . شود می

ای، گل کلمی که در آفتاب زرد  های قهوه ای با لكه ، هندوانهبسیار بزرگ

با است،  شده و هلویی که قبل از برداشت رنگ سرخ خود را از دست داده

یک از عیوب فوق بر روی طعم یا کیفیت و یا ماندگاری آنها  هیچاینكه 

پس از مزرعه مرحله . شود میتاثیری ندارد، اما سبب عدم مصرف آنها 

بسیاری از مواد غذایی مورد مصرف ما مسیر . شوند ها برای بسته بندی جداسازی می در انبارها است که میوه بندی بسته

در انتهای . فروش های عمده کننده بندی تا توزیع از مزرعه و انبارهای بسته. کنند طوالنی را تا رسیدن به سفره غذا طی می

ها و  آخرین و شاید بدترین مرحله سوپرمارکت. قابل فروش نیستندهای وارده بخشی از آنها دیگر  مسیر در اثر آسیب

ماده غذایی از مزرعه تا سفره رصد و علل باال  6چرخه  ،در بررسی انجام شده. کننده های عادی هستند ها و مصرف رستوران

غذایی تولید شده در درصد از مواد  57بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، . است یابی شده بودن میران ضایعات ریشه

درصد از مواد غذایی تولید شده در مرحله حمل  6همچنین حدود . روند امریكای شمالی در مزرعه به هدر رفته و یا از بین می

بنابر اعالم سازمان حفاظت از محیط . روند در صد نیز در مرحله فرآوری و توزیع از بین می 56. شوند و پس از برداشت تلف می

های دفن زباله  شود و بقیه به محل درصد از مواد غذایی تلف شده برای تولید کمپوست مصرف می 9، کمتر از زیست امریكا

های دفن زباله سومین منبع تولید کننده گاز  مكان. هستند که یكی از عوامل مؤثر بر روی تغییرات اقلیمی شوند منتقل می

 .اکسیدکربن است برابر قویتر از گاز دی 81له سا 21اثرات گاز متان در یک بازه زمانی . متان هستند

کاهو، ماست و نان در امریكا فرنگی، مرغ،  زمینی، توت مصرف، اتالف در فروشگاه و آشپزخانه سیب میزانتصاویر زیر در 

 :است شده بصورت درصد نشان داده
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 food-wasting-of-stages-six-the-fork-to-field-https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/14/from  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Every second, an amount of food equal to the weight of a sedan car is thrown away in the US - about 

60m tonnes a year. It starts at the farm. The potato that grew to the size of a brick. The watermelon 

with the brown slasher marks on the rind. The cauliflower stained yellow in the sun. The peach that 

lost its blush before harvest. Any of those minor imperfections - none of which affect taste or quality 

or shelf life - can doom a crop right there. If the grower decides the supermarkets - or ultimately the 

consumer - will reject it, those fruits and vegetables never make it off the farm. 

Then there are the packing warehouses, where a specific count must be maintained for each plastic 

clamshell or box - and any strawberry or plum that does not make it is junked, if it can’t immediately 

be sold for juice or jam. 

 ضایعات غذایی: موضوع

 (guardian) ردینگا :منبع

 14/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/14/from-field-to-fork-the-six-stages-of-wasting-food
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 داری و کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی تعامل جنگل

در مراسم  «(SOFO)های جهان  وضعیت جنگل»کتاب جدید فائو تحت عنوان 

. ی گردیدمعرف( COFO)داری فائو  افتتاحیه بیست وسومین جلسه کمیته جنگل

زدایی در جهان است، پیام  که کشاورزی، مهمترین عامل جنگل با توجه به این

اصلی این کتاب تاکید بر ضرورت ترویج تعامل بیشتر بین بخش کشاورزی و 

 . های پایدار کشاورزی و بهبود امنیت غذایی است داری برای ایجاد سیستم جنگل

فات، اثرگذاری بر روی اقلیم خاک، جداسازی کربن، کنترل طبیعی آحفاظت ها از طریق فاکتورهایی شامل چرخه آب،  جنگل

توسعه کشاورزی پایدار نقش بسیار  ها در ها و سایر گونه افشان های حفاظت شده برای گرده محلی و فراهم نمودن زیستگاه

 . کنند مهمی ایفا می

و همچنین توافق اقلیمی  2191دستورکار توسعه پایدار آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو در این مراسم اظهار داشت که بر اساس 

متن کامل . پاریس دیگر زمانی نیست که  مسئله امنیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی جدا از یكدیگر در نظر گرفته شوند

 :توانید دانلود نمائید کتاب را با استفاده از لینک زیر می

The State of the World's Forests 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/425048/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
While agriculture remains the most significant driver of global deforestation, there is an urgent need to 

promote more positive interactions between agriculture and forestry to build sustainable agricultural 

systems and improve food security. This is the key message of the FAO's flagship publication The 

State of the World's Forests (SOFO), presented today at the opening of the 23d Session of the FAO 

Committee on Forestry (COFO). Forests play a major role in sustainable agricultural development 

through a host of channels, including the water cycle, soil conservation, carbon sequestration, natural 

pest control, influencing local climates and providing habitat protection for pollinators and other 

species. "The 2030 Agenda for Sustainable Development, as well as the Paris Agreement on climate 

change, recognizes that we can no longer look at food security and the management of natural 

resources separately," said FAO Director-General José Graziano da Silva in his opening remarks to the 

Committee on Forestry 

 جنگل: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 18/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/425048/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/en/
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 هند زودتر از موعد مورد انتظار به اهداف اقلیمی خود خواهد رسید

تواند  هند می، ارپراکاش جاوادکآقای  زیست هند وزیر سابق محیط بنا بر اظهارات

 . برسد خود زودتر از موعد مورد انتظار به اهداف کاهش کربن

ای در جهان  هند که در حال حاضر چهارمین کشور منتشر کننده گازهای گلخانه

را ( GDP)میزان کربن از تولید ناخالص داخلی ، 2191است قصد دارد تا سال 

رژی پاک را در درصد کاهش دهد و سهم استفاده از ان 91تا  2111نسبت به سال 

 . درصد برساند 41انرژی ترکیبی به 

درجه  2این اهداف بلندپروازانه در راستای کمک به پیمان جدید جهانی برای محدود کردن افزایش دمای زمین به زیر 

 . سانتیگراد است و آقای جاوادکار اظهار داشت که هند تعهد خود را برآورده خواهد ساخت

است، بعنوان نماینده هند در مذاکرات  ه تازگی بعنوان وزیر توسعه منابع انسانی منصوب شدهب که آقای پراکاش جاودکار

 . ر داشتحضوپاریس  2151اقلیمی 

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

 :خالصه خبر 
India could meet its carbon reduction goals earlier than expected, the country’s outgoing climate 

minister told a meeting in Delhi on Tuesday. 

By 2030, the world’s fourth largest greenhouse gas emitter plans to cut the carbon intensity of GDP up 

to 35% on 2005 levels and boost the share of clean power in the energy mix to 40%. 

Those ambitious goals helped deliver a new global pact to limit warming to below 2C said Prakash 

Javadekar, who suggested India could overachieve on its pledge. 

Recently appointed to the cabinet as minister for human resource development, Javadekar ran India’s 

negotiations at the 2015 Paris summit, where a new UN climate pact was agreed. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 13/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/423102/icode/
https://www.theguardian.com/world/india
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/india-pledges-40-percent-electricity-renewables-2030
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/02/india-pledges-40-percent-electricity-renewables-2030
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/07/india-paris-climate-deal-barack-obama-narendra-modi
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 های مرتبط با بهبود مقاومت حبوبات در برابر خشكی شناسایی ویژگی

نتایج بدست آمده از مطالعه انجام شده توسط محققان دانشگاه اتونوما بارسلونا، 

است که  در کلمبیا نشان داده( CIAT)المللی کشاورزی گرمسیری  پانیا و مرکز بیناس

در برابر های حبوبات  های کلیدی در بهبود ژنتیكی مقاوم سازی دانه ترکیبی از ویژگی

تواند به بهبود عملكرد حبوبات در مرکز و  این یافته می. خشكسالی مؤثر هستند

 . کندجنوب امریكا، افریقا و مكزیک کمک 

برای تامین منبعی ارزان قیمت و یكی از مهمترین انواع حبوبات خوراکی در مناطق استوایی  (Phaseolus vulgaris L)لوبیا 

توسط کشاورزان کوچک  بطور معمول،. استمیلیون نفر، عمدتا از افریقا و امریكای التین  411پروتئین و مواد مغذی حدود 

تحت تاثیر  درصد از کشت حبوبات 61در سطح جهانی، . وری محصول است د کننده بهرهشود و تابع شرایط محدو کاشته می

 . درصد محصول شود 511درصد و در برخی موارد تا  51تواند سبب از بین رفتن  خشكسالی هستند که می

ی مرتبط با آن فیزیولوژیك-های مورفو های مقاوم در برابر خشكی و ویژگی محققان این پروژه موفق به شناسایی ژنوتیپ

انجام و نتایج بدست آمده به تازگی در  2159و  2152های  آزمایشات آنها در پالمیر، کلمبیا از ماه ژوئن تا سپتامبر سال. اند شده

 . به چاپ رسیده است  Plant Scienceمجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705112017.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
According to a study by the Universitat Autònoma de Barcelona and the International Center for 

Tropical Agriculture in Colombia a combination of characteristics is the key to success for the genetic 

improvement of beans to make them resistant to droughts. The research can improve crop yield in 

Central and South America, Africa and Mexico. The common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most 

important food legume in the tropics. It is an inexpensive source of proteins and minerals for almost 

400 million people, mainly from Africa and Latin America. It is generally cultivated by small farmers 

and subject to conditions limiting their productivity. Drought affects 60% of bean crops around the 

world and can cause from 10% in productivity losses to a total of 100% in some cases. 

Researchers from the Universitat Autònoma de Barcelona and the Bean Programme at the 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT) in Colombia have identified drought-resistant 

genotypes and the morpho-physiological characteristics related to this resistance. 

 حبوبات :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 15/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160705112017.htm
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 در ایالت فلوریدای امریكا( Q-biotype)گسترش مگس سفید 

بنا بر اظهارات محققان مؤسسه علوم کشاورزی و تغذیه فلوریدا، مگس سفید 

Q-biotype تواند خسارت قابل توجهی به  است که می یكی از آفاتی

این آفت در هفت شهر ایالت فلوریدا گسترش . محصوالت کشاورزی وارد کند

و  بیا، هندوانه و بسیاری از سبزیجاتفرنگی، کدو، لو گوجه. است پیدا کرده

 . تاثیر این آفت قرار بگیرند توانند تحت گیاهان زینتی می

فروش  های گل و نهال خرده و فروشگاه اخیرا در درختان و گیاهان خانگی

حشره کوچک به  Bemisia tabaci ای با نام علمی یا مگس مدیترانه Q-biotypeمگس سفید .  است مشاهده و گزارش شده

که این حشره در گیاهان زینتی یک گلخانه در امریكا مشاهده شد،  2114-2111از سال . رنگ روشن و با توانایی پرواز است

کنندگان  بازرسان اداره خدمات کشاورزی و مصرف. است گزارش شدههای فلوریدا  ن بار در ماه آوریل در گلخانهبرای اولی

تند هس است صاحبان باغاتی که مشكوک به وجود این مگس امریكا در فلوریدا برنامه رصد این آفت را شروع و توصیه کرده

شود و دافع حشرات است برای کنترل آن استفاده   ازار فروخته میکش در ب باید از ترکیب صابون و روغنی که بعنوان حشره

 . کنند و یا به متخصصین مراکز تحقیقات کشاورزی مراجعه کنند

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/1607110.92908  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Q-biotype whitefly, a significant pest that could damage agriculture, has spread from Palm Beach 

to seven other Florida counties, according to a University of Florida Institute of Food and Agricultural 

Sciences researcher. Crops that could eventually be affected include tomatoes, squash, beans, 

watermelons and many other vegetables and ornamentals, said Lance Osborne, an entomology 

professor at UF/IFAS. The whitefly species has now been reported in homeowners' yards and on plants 

in retail nurseries are destined to be planted in yards as far north as Duval County. It's also in Broward, 

Highlands, Hillsborough, Martin, Pinellas and Seminole counties, Osborne said. In April, the whitefly 

was found for the first time outside greenhouses and nurseries in Florida. Known scientifically as 

Bemisia tabaci, the Q-biotype or Mediterranean whitefly is a light-colored, tiny flying insect. This 

marks the first time the Q-biotype of Bemisia tabaci has been found outside a greenhouse or nursery in 

the United States since it was found on an ornamental plant in a greenhouse in 2004-2005, said 

Osborne. 

 آفات گیاهی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160711092908.htm
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 اهمیت شناخت چگونگی واکنش گیاهان به خشكی

چگونگی واکنش گیاهان به خشكی بسیار  شناختبا توجه به روند افزایش جمعیت جهان و تغییرات اقلیمی، 

علفی است که در شرایط خشكسالی چه مكانیسمی در گیاهان  نتیجه تحقیق جدید نشان داده. ستمهم ا

(grasses) گیاهان آب موردنیاز خود . وری محصول بیانجامد تواند بطور بالقوه کنترل شده و به بهبود بهره می

 . هستنداما گیاهان مختلف دارای انواع مختلف ریشه . آورند ها بدست می را از طریق ریشه

گیاهانی . است شامل ذرت، سورگوم و نیشكر انجام شده grassاین تحقیق با تمرکز بر روی گیاهان خانواده 

های تاجی  ریشه. های زیستی تجدیدپذیر نقش کلیدی دارند که در تغذیه انسان، خوراک دام و سوخت

((crown roots   ریشه تاجی پس از جوانه زدن  سیستم. هستنداصلی جذب آب در این گیاهان  های اندامکه

 . کنند بذر شكل گرفته و تا زمانی که گیاه زنده است همچنان گسترش پیدا می

تا کنون نحوه تاثیر خشكسالی و شرایط کم آبی بر روی توسعه ریشه های تاجی در مقایسه با انواع دیگر 

منطقه تاج . ر شناخته شده بودریشه و اثرات این تغییرات بر میزان تحمل گیاه در برابر تنش خشكی، کمت

آبی،  است که در شرایط کم نتایج این تحقیق نشان داده. مهم است ارهای سطحی بسی گیاه در تشخیص میزان آب در دسترس در خاک

د یک آبی، وار بعبارتی این گیاهان در شرایط کم. دارد می ای را محدود نگه و گیاه فعالیت سیستم ریشه توسعه ریشه تاجی متوقف شده

مند  گردد ریشه شروع به فعالیت کرده و از شرایط مرطوب بهره شود و زمانی که رطوبت خاک به حالت عادی برمی می« ریاضتی»مرحله 

 . است به چاپ رسیده  Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئیات این تحقیق در مجله  . شود می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160711155527.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

With a growing world population and a changing climate, understanding how agriculturally important plants 

respond to drought is crucial. New work from a team led by Carnegie's José Dinneny discovers a strategy 

employed by grasses in drought conditions that could potentially be harnessed to improve crop productivity. It is 

published by Proceedings of the National Academy of Sciences. Plants obtain most of their water through 

their roots. But there are different kinds of roots in different kinds of plants. This study focused on grasses, a 

family that includes maize, sorghum, and sugarcane and also represents key species used for human food, 

animal feed, and renewable biofuels. The major conduits by which grasses take up water are the crown roots, 

which are unique to this plant family and grow from regions of the shoot at the soil surface, called the crown. 

The crown root system starts to form after the seedling has sprouted and continues to expand throughout the life 

of the plant. 

 خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 11/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160711155527.htm


 وآب المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 5931نیمه دوم تیر 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

15 

 

 ای افزایش تولید مواد غذاییحلی بر کنترل ژنتیكی میكروبیوم گیاه، راه

میلیارد نفر  55میلیارد نفر به بیش از  4/7، جمعیت جهان از 2511رود تا سال  انتظار می

حل  ای از محققان امیدوارند انجام اصالحات ژنتیكی در میكروبیوم خاک راه عده. برسد

م شده در نتایج تحقیق جدید انجا. باشدجدیدی برای تامین غذای موردنیاز این جمعیت 

های سودمند در داخل و  است که اصالح میكروب ، امریكا نشان دادهDukeدانشگاه 

. تر است های گیاهی و شرایط رشد نسبت به بقیه آسان خارج از گیاه در برخی از بافت

 . منتشر شده است Nature Communicationsجوالی مجله  52جزئیات بیشتر درباره این یافته در شماره 

های میكروسكوپی مفید در داخل بدن انسان رشد کرده و در هضم مواد  ها و قارچ ای از باکتری که انواع گسترده همانطور

ها میكرب وجود دارد که بر سالمت و رشد گیاه تاثیر زیادی  میلیونکنند، در گیاهان نیز  ها کمک می غذایی و مقابله با عفونت

کنند به گیاه در جذب مواد معدنی و مغذی از  خارج از ریشه گیاهان زندگی می های مفیدی که در داخل و باکتری. گذارند می

اند در  مطالعات قبلی نشان داده. کنند زا و مقاومت در برابر شوری، گرما و خشكی کمک می خاک، دفع عوامل بیماری

کنون در مورد اینكه تا چه حد در  گیری میكروبیوم آن تاثیر گذاشت اما تا های گیاه در شكل توان از طریق ژن آزمایشگاه می

 مزرعه میكروبیوم گیاه را از نظر ژنتیكی بتوان کنترل نمود تحقیق چندانی انجام نشده است 

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/1607121.30223  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With the human population expected to climb from 7.4 billion to more than 11 billion people by 2100, 

some scientists hope that manipulating the plant microbiome could open up new ways to meet the 

growing demand for food. But breeding more beneficial communities of microbes in and on crop 

plants may be easier in some plant tissues and growing conditions than others, finds a study led by 

researchers at Duke University. The results appear July 12 in Nature Communications. 

Mention the microbiome, and most people think of the vast army of microscopic bacteria and fungi 

that thrive inside the human body, helping us digest our food and fight infection. But plants are also 

home to millions of microbes that have a huge impact on plant health and growth. Beneficial bacteria 

that live in and on roots and leaves can help plants take up minerals and nutrients from the soil, fend 

off pathogens and withstand salt, heat and drought. Previous studies have shown that a plant's genes 

can shape its microbiome in the lab, but far fewer studies have measured the extent to which the plant 

microbiome is under genetic control in the field. 

 خاک :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160712130223.htm
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 های سمی درباره جلبکپنج نكته مهم 

آبی در ایالت  -های جلبک سبز های عظیم از شكوفه ظهور توده

فلوریدای امریكا سبب بوجود آمدن پوششی ضخیم و بد بو در 

تواند اثرات سوء  امتداد برخی از سواحل آنجا شده است که می

زیست، کسب و کار و وضعیت بهداشتی مردم و  بر روی محیط

در نتیجه فرماندار این ایالت در چهار شهر . حیوانات داشته باشد

پنج نكته دانستنی . است این ایالت وضعیت اضطراری اعالم کرده

 :ها بشرح زیر است و مهم درباره جلبک

است از جلبک میكروسكوپی   ها بسیار متنوع انواع جلبک. های آبی هستند ها از اجزاء کلیدی اکوسیستم جلبک (5

های باالتر  ها از اشكال حیات در بخش بعنوان پایه زنجیره غذایی، جلبک. پیكر لهای دریایی غو گرفته تا جلبک

 . کربن اتمسفر نیز مؤثر هستند اکسید ها همچنین در تولید اکسیژن و کاهش دی جلبک. کنند زنجیره حمایت می

ها  نوباکتریآبی یا سیا –های سبز  جلبک. کنند آبی یک نوع باکتری هستند که تولید سم می –های سبز  جلبک (2

های مرطوب یافت  های شیرین و هم در آب دریا و بر روی خاک و سنگ وابسته به نورخورشید بوده و  در آب

 . محیطی شده و بر بهداشت عمومی تاثیر بگذارند توانند سبب بروز مشكالت زیست نها میبرخی از انواع آ. شوند می

در شرایط عادی، ترکیبات سمی تولید . مسموم استهای آنها  اما شكوفه. آبی لزوما مضر نیستند –های سبز  جلبک (9

اما تجمع سریع آنها در یک محیط . نها پایین باشد، مضر نیستندکه غلظت آ های سبز آبی تا زمانی شده توسط جلبک

 . دیده شكوفائی جلبكی شناخته شده استساز بوده و بعنوان پ مشكل

ی بوده و تماس مستقیم با جلبک سمی عوارضی مثل حالت تهوع، ها برای انسان و حیوانات سم های جلبک شكوفه (4

در بعضی موارد  ورم پوستی و عالئمی مشابه تب . تواند داشته باشد استفراغ و اسهال و سایر مشكالت گوارشی می

 . یونجه نیز مشاهده شده است

ژن و فسفری که از منابع مختلف میزان نیترو. آبی دارد-های سبز سواحل جنوبی فلوریدا شرایط ایده ال برای جلبک (1

همراه با شرایط اقلیمی گرم در طول سال شرایط را برای  شود در این منطقه تخلیه می Okeechobeeبه  دریاچه 

 . ال کرده است رشد جلبک ایده

 algae.html-oxict-07-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A massive bloom of blue-green algae has hit four counties in Florida covering beaches along the 

Atlantic coast with foul-smelling, thick muck. 

http://phys.org/news/2016-07-toxic-algae.html


 وآب المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 5931نیمه دوم تیر 

http://iccima.ir/fa/matboat.htmlآب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

17 

 

Discharge from Lake Okeechobee is to blame for the toxic blooms that are ruining aquatic 

environments, devastating businesses and potentially causing health problems for the people and 

animals who come in contact with it. As a result, Governor Rick Scott has declared a state of 

emergency in Lee, Martin, Palm Beach and St. Lucie counties. 

Algae are a key component of aquatic ecosystems. Algae are a diverse group of organisms found all 

over the world that range from microscopic algae to giant seaweeds. As the basis of the food chain, 

algae help support the life forms that are above them on the chain. Algae can also produce oxygen and 

help remove carbon dioxide from the atmosphere. 

 ها جلبک: موضوع

 phys.org :منبع

 18/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 مصرف بهینه آب توسط گیاهان روشی برای محققان در تالش برای یافتن 

ب در دسترس برای بشریت آافزایش تولید مواد غذایی با توجه به منابع محدود 

ای ناپایدار انجام  ب به شیوهمصرف آدر حال حاضر . بسیار حائز اهمیت است

واقعیت این است که مقدار زیادی آب در نتیجه فتوسنتز از طریق . گیرد می

تز یكی از بزرگترین عوامل از بنابراین فتوسنرود  برگ گیاهان از دست می

محققان دانشگاه فنی . دست رفتن آب در مزارع بزرگ با برداشت باال است

بر  روش آنها. اند ، روشی جدید برای حل این مشكل ارائه کرده(TUM)مونیخ 

آنها را در این اساس است که گیاهان بطور طبیعی دارای مكانیسمی هستند که 

کند بدون اینكه به رشد آنها  آبی قادر به استفاده مؤثرتر از آب می شرایط کم

در واقع دارای رویكردی ذاتی برای حفاظت از آب هستند . ای وارد شود لطمه

کنند میزان از دست رفتن  اکسید کربن هوا را حذب می یعنی ضمن اینكه دی

در صورت . محققان در تالش هستند که این وضعیت را در گیاهان به حالت دائمی درآورند. رسانند آب را نیز به حداقل می

. توسط بخش کشاورزی کمک کند( درصد از آب مصرفی در جهان 71)تواند به مشكل مصرف باالی آب  موفقیت، این روش می

. است های زیرزمینی شده اورزی معموال بصورت ناپایدار انجام گرفته و سبب کاهش سطح آباستخراج آب توسط بخش کش

ساالنه آبشار نیاگارا، از خشكی وارد  آب یعنی تقریبا سه برابر حجم( كعبکیلومترم 218حدود )مایل مكعب  11ساالنه حدود 

ب هانی کشاورزی، میزان تقاضا برای آزارش جبر اساس گ. کند ب کمک میدرصد به باال آمدن سطح آ 91و تا  دریاها شده

 .سال قبل سه برابر بیشتر شده است 11نسبت به 

http://phys.org/tags/aquatic+environments/
http://phys.org/tags/aquatic+environments/
http://phys.org/tags/microscopic+algae/
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های گیاهان و  شود از طریق تبخیر مستقیم نبوده بلكه از مسیر ریشه درصد از آبی که از زمین به اتمسفر وارد می 81حدود 

زراعی با کارآئی مصرف آب بهتر در کنترل مصرف آب بهمین دلیل جستجو برای یافتن گیاهان . گیرد ها صورت می تعریق برگ

 . در بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی در آینده از موضوعات مهم تحقیقاتی در حال حاضر است

  ها با استفاده از  که در آن رشد و دمای برگ. روزه است 41تصویر فوق نشان دهنده ترموگرام گیاه آرابیدپسیس

 . باشند های سبز و زرد مربوط به گیاهان با مصرف آب کمتر می رنگ. شده استنشان داده  falseهای  رنگ

 .در دسترس است  http://www.pnas.org/content/113/24/6791مقاله از طریق لینک متن کامل 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160712110435.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Boosting food production with limited water availability is of great importance to humanity. However, 

our current water usage is already unsustainable today. The fact that plant leaves lose a great deal of 

water through photosynthesis is the greatest limiting factor for larger harvests worldwide. Scientists at 

the Technical University of Munich (TUM) have developed an approach to solving the problem: they 

have been able to get plants to use water more efficiently without restricting their growth. This is 

thanks to a plant-inherent water-conservation strategy that enables plants to absorb carbon dioxide 

while minimizing water loss. 

Plants activate this water-conserving mode when water is scarce. TUM scientists have been able to 

identify the activating signal and permanently switch on this water-saving mode. This is a possible 

solution to resolving the issue that about 70 percent of the water consumed worldwide is utilized by 

the agricultural sector. Unsustainable water extraction, primarily by the agricultural sector, is lowering 

the continent's groundwater table. 

 نیاز آبی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnas.org/content/113/24/6791
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160712110435.htm
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 بادی شدند دانشمندان خواستار جایگزینی حیوانات در تولید آنتی

های  های امتحان شده ، روش بادی با وجود جایگزین ای از محققان تولید آنتی بنا بر نظر عده

 . تندها حیوان آزمایشگاهی هنوز رایج و مجاز هس علمی معمول با استفاده از میلیون

از سری مجالت  Trends of Biotechnologyدر مجله  ای نظرات آنها بصورت مقاله

کننده از  حیوانات در جامعه مصرفاینگونه استفاده از . است به چاپ رسیده Cellانتشارات 

های  ها با استفاده از روش بادی این محققان معتقدند که تولید آنتی. نظرات پنهان است

علیرغم ظرفیت بالقوه آنها در کاهش کاربرد های باکتریوفاژ بجای حیوانات زنده  ثل کاربرد تكنیک ویروسدوستدار حیوانات م

 . حیوانات نادیده گرفته شده است

میلیارد دالر ارزش مالی داشته و بشدت وابسته به حیوانات است که از آنها برای  81بادی در سطح جهانی  صنعت تولید آنتی

های  آزمایش. شود محیطی استفاده می دهنده وضعیت سالمت، ایمنی و زیست های نشان از مولكول تشخیص طیف گسترده ای

 . گیرد ها و محیط زیست انجام می کننده بادی به منظور حفاظت از مصرف مبتنی بر آنتی

 .است یوانات ارائه شدهدر این مقاله که متن کامل آن با استفاده از لینک زیر در دسترس است، برنامه کاری برای جایگزینی ح

Animal-Friendly Affinity Reagents: Replacing the Needless in the Haystack 

 sciencedaily.com/releases/2016/07/160720135858.htmhttps://www.  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Routine scientific procedures using millions of animals are still being authorised when there is a tried 

and tested alternative, according to a group of scientists investigating the production of antibodies. 

The scientists, writing in the Cell Press journal, Trends in Biotechnology, say the use of animals in 

consumer society is effectively 'hidden' and products assumed to be 'animal-friendly' are anything but. 

They say an animal friendly antibody production technique using bacteriophage viruses instead of live 

animals is being overlooked, despite the enormous potential for reduction in animal use. 

The global antibody industry is worth 80 billion dollars and relies heavily on animals to produce the 

antibodies that are used to detect the vast range of molecules indicative of state of health, safety or the 

environment. Antibody-based tests are used in consumer and environmental safeguarding -- from 

healthcare, over the counter, point of care and laboratory diagnostic testing to food safety, agriculture 

and household products. 

 بیوتکنولوژی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 61/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.05.017
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160720135858.htm
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 ارائه روشی جدید برای تعیین نیاز آبی چمن

برای تعیین میزان واقعی نیاز آبی چمن، طی یک تحقیق جدید در دانشگاه یوتا 

انجلس مورد ارزیابی  های فعلی مورد استفاده برای آبیاری چمن در لس توصیه

بر اساس نتایج بدست آمده، مدل استاندارد نیاز آبی بنام .  اند مجدد قرار گرفته

 turfgrassبنا به . ستدارای دقت کافی برای برخی شرایط جنوب کالیفرنیا نی

نظر محققان مبنای روش فعلی مورد استفاده برای تخمین نیاز آبی بسیار 

 . های دقیق ندارد تصادفی است و پایه علمی کافی برای توصیه

آب . اند دهند مطالعه و تحقیق کرده بی که گیاهان از دست میضاهای سبز، محققان بر روی میزان آبرای تعیین آب موردنیاز ف

اما گیاهان از . هوا بستگی دارد رطوبتشود که میزان آن در درجه اول به دما و درجه  فیزیكی ساده تبخیر می طی یک فرایند

بینی  میزان تعرق بطور دقیق قابل پیش. از متابولیسم آنها است یدهند که مربوط به بخش طریق تعرق نیز آب از دست می

مجهز به ابزارهای  های بلند روش جدید ارائه شده شامل برج. شود کنترل مینیست زیرا توسط فرایندهای فیزیولوژیكی 

گیری و ثبت  ها تغییرات جوی چندین بار در ثانیه اندازه در این برج. شوند علمی است که در مزارع بزرگ قرار داده می

. گیرند ستفاده قرار میمورد ا( ET)های ریاضی برای محاسبه میزان تبخیر و تعرق   ها با استفاده از مدل سپس داده. شوند می

 . به چاپ رسیده است   Journal of Arid Environmentsنتایج این تحقیق در 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714092436.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
How much water does your lawn really need? A University of Utah study re-evaluated lawn watering 

recommendations by measuring water use by lawns in Los Angeles. "The current method of estimating water 

use is very arbitrary," says postdoctoral scholar Elizaveta Litvak, first author on the new study, published in 

the Journal of Arid Environments . "And there has been no scientific ground for more precise 

recommendations." Scientists study how much water plants lose so that landscape managers can know how 

much water they need to put back in. Water evaporates in a straightforward physical process that depends 

primarily on the temperature and humidity of the air. But plants also lose water through transpiration, breathing 

out water vapor as part of their metabolism. Transpiration is less predictable, because it's controlled by the 

plant's biological processes. Plants may restrict transpiration in drought conditions, for example. Transpiration 

rates can also vary from species to species. The combined measure of evaporation and transpiration is called 

"evapotranspiration" (ET) and it's a difficult quantity to measure.  

 نیاز آبی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/07/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714092436.htm
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 ساله شدند 6111ابی ژنوم جو ی برای اولین بار محققان موفق به توالی

های  المللی از محققان برای اولین بار موفق شدند ژنوم دانه تیم بینیک 

گیاهی است که  ترین ژنوم یاین قدیم. یابی کنند باستانی جو را توالی

ساله جو در نزدیكی دریای مرده یا  6111های  دانه. شود یابی می یتوال

تیكی جو ماقبل تاریخ بسیار شبیه از نظر ژن. اند بحرالمیت پیدا شده

و این  شوند است که امروزه در  منطقه شام جنوبی کشت می یهای دانه

 .کند مک میکشدن جو در دره باالدست اردن  فرضیه اهلی موضوع، به

 آلمان که سرپرستی این تحقیق را بعهده داشت، IPKبنا بر اظهار نیل استین از محققان مرکز مطالعات ژنتیک گیاهی 

نتیجه این تحقیق . کنند ساله مانند کپسول زمان هستند و به شناخت بیشتر ساختار ژنتیكی گیاه جو کمک می 6111های  دانه

 . های امروزی ندارد است تفاوت چندانی با نمونه اهلی شده قبل سال 6111است گیاه جو که حدود  نشان داده

 . در دسترس استو با استفاده از لینک زیر  منتشر شده Nature Geneticsدر مجله  متن کامل مقاله

http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3611.html   

 sequenced.html-grains-barley-old-year-genome-07-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
An international team of researchers has succeeded for the first time in sequencing the genome of 

Chalcolithic barley grains. This is the oldest plant genome to be reconstructed to date. The 6,000-year-

old seeds were retrieved from Yoram Cave in the southern cliff of Masada fortress in the Judean 

Desert in Israel, close to the Dead Sea. Genetically, the prehistoric barley is very similar to present-day 

barley grown in the Southern Levant, supporting the existing hypothesis of barley domestication 

having occurred in the Upper Jordan Valley. 

Members of the research team are from the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 

Research (IPK) in Gatersleben, Germany; Bar-Ilan University in Ramat Gan, Israel; Hebrew 

University, Jerusalem, Israel; the Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena, 

Germany; and the University of Haifa, Israel; The James Hutton Institute, UK; University of 

California, Santa Cruz, USA; University of Minnesota St. Paul, USA; University of Tübingen, 

Germany. 

 جو: موضوع

 phys.org :منبع

 18/07/6112: تاریخ خبر
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http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3611.html
http://phys.org/news/2016-07-genome-year-old-barley-grains-sequenced.html


 وآب المللی کشاورزی مهم بیندادهای یو رو اخبار

 5931نیمه دوم تیر 
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 ژنومیكس و بیوانفورماتیک»: شناسی اه امارات متحده عربی در زمینه علوم زیستاولین سمپوزیوم دانشگ» 

1st
 United Arab Emirates University Symposium on Biological Sciences: Genomics and 

Bioinformatics 

 امریكا .2

 اکتشافات جدیدی که به محققان در کنترل نیروی فتوسنتز کمک خواهد کرد 

New Discoveries to Help Scientists Harness Power of Photosynthesis 

 د مطالعه اکولوژی گیاه تراریخته جدی(Camelina sativa )توسط گروهی از محققان 

Team of Researchers Study the Ecology of a New GM Crop 

 اروپا .9

 کنند؟ های الكتریكی را چگونه حس می گیاهان میدان 

New Study Shows how Plants Sense Electric Fields 

 تحقیقات  .4

 سورگوم اصالح شده ژنتیكی برای تولید سوخت زیستی 

Genetically improving sorghum for production of biofuel 

 ها بر روی کیفیت خاک تاثیر منفی تاکستان 

Vineyards adversely affect soil quality, researchers determine 

 حسگرهای گازی برای تجزیه و تحلیل تعامالت میكربی در خاک 

Gas sensors 'see' through soil to analyze microbial interactions 

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14569
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14569
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14568
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14570
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14567
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160713100851.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714091501.htm
http://phys.org/news/2016-07-gas-sensors-soil-microbial-interactions.html
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