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 2145در هفت ماه اول سال جهانی گندم، برنج، ذرت و شكر  قیمتیرات روند تغی

  5214 ژانویهاز ماه  (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, FOB Gulf of Mexico) گندمروند قیمت 

 :بشرح زیر بود( یک تن به دالر امریكا) 4931 تیریعنی  2145 جوالی تا( 39 دی)

 

 

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

 : بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی تیر   2145تا جوالی ( 39دی )  2145ژانویه 

 

 

 

 ماه قیمت تغییرات

- 248.46 Jan 2015 

-4.55 % 237.15 Feb 2015 

-2.66 % 230.83 Mar 2015 

-3.24 % 223.34 Apr 2015 

-3.67 % 215.15 May 2015 

-2.45 % 209.87 Jun 2015 

-5.93 % 197.42 Jul 2015 

 ماه قیمت تغییرات

- 409.68 Jan 2015 

-0.04 % 409.50 Feb 2015 

-2.14 % 400.73 Mar 2015 

-2.08 % 392.41 Apr 2015 

-2.54 % 382.43 May 2015 

-3.11 % 370.55 Jun 2015 

4.64 % 387.74 Jul 2015 
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تا ( 39دی ) 2145ژانویه از ماه  U.S. No. 2 Yellow, FOB Gulf of Mexico)) ذرتمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود (یک تن به دالر امریكا) 4931یعنی تیر  2145جوالی 

 

دی ) 2145ژانویه از ماه  ) Sugar, Free Market, Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE)) شكرمنحنی و جدول تغییرات قیمت 

 :بشرح زیر بود( گرم به سنت امریكا 151یک پوند معادل حدود )  4931 یعنی تیر 2145تا جوالی ( 39

 

 (World Bank)بانک جهانی : منبع
 :خبر لینک

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

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

 //:www.indexmundi.com/commodities/?commodity=sugarhttp :شکر

 ماه قیمت تغییرات

- 174.71 Jan 2015 

-0.58 % 173.70 Feb 2015 

-0.31 % 174.23 Mar 2015 

-0.58 % 173.70 Apr 2015 

-3.34 % 166.30 May 2015 

0.25% 166.72 Jun 2015 

7.73 % 179.60 Jul 2015 

 ماه قیمت تغییرات

0.47 % 15.06 Jan 2015 

-3.65 % 14.51 Feb 2015 

-11.51 % 12.84 Mar 2015 

-0.55 % 12.91 Apr 2015 

-1.63 % 12.70 May 2015 

-4.65 % 12.11 Jun 2015 

-1.90 % 11.88 Jul 2015 

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

 

 ها با قطعات پالستیكی آلودگی گسترده اقیانوس

با ( IMR)اف نانسن از مؤسسه تحقیقات دریایی نروژ  دکتر فریت

با یک کشتی  4375کشور از سال  8محقق از  48همكاری فائو و 

درباره  های جهان از اقیانوس آوری اطالعات جمعحقیقاتی مشغول ت

های آبی با هدف کمک به محققان  اکوسیستممنابع دریایی و سالمتی 

آنها تعداد قطعات پالستیكی که هر بار با انداختن تور باال .  هستند

های  دهنده وقوع تغییرات بزرگ در اکوسیستم اند را نشان شده  کشیده

 . اند های آبی دانسته ترین محیط در ناشناختهدریایی حتی 

در . های جهان شناورند تریلیون قطعه پالستیک در اقیانوس 5بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر، حدود 

ها گرفته تا  اینكه این قطعات تا چه حد بر زنجیره عرضه غذا از پالنكتون. برابر صفر بود 4351حالیكه این رقم در سال 

 . یر آبزیان و در نهایت انسان تاثیر دارند، مورد سوال استسا

کنند دچار مشكالت مسمومیت  ها تغذیه می که از این پالستیک اند که ماهیانی های آزمایشگاهی نشان داده تست

 یایی وحشی و همچنینهای در سیستممصرف آنها در اکواما هنوز شناخت کافی از میزان . شوند کبدی و متابولیكی می

درباره مواد شیمیایی باقیمانده از قطعات پالستیكی پس از اینكه به مدت طوالنی در ساحل و در معرض برخورد امواج 

 .اند، وجود ندارد قرار گرفته

ها، سطح اکسیژن، میزان کلروفیل و فرایندهای زیستی مثل تولید  در این پروژه تحقیقاتی دمای آب اقیانوس

اما عالوه بر موارد فوق دو هدف دیگر ، . اند ها اندازگیری و مورد بررسی قرار گرفته اهیها و نحوه توزیع م پالنكتون

های صنعتی در نقاط دورافتاده اقیانوس هند و مطالعه و بررسی چگونگی اثرات جریانات  ارزیابی مقیاس و ماهیت زباله

 . است ها و ماهیان کوچک نیز نیز مدنظر بوده گردابی در گسترش پالنكتون

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/318488/icode  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

The Dr Fridtjof Nansen is plying the waves of the southern Indian Ocean, trawling for trash. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/318488/icode/
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Every time the ship's scientific crew threw down special nets, they hauled in pieces of plastics, 

underscoring the risk of dramatic upheavals in marine ecosystems even in one of the world's 

least-known and least-visited environments. 

An estimated 5 trillion pieces of plastic currently float in the world's oceans, up from none in 

1950 and posing a question about their potential impact on a food supply chain that stretches 

from plankton - which have been filmed eating plastic pellets - up through shellfish, salmon, tuna 

and eventually humans, not to mention whales. 

 محیط زیست :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 کتاب الكترونیكی درباره تغذیه و امنیت غذایی توسط فائو 7معرفی 

تامین های مطرح جهانی در حال حاضر،  یكی از بزرگترین چالش

 2151رود تا سال  غذای جمعیت رو به رشد جهان است که انتظار می

بیشترین نرخ رشد جمعیت مربوط به . میلیارد نفر برسد 3به بیش از 

رشد . مناطقی است که وابستگی باالیی به بخش کشاورزی دارند

های مؤثر برای کاهش گرسنگی و  پایدار کشاورزی یكی از روش

 . ی استدستیابی به امنیت غذای

های دانلود آنها برای عالقمندان  کتاب الكترونیكی در زمینه تغذیه و امنیت غذایی را به شرح زیر همراه با لینک 7فائو 

 :است المللی پیشنهاد کرده توسعه بین

 (های فرانسه، روسی و اسپانیایی هم در دسترس است به زبان)راهنمای تغذیه خانواده  -4

 http://www.amazon.com/Family-Nutrition-Guide-FAO-UN-

ebook/dp/B00WR71VQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592716&sr=8-2&keywords=Family+Nutrition+Guide%20 

 https://www.smashwords.com/books/view/534522 

 ها و اسیدهای چرب در تغذیه انسان نقش چربی -2

 http://www.amazon.com/Facts-fatty-acids-human-nutrition-

ebook/dp/B00WIFDDOA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592702&sr=8-

1&keywords=Facts+and+Fatty+Acids+in+Human+Nutrition%20 

http://www.amazon.com/Family-Nutrition-Guide-FAO-UN-ebook/dp/B00WR71VQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592716&sr=8-2&keywords=Family+Nutrition+Guide%20
http://www.amazon.com/Family-Nutrition-Guide-FAO-UN-ebook/dp/B00WR71VQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592716&sr=8-2&keywords=Family+Nutrition+Guide%20
https://www.smashwords.com/books/view/534522
http://www.amazon.com/Facts-fatty-acids-human-nutrition-ebook/dp/B00WIFDDOA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592702&sr=8-1&keywords=Facts+and+Fatty+Acids+in+Human+Nutrition%20
http://www.amazon.com/Facts-fatty-acids-human-nutrition-ebook/dp/B00WIFDDOA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592702&sr=8-1&keywords=Facts+and+Fatty+Acids+in+Human+Nutrition%20
http://www.amazon.com/Facts-fatty-acids-human-nutrition-ebook/dp/B00WIFDDOA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592702&sr=8-1&keywords=Facts+and+Fatty+Acids+in+Human+Nutrition%20
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 https://www.smashwords.com/books/view/537213 

 های غذایی فردی و خانوادگی رژیم راهنمای تنوع  -9

 http://www.amazon.com/Guidelines-measuring-household-individual-diversity-

ebook/dp/B00WHYWK0A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592687&sr=8-

1&keywords=Guidelines+for+measuring+household+and+individual+dietary%20 

 https://www.smashwords.com/books/view/537458 

 ها مقابله با تغییرات اقلیمی از طریق دام -1

 http://www.amazon.com/Tackling-climate-change-through-livestock-

ebook/dp/B00WRCH3QI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592671&sr=8-

2&keywords=Tackling+Climate+Change+through+Livestock%20%20%20 

 https://www.smashwords.com/books/view/535409 

 استانداردهای منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی -5

 http://www.amazon.com/Genebank-Standards-Genetic-Resources-Agriculture-

ebook/dp/B00WRCH7ZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592652&sr=8-

2&keywords=Genebank+Standards+for+Plant+Genetic+Resources+for+Food+and+Agriculture%2

0 

 https://www.smashwords.com/books/view/535169 

 های آموزشی قرارداد جدید برای باغ -6

 http://www.amazon.com/new-deal-school-gardens-

ebook/dp/B00WR71T18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592584&sr=8-

1&keywords=A+new+deal+for+school+gardens%20 

 https://www.smashwords.com/books/view/537453 

 غلبه بر کمبود آب، چارچوب عملی برای کشاورزی و امنیت غذایی  -7

 http://www.amazon.com/Coping-scarcity-framework-agriculture-security-

ebook/dp/B00VNCGVQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592612&sr=8-

2&keywords=Coping+with+water+scarcity%20 

 https://www.smashwords.com/books/view/537453 

 

  web@fao.org و ارسال ایمیل به ( /http://www.fao.org/publications/en)کاتالوگ انتشارات فائو  با مشاهده

سه کتابی که . ید را پیشنهاد دهیدبه نسخه الكترونیكی هست ها هایی که عالقمند به تبدیل آن توانید عناوین کتاب می

 . های الكترونیک فائو در دسترس عموم قرار خواهد گرفت بیشترین متقاضی را داشته باشند از طریق مجموعه کتاب

 events/en/c/319897-http://www.fao.org/zhc/detail/  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

https://www.smashwords.com/books/view/537213
http://www.amazon.com/Guidelines-measuring-household-individual-diversity-ebook/dp/B00WHYWK0A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592687&sr=8-1&keywords=Guidelines+for+measuring+household+and+individual+dietary%20
http://www.amazon.com/Guidelines-measuring-household-individual-diversity-ebook/dp/B00WHYWK0A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592687&sr=8-1&keywords=Guidelines+for+measuring+household+and+individual+dietary%20
http://www.amazon.com/Guidelines-measuring-household-individual-diversity-ebook/dp/B00WHYWK0A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592687&sr=8-1&keywords=Guidelines+for+measuring+household+and+individual+dietary%20
https://www.smashwords.com/books/view/537458
http://www.amazon.com/Tackling-climate-change-through-livestock-ebook/dp/B00WRCH3QI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592671&sr=8-2&keywords=Tackling+Climate+Change+through+Livestock%20%20%20
http://www.amazon.com/Tackling-climate-change-through-livestock-ebook/dp/B00WRCH3QI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592671&sr=8-2&keywords=Tackling+Climate+Change+through+Livestock%20%20%20
http://www.amazon.com/Tackling-climate-change-through-livestock-ebook/dp/B00WRCH3QI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592671&sr=8-2&keywords=Tackling+Climate+Change+through+Livestock%20%20%20
https://www.smashwords.com/books/view/535409
http://www.amazon.com/Genebank-Standards-Genetic-Resources-Agriculture-ebook/dp/B00WRCH7ZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592652&sr=8-2&keywords=Genebank+Standards+for+Plant+Genetic+Resources+for+Food+and+Agriculture%20
http://www.amazon.com/Genebank-Standards-Genetic-Resources-Agriculture-ebook/dp/B00WRCH7ZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592652&sr=8-2&keywords=Genebank+Standards+for+Plant+Genetic+Resources+for+Food+and+Agriculture%20
http://www.amazon.com/Genebank-Standards-Genetic-Resources-Agriculture-ebook/dp/B00WRCH7ZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592652&sr=8-2&keywords=Genebank+Standards+for+Plant+Genetic+Resources+for+Food+and+Agriculture%20
http://www.amazon.com/Genebank-Standards-Genetic-Resources-Agriculture-ebook/dp/B00WRCH7ZU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592652&sr=8-2&keywords=Genebank+Standards+for+Plant+Genetic+Resources+for+Food+and+Agriculture%20
https://www.smashwords.com/books/view/535169
http://www.amazon.com/new-deal-school-gardens-ebook/dp/B00WR71T18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592584&sr=8-1&keywords=A+new+deal+for+school+gardens%20
http://www.amazon.com/new-deal-school-gardens-ebook/dp/B00WR71T18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592584&sr=8-1&keywords=A+new+deal+for+school+gardens%20
http://www.amazon.com/new-deal-school-gardens-ebook/dp/B00WR71T18/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438592584&sr=8-1&keywords=A+new+deal+for+school+gardens%20
https://www.smashwords.com/books/view/537453
http://www.amazon.com/Coping-scarcity-framework-agriculture-security-ebook/dp/B00VNCGVQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592612&sr=8-2&keywords=Coping+with+water+scarcity%20
http://www.amazon.com/Coping-scarcity-framework-agriculture-security-ebook/dp/B00VNCGVQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592612&sr=8-2&keywords=Coping+with+water+scarcity%20
http://www.amazon.com/Coping-scarcity-framework-agriculture-security-ebook/dp/B00VNCGVQQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438592612&sr=8-2&keywords=Coping+with+water+scarcity%20
https://www.smashwords.com/books/view/537453
http://www.fao.org/publications/en/
mailto:web@fao.org
mailto:web@fao.org
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/319897/
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Feeding the world’s growing population, which is expected to go beyond 9 billion by 2050, is 

one of the world’s biggest challenges. Some of the highest rates of population growth are 

predicted to occur in areas that are highly dependent on the agriculture sector (i.e. crops, 

livestock, forests and fisheries). Sustainable agricultural growth is one of the most effective 

means of reducing poverty and achieving food security.  

If you are working or interested in international development, getting to grips with the latest 

ebooks on the topic can be a real challenge.  From eco-friendly farming and livestock 

management to progress towards food security and nutrition, here are FAO’s seven 

recommendations for ebooks on nutrition and food security in 2015.  

 آموزش :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 تاکید بر ضرورت کاربرد تكنولوژی محصوالت تراریخته در هند

در یک مصاحبه اختصاصی، پروفسور سوامیناتان محقق کشاورزی و ژنتیک 

نظرات خود را درباره مزارع آزمایشی  معروف به پدر انقالب سبز هند،

با . است محصوالت تراریخته و سناریوی فعلی کشاورزی هند اعالم کرده

است که  تاکید بر نیاز به محصوالت تراریخته در هند وی اظهار داشته

تكنولوژی محصوالت تراریخته به تولید ارقام هوشمند در برابر اقلیم کمک 

 . برد معماری جدید گیاهی استکند و انقالب سبز شامل کار می

بودن متوسط عملكرد اغلب محصوالت   های امنیت غذایی در هند با توجه به پایین در این مصاحبه وی به چالش

های ناشناخته باالیی برای افزایش عملكرد  هند دارای پتانسیل. است کشاورزی در مقایسه با سایر کشاورزی پرداخته

در مورد مزارع آزمایشی محصوالت تراریخته . های عمومی است ین، خدمات و سیاستهای نو با استفاده از فناوری

 تبدون آزمایشا. است زارع فرارسیدهپروفسور سوامینیتان گفته است که زمان استفاده از ارقام مختلف تراریخته در م

تحقیقات کشاورزی هند است که شورای  وی اضافه کرده. محاسن و معایب این فناوری شناخته نخواهد شدای  مزرعه

(ICAR )های دولتی باید بر روی تولید ارقام تراریخته و سایر محصوالت هیبرید متمرکز شوند و سایر سازمان . 
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 . دسترس است در FNBNewsاطالعات بیشتر درباره این مصاحبه از سایت 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13651  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

In an exclusive interview, renowned agricultural scientist and geneticist Professor MS 

Swaminathan, Father of Green Revolution in India, has shared his views on stalled field trials 

of GM crops and the current scenario of agriculture in India. Stressing the need for GM crops in 

the country, Professor Swaminathan said, "GM technology helps us to produce varieties which 

are climate-smart. Green Revolution involves the use of new plant architecture." 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 cropbiotech :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 شد بال تصور میتر از آنچه ق ها سمی کش آفت

های انجام شده بر روی  پس از بررسی McGillیک تیم تحقیقاتی از 

ها قبل و بعد از قرار گرفتن در معرض  تغییرات در رفتارهای فردی عنكبوت

ای  کش که کاربرد گسترده اند این آفت به این نتیجه رسیده phosmetسم 

تر از  ها سمی ای عنكبوتزارع امریكای شمالی دارد، احتماال برها و م  در باغ

کاربرد  با پیامدهای گستردهاین یافته . شد آن است که قبال تصور می

 تواند برای تولید محصوالت کشاورزی و سالمت اکوسیستم می سموم

 . باشد مرتبط

بعلت خوردن بسیاری از آفات از جمله  bronze jumpingهای  ها و مزارع عنكبوت در آغاز فصل کشاورزی در باغ

oblique-banded leafroller کند، نقش مهمی دارد ها حمله می گیاهان جوان و میوه که به . 

 . است به چاپ رسیده  Functional Ecologyجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=37584&sectionid=11
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13651
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts%20and%20Trends%20-%20India.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
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. اند ها پی برده ها مثل توانایی جهش آنها بر روی طعمه فردی عنكبوتاین یافته از طریق تمرکز بر رفتارهای  بهمحققان 

ها بر روی  کش حشره. های ماده و نر با هم تفاوت دارد اند که میزان اثرات سموم بر روی عنكبوت ها همچنین دریافتهآن

 . گذارند های ماده بیش از عنكبوت نر تاثیر می توانایی شكار عنكبوت

آورد میزان سمی بودن های بر گشای ارزیابی مجدد روش اند که این تحقیق راه محققان این پروژه اظهار امیدواری کرده

 . ها گردد و محققان بر روی رفتارهای فردی حشرات توجه بیشتری داشته باشند کش حشره

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150806121815.htm  :لینک خبر.

 :ر خالصه خب

Insecticides that are sprayed in orchards and fields across North America may be more toxic to 

spiders than scientists previously believed. A McGill research team reached this conclusion after 

looking at changes in the behavior of individual Bronze Jumping Spiders both before and after 

exposure to Phosmet, a widely used broad spectrum insecticide. It is a finding with far-reaching 

implications for agricultural production and ecosystem health. 

"Bronze jumping spiders play an important role in orchards and fields, especially at the 

beginning of the agricultural season, by eating many of the pests like the oblique-banded 

leafroller, a moth that attacks young plants and fruit," says Raphaël Royauté, a former McGill 

PhD student whose study on the subject was published in Functional Ecology recently.  

 ها کش حشره :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 زیستی بر حیات وحش اثرات مثبت تنوع

هولتز  سوئد با همكاری مرکز تحقیقات هلم Linnaeusمحققان دانشگاه 

های فردی اثر مثبت و  اند که تفاوت در تحقیقات جدید خود دریافته

نه آنها در بررسی ساال. ها دارد پایداری بر روی تعداد برخی از پروانه

بندی  دارای رنگهایی که  گونه اند های مختلف پی برده گونه جمعیت

ت و نوسانا عدادشان بیشتر از سایر انواع بودهمتنوع هستند، عموما ت

یافته بدست آمده در این تحقیق در . است رساالنه جمعیتی آنها کمت

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150806121815.htm
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ده در این تحقیق نتایج بدست آمبه کمک . است به چاپ رسیده Proceedings of the Royal Society Bمجله 

به های مختلف پی برد و از خسارات زیادی که  های حشرات در سال به علت زیاد شدن جمعیت برخی از گونه دتوان می

 . نمایند، جلوگیری نمود کشاورزی و جنگل وارد می

های مختلف  گاه های بسیار زیادی هستند که در سكونت ها بوده و دارای گونه بیدها حشراتی متعلق به گروه پروانه

روی هایی که بیدهای بالغ بر  ها از تخم کرم. افشانی گیاهان دارند گرد نقش مهمی در گرده بیدهای شب.  شوند یافت می

. شود ها محسوب می و حشره کامل آنها از منابع مهم غذا برای پرندگان و خفاش. کنند اند، تغذیه می گیاهان گذاشته

 . کنند خسارات جدی به محصوالت کشاورزی و درختان جنگلی وارد می نیز های آنها برخی از گونه

های نوری  ز مناطق جنوبی سوئد به کمک تلههای بید را ا ساله انواع گونه 44این تیم تحقیقاتی برای یک دوره 

آنها بر روی نوسانات جمعیتی . گونه مختلف بید را شامل می شود 216حشره مربوط به  445111اند که  آوری کرده  جمع

 . اند بررسی و مطالعه کردهبندی بدن حشره  ها و ارتباط آن با ترکیب رنگ این گونه

های در  تواند در حفاظت و شناسایی گونه ره ترکیب رنگ بدن حشرات میاطالعات بدست آمده در این تحقیق دربا

 . معرض تهدید کمک نماید

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813074521.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Why some species of plants and animals vary more in number than others is a central issue in 

ecology. Now researchers at Linnaeus University in Sweden and from the Helmholtz Centre for 

Environmental Research (UFZ) have found an important finding to answer this question: 

Individual differences have a positive and stabilizing effect on the number of moths. Species 

with varying colour drawing are generally more numerous and fluctuate less in number from 

year to year. The results were recently published in the journal Proceedings of the Royal  

Society B. This could help to explain why some insect species in some years are very abundant 

pests and cause substantial damage in agriculture and forestry. 

 تنوع زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813074521.htm
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 آمده در تولید ارقام بهتر نخود های بدست پیشرفت

اند که به  موفق به تولید ارقامی از نخود شده John Innesیک گروه تحقیقاتی از مرکز 

نتایج بدست آمده . حیوانات در جذب بیشتر پروتئین از مواد غذایی کمک خواهد کرد

 . است به چاپ رسیده PLOS ONEن تحقیق در مجله در ای

هایی دارند که مانع  پروتئین(  legumes)های مربوط به گروه بقوالت  نخود و سایر دانه

پروتئاز یک از این . گردند جذب کامل عناصر مغذی در روده حیوانات می

وظیفه شكستن  شوند که می هایی آنزیممانع فعالیت های پروتئین  این مهارکننده. های پروتئین است مهارکننده

مطالعات قبلی انجام شده بر روی . دارند،بعهده ها  های پروتئین را در دستگاه گوارش انسان، طیور و دام مولكول

 . درصد کاهش دهد 41تواند میزان پروتئین در دسترس را تا  است که پروتئین نخود می های گوشتی نشان داده جوجه

های مربوط به پروتئاز  هایی در ژن اند که دارای جهش هایی را شناسایی و بررسی کردهاین گروه تحقیقاتی نخود

اند، یكی در ارقام وحشی نخود که قابلیت مهارکنندگی پروتئین آن  آنها موفق به یافتن  سه نوع جهش شده. اند بوده

ز بطور چشمگیری در کاهش نی اند زایی ایجاد شده دو جهش دیگر که بطریق جهش. است از بین رفتهبطور کامل 

نخود یكی از محصوالت با ارزش برای تهیه غذای انسان و حیوانات خانگی و  . اند های پروتئین موثر بوده مهارکننده

های نخود و سایر  نتایج بدست آمده در این تحقیق قابلیت گسترش در مورد سایر انواع پروتئین. خوراک دام است

زا از اهداف مهم بهبود غذای انسان و خوراک دام  های حساسیت از بین بردن پروتئنبعنوان مثال . حبوبات را دارد

 . آید بشمار می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813074718.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

A group at the John Innes Centre has developed peas that will help animals absorb more protein 

from their diet. The study is published in PLOS ONE. Pea and other legume seeds contain 

several proteins that stop nutrients being absorbed fully in the intestines. One such class of 

molecule is the protease inhibitors. These slow down the rate at which humans, poultry or 

livestock digest proteins by incapacitating the enzymes that break them down. Previous 

nutritional studies with broiler chickens have shown that peas with proteins which disrupt 

digestion can reduce protein availability by up to 10%. 

 حبوبات :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813074718.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 

 

  Aسازی محصوالت کشاورزی برای جبران کمبود ویتامین  غنی

بر  بنا. علت اصلی نابینایی قابل پیشگیری در کودکان است  Aکمبود ویتامین 

ها و مرگ  اعالم سازمان بهداشت جهانی، این کمبود همچنین خطر ابتال به بیماری

میلیون کودک  251در حدود . دهد ها را افزایش می و میر ناشی از عفونت

بسیاری از این . هستند Aدچار کمبود ویتامین دبستانی در سراسر جهان  پیش

 . کنند کودکان در افریقا و جنوب شرقی آسیا زندگی می

در حال حاضر در ایاالت متحده امریكا، مواد غذایی غنی شده با . خوشبختانه، کمبود این ویتامین قابل پیشگیری است

( bio-fortification)سازی زیستی  غنی ،روش دیگر. شود ای مصرف می ویتامین مثل شیر و غالت بطور گسترده

های سنتی اصالح نباتات  های مولكولی و یا روش این روش فرایندی که با استفاده از تكنیک. مبتنی بر محصول است

 . گیرد انجام می

در افریقای جنوبی بحساب  Aزمینی یک روش امیدوارکننده برای جبران کمبود ویتامین  سازی زیستی سیب غنی

 Aنارنجی رنگ دارای میزان باالیی از بتاکاروتن هستند که در بدن ما تبدیل به ویتامین های با گوشت  میوه. آید می

 . زمینی شیرین یكی از مواد غذایی عمده است در افریقای جنوبی سیب. شود می

گرمسیری   زمینی شیرین که متناسب کاشت در شرایط آب و هوایی مختلف شامل  نیم رقم سیب 42این تیم تحقیقاتی  

اند که قابلیت کشت در  نبال تولید ارقامی بودهآنها بد. اند ب، خشک و معتدل را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهمرطو

و  Impilo های  دو رقم مطلوب بدست آمده در این تحقیق به نام. دنباش را داشتهای از شرایط آب و هوایی گستره

Purple sunset  نتیجه این تحقیق در مجله . اند بودهCrop Science به چاپ رسیده است . 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150812200818.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Vitamin A deficiency is the leading cause of preventable blindness in children. It also increases 

the risk of disease and death from severe infections, according to the World Health Organization. 

About 250 million preschool children across the world are vitamin A deficient. Many of these 

live in Africa and South-Eastern Asia. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150812200818.htm
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Fortunately, vitamin deficiency is preventable. In the United States, vitamin-fortified foods, like 

milk and cereals, are widely accepted. Another method, bio-fortification, is a crop-based option. 

This is the process of developing nutrient-rich varieties using molecular techniques or 

conventional breeding.  
 سیب زمینی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها به کمک بیوتكنولوژی افزایش اندازه و کیفیت میوه

مكزیک موفق به توسعه یک ( Celaya)یا یكی از محققان مرکز فناوری سال

با هدف ( های گیاهی هورمون)ها  فرایند زیستی برای تولید فیتوهورمون

های بزرگتر و آبدارتر بدون از دست دادن کیفیت غذایی  تولید میوه

 . شود های معمول تمام می تر از روش درصد ارزان 61است که  شده

از جمله ( gibberellins)یبرلین رشد ج های ورموناین پروژه شامل تولید ه

تا کنون   ترین هورمون رشد گیاهی شناخته شده فعال ،اسید جیبرلیک

 . ها مؤثر است تر و آبدارتر شدن میوه اکسیدانی و مقاوم این هورمون در افزایش اندازه میوه و خواص آنتی. است

و سبب   ه از قبل در گیاه وجود داشتهسمی نیست زیرا هورمون رشدی است ک ای ماده بنا بر اظهار این محقق، جیبرلین

برای استفاده از آن در گیاهانی که دچار کمبود رشد میوه هستند، بنابراین یک روش کاربردی .  شود میرشد میوه 

کشت که   در محیط Gibberella fujikuroiهای جیبرلین از تخمیر قارچ  در این روش جدید، کریستال. موردنیاز است

ها جداسازی شده  و مایع حاوی جیبرلین  سپس قارچ. شود کنند، تولید می بصورت مایع ترشح میهای گیاهی  هورمون

طول فرایند . شوند ها در آب رقیق شده و بر روی گیاهان اسپری می این کریستال. شود بصورت کریستال تبدیل می

 . باشد روز می 21تولید حدود 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814122900.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814122900.htm
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Wanting to produce large and juicy fruits without losing their texture and maintain all their 

nutrients, PhD Eleazar Máximo Escamilla Silva developed a bioprocess for the production of 

phytohormones (plant hormones) that is 60 percent cheaper than the material used today. 

The project was developed at the Technological Institute of Celaya (ITC) in Mexico, and 

consists in the production of various gibberellins, including gibberellic acid the most active 

known to date, a growth hormone that is added to the cultures. 

This hormone helps fruit increase their size and antioxidant activity and become more resistant 

and juicy. For example, it gives refinements to apples, strawberries and citrus. It also has an 

application in the winemaking industry, floriculture, brewing and vegetables, among others. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 استفاده از گاز ازن برای مبارزه با آفات انباری

فرایند مهندسی جدیدی برای از بین بردن  ACEAشرکت مكزیكی بنام 

آفات انباری، بهداشت و نگهداری از غالت انباری مثل ذرت، حبوبات و 

زینه گاز ازن غیرسمی بوده و ه. است گندم با استفاده از گاز ازن ارائه کرده

درصد کاهش  61مبارزه با افات انباری با استفاده از سموم تدخینی را تا 

های شیمیایی  این فرایند جایگزین روش سنتی استفاده از قرص. دهد می

 . زا هستند، خواهد شد برمید که بسیار سمی و سرطان فسفین و متیل

در این فرایند گاز ازن بدست آمده از وارد آوردن شوک الكتریكی به اکسیژن، به داخل سیلوهای صنعتی تزریق 

ازن مولكول . شود ازن تولید شده با استفاده از یک سیستم متحرک در داخل سیلو بطور کارآمدی توزیع می. شود می

کند و سبب از  جاد آلودگی و یا پسماندهای سمی نمیپذیری باال است که ای اکسیژن با واکنش( triatomic)سه اتمی 

 . شود ها و ضدعفونی غالت می بین رفتن بو، قارچ
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اگر میزان . شود قرص فسفین استفاده می 1برای هر تن غله  سنتیاست در روش  کارشناس این پروژه توضیح داده

عالوه بر این فرایند جدید . نیاز استمیلیون قرص مورد 88میلیون تن در نظر گرفته شود،   22تولید ذرت مكزیک 

  . اثرات سوء بر اکوسیستم نیز ندارد

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814075746.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

The process replaces the chemical tablets phosphine and methyl bromide, which are toxic and 

carcinogenic, used in traditional spraying methods. With this process the loss of 18 percent of 

product damaged by the existence of pathogenic organisms is avoided. 

The Mexican company Scientific Advice in Water Studies (ACEA) developed an engineering 

process for the elimination of pests, sanitation and preservation of stored grains such as corn, 

beans and wheat using ozone, which is nontoxic and allows a reduction of 60 percent of costs in 

grain fumigation. 

Technological innovation is of great importance for agricultural states like Sinaloa in the North 

of Mexico, the leading producer of white maize in the country but the hot and humid climate 

favors the proliferation of all kinds of pests. 

 آفت کش ها :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 زیست های گیاهی برای محیط های گوشتی مضرتر از زباله زباله

درصد ار  94، حدود 2144بنا بر اعالم وزارت کشاورزی امریكا، در سال  

میلیارد دالر  462تولید شده در این کشور به ارزش مالی  مواد غذایی

اند  محققان دانشگاه میسوری دریافته. بصورت ضایعات از بین رفته است

زیست بسته به نوع مواد غذایی متفاوت  آثار ضایعات غذایی بر محیط

ها و سبزیجان میزان هدررفت گوشت کمتر  اگرچه در مقایسه با میوه. است

ساس تحقیقات انجام شده میزان انرژی مصرف شده برای است، اما بر ا

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814075746.htm


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیوو ر اخبار

 4931نیمه اول مرداد 

 

www.iccima.ir 

16 

 

های  های دیزلی و باقیمانده مثل سوخت هدرروی انرژی معموال بصورت منابعی. تولید گوشت بیشتر از سبزیجات است

 . محیطی همراه هستند که با اثرات منفی زیست کودی

رف نیست بلكه منابع به هدر رفته نیز باید درنظر در ارتباط با ضایعات غذایی، تنها دور ریختن مواد غذایی قابل مص

های کشاورزی و برداشت  ها و انجام فعالیت تجهیزات کشاورزی مورد استفاده برای تغذیه و نگهداری دام. گرفته شوند

 . های فسیلی هستند همراه با مصرف میزان باالیی از سوخت

ند که عالوه بر حساس بودن به میزان هدرروی به نوع مواد ا ها توصیه کرده کارشناسان این تحقیق به مردم و سازمان

 . کنند نیز توجه داشته باشند غذایی که تهیه می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814091148.htm  :لینک خبر.

 :ر خالصه خب

Approximately 31 percent of food produced in the U.S., or 133 billion pounds of food worth 

$162 billion, was wasted in 2011 according to the United States Department of Agriculture 

(USDA). Now, University of Missouri researchers have found that the type of food wasted has a 

significant impact on the environment. Although less meat is wasted (on average) compared to 

fruits and vegetables, the researchers found that significantly more energy is used in the 

production of meat compared to the production of vegetables. This wasted energy is usually in 

the form of resources that can have negative impacts on the surrounding environment, such as 

diesel fuel or fertilizer being released into the environment. 

 ضایعات غذایی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 14/10/5112: یخ خبرتار

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های زیستی بهتر های روغنی برای تولید سوخت استفاده از گیاهان دانه

. ائه کرده استارهای زیستی بهتر  یكی از محققان بیوشیمی دانشگاه ایالتی کانزاس روش جدیدی برای تولید سوخت

 . های روغنی است قدار زیادی لیپید از طریق ایجاد تغییرات در خواص دانهاین روش شامل تولید م

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150814091148.htm
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های  غییر در یک گونه غیرخوراکی دانهبا ایجاد تاست  این محقق توانسته

روغن . مقدار زیادی لیپید تولید کند Camelina sativaروغنی بنام 

 . ستا بودههای دمایی بهتر  كوزیته پایین و ویژگیستولید شده دارای وی

به چاپ  Plant Biotechnologyجزئیات بیشتر این تحقیق در مجله 

 . رسیده است

های کاهش وابستگی به  ین یكی از راهمنابع جایگزاستفاده از 

های گیاهی بعنوان گریس و یا مواد اولیه  های کاربردی دیگر مثل استفاده از روغن اما برنامه. های زیستی است سوخت

  . به کاهش وابستگی به کربن فسیلی کمک خواهد کرد نیز برای صنایع شیمیایی

توان بعمل آورد و نیاز آبی و کودی بسیار پایینی دارد و از طرف دیگر  های فقیر نیز می را در زمین camelinaگونه 

ان بنابراین در مناطق نیمه خشک بعنو قابلیت تناوب با گندم نیز دارد،. ن تولید کندهای غنی از روغ تواند دانه می

 . کاشته شودتواند  میهای زیستی  محصولی برای تولید سوخت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813123053.htm  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

A Kansas State University biochemistry professor has reached a milestone in building a better 

biofuel: producing high levels of lipids with modified properties in oil seeds. 

Timothy Durrett, assistant professor of biochemistry and molecular biophysics, and collaborators 

at Michigan State University and the University of Nebraska, Lincoln have modified Camelina 

sativa -- a nonfood oilseed crop -- and produced the highest levels of modified seed lipids to 

date. By modifying the oilseed biochemistry in camelina, the researchers have achieved very 

high levels of oil with reduced viscosity and improved cold temperature characteristics. 

 سوخت زیستی :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150813123053.htm
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 ذا برای همهدرصدی ضایعات غذایی معادل تامین غ 25کاهش 

بنا بر اعالم سازمان ملل متحد، در صورتیكه ضایعات مواد غذایی 

درصد کاهش یابد، غذای کافی برای تمام افرادی که در دنیا  25

 . تغذیه هستند، تامین خواهد شد دچار سوء

شود  میلیارد تن غذا، حدود یک سوم آنچه که تولید می 9/4ساالنه، 

 95درصد میوه و سبزی،  15مل حدود این مقدار شا. رود به هدر می

درصد  21درصد غالت،  91درصد ماهی و غذاهای دریایی، 

این درحالی است که . شود درصد گوشت می 21محصوالت لبنی و 

 . برند تغذیه حاد رنج می میلیون نفر از گرسنگی و سوء 735حدود 

کاهش . درصد افزایش یابد 61باید  2115به سال  تولید مواد غذایی نسبت 2151بر اساس برآوردهای انجام شده تا سال 

 . اتالف مواد غذایی تالش برای تامین تقاضا غذا در آینده را تسهیل خواهد کرد

در کشورهای در حال توسعه . های متفاوتی برای حل آن وجود دارد حل اتالف مواد غذایی، مشكلی جهانی است اما راه

شود و اغلب در  است که در واقع اتالف غیرعمد محسوب می( food loss)مشكل بصورت از بین رفتن مواد غذایی 

، میزان اتالف غیرعمد کم بوده در کشورهای ثروتمند. دهد نتیجه تجهیزات، حمل ونقل و زیرساخت نامناسب روی می

و . یاز استها و خرید بیش از ن کننده میزان ضایعات غذایی بسیار باال است که اغلب بصورت دور ریزی توسط مصرف و 

 . گیرد فروشان بعلت دارا نبودن ظاهر مقبول صورت می یا توسط خرده

باقیمانده کربن مواد غذایی مصرف نشده . محیطی ضایعات و اتالف مواد غذایی نیز بسیار قابل توجه است اثر زیست

اد غذایی بعنوان یک بدین معنی که اگر ضایعات و اتالف مو. است کربن برآورد شده اکسید گیگا تن دی 9/9حدود 

 . گرفت ای در رتبه سوم پس از امریكا و چین قرار می کشور در نظر گرفته شود، از نظر انتشار گاز گلخانه

 un-says-everyone-for-enough-waste-food-rdian.com/environment/2015/aug/12/cuttinghttp://www.thegua  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

If the amount of food wasted around the world were reduced by just 25% there would be enough 

food to feed all the people who are malnourished, according to the UN. 

Each year 1.3bn tonnes of food, about a third of all that is produced, is wasted, including about 

45% of all fruit and vegetables, 35% of fish and seafood, 30% of cereals, 20% of dairy products 

and 20% of meat. Meanwhile, 795 million people suffer from severe hunger and malnutrition. 

http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/12/cutting-food-waste-enough-for-everyone-says-un
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
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Well-publicised attempts to combat the loss of food – such as recent laws in France that require 

supermarkets to distribute unsold food to charities – have highlighted the issue of food waste, 

identified by the UN as one of the great challenges to achieving food security. 

 یضایعات غذای :موضوع

 (guardain) گاردین :منبع

 15/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 های شدید آب و هوایی عرضه جهانی مواد غذایی در معرض تهدید پدیده

، در اثر خشكسالی به سبد نان اروپا، روسیه، کانادا و 2117در سال 

بودن میزان ذخیره جهانی غالت، بعلت کم . استرالیا صدمه وارد شد

بر اساس شاخص مواد غذایی . قیمت گندم بسرعت افزایش یافت

که کشورها در برابر صادرات موانع تجاری قرار دادند،  فائو،  زمانی

ناگهانی  مجدد و  سال بعد، افزایش 9.  ها دو برابر گردید قیمت

ه بهار های اجتماعی معروف ب سبب بروز ناآرامیقیمت مواد غذایی 

 . عربی شد

شده است که اینگونه بالیای مرتبط  ، هشدار داده(GFS)در گزارش جدید منتشر شده توسط برنامه امنیت جهانی غذا 

 . با شرایط آب و هوایی به احتمال زیاد با تغییرات اقلیمی نیز همراه است

های جهانی غذا و میزان  س صنعتی سیستمگزار و کارشنا ها دانشمند، سیاست با هدف انجام ارزیابی  طوالنی مدت، ده

خشكسالی بطور همزمان بر روی چهار . اند پذیری آنها در برابر پدیده های شدید جوی  را مورد بررسی قرار داده آسیب

منجر به  4383تا  4388خشكسالی سال . گذارد محصول عمده و اصلی غذایی یعنی گندم، برنج، ذرت وسویا اثر می

اگر چنین وضعیتی در سال آینده رخ دهد به احتمال  . درصد سویا شد 5/8لید جهانی ذرت  و تو% 42کاهش حدود 

 . زیاد قیمت غالت سه برابر خواهد شد

 weather-severe-risk-growing-supply-food-g.org/environment/2015/08/worldhttp://news.sciencema  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

http://www.theguardian.com/world/2015/may/22/france-to-force-big-supermarkets-to-give-away-unsold-food-to-charity
http://news.sciencemag.org/environment/2015/08/world-food-supply-growing-risk-severe-weather
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In 2007, drought struck the bread baskets of Europe, Russia, Canada, and Australia. Global grain 

stocks were already scant, so wheat prices began to rise rapidly. When countries put up trade 

barriers to keep their own harvests from being exported, prices doubled, according to an index of 

the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Just 3 years later, another spike in 

food prices contributed to the Arab Spring uprisings. 

Such weather-related crop disasters will become more likely with climate change, warns a 

detailed report released today by the Global Food Security (GFS) program, a network of public 

research funding agencies in the United Kingdom.  

  خشکسالی :موضوع

 news.sciencemag.org :منبع

 13/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 رشد گیاهان تابعی از کار مشترک دو هورمون

ها  جیبرلینها یعنی  و گروه از مواد محرک رشد گیاهان یا فیتوهورموند

(gibberellins  ) براسینوستروئیدو (brassinosteroids ) بطور مجزا از

به تازگی . شوند یكدیگر در پرورش و تولید محصوالت زراعی استفاده می

اند که این  کشف کرده( TUM)یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه فنی مونیخ 

گیاه قادر به  براسینوستروئیدکنند و بدون  دو بطور هماهنگ عمل می

 . باشد نمی تولید جیبرلین

. اند بعنوان گیاه مدل پژوهشی خود استفاده کرده   Arabidopsis thalianaاین گروه برای کار تحقیقاتی خود از گیاه  

و نحوه  براسینوستروئیداز قبل چگونگی تولید اگرچه . بود براسینوستروئیدمولكولی  های هدف آنها بررسی مكانیسم

 . ا در گیاهان مشخص بود اما مشخص نبود که که چگونه فرایند رشد آغاز می شوده سیگنالانتقال 

در آنها دچار اختالل شده بود پی بردند که تولید  براسینوستروئیدبا استفاده از گیاهانی که در اثر جهش فعالیت 

دهی به تاخیر  زنی مختل شده و رشد آنها متوقف و گل پیدا کرده و در نتیجه جوانهجیبرلین در گیاهان کاهش 

 . برای تولید جیبرلین ضروری است براسینوستروئیدگیری کردند که وجود  بنابراین نتیجه. است افتاده

 hormones.html-teamwork-requires-growth-08-http://phys.org/news/2015 :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

http://www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/extreme-weather-resilience-of-global-food-system.pdf
http://www.foodsecurity.ac.uk/assets/pdfs/extreme-weather-resilience-of-global-food-system.pdf
http://phys.org/news/2015-08-growth-requires-teamwork-hormones.html
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Two growth-promoting groups of substances, or phytohormones, the gibberellins and the 

brassinosteroids, are used independently of each other for the breeding and production of crop 

plants. A team of scientists at Technical University of Munich (TUM) has now discovered that 

the two acts in concert - without brassinosteroids, a plant is unable to produce gibberellins. 

For their current investigations, a research group at the Technical University of Munich, 

supported by scientists from the Helmholtz Zentrum Munich and the TU Braunschweig and 

headed by Professor Brigitte Poppenberger from the TUM used thale cress (Arabidopsis 

thaliana), a model research plant. The researchers wanted to examine the molecular mechanisms 

of brassinosteroids.  
 فیزیولوژی گیاهی :موضوع

 phys.org :منبع

 17/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 آلوده شدن دو آبخوان بزرگ امریكا به اورانیوم طبیعی

ات انجام شده توسط بر اساس نتایج بدست آمده از مطالع

دانشگاه نبراسكا، نزدیک به دو میلیون نفر در سراسر دشت  

کنند که  می هایی زندگی باالی آبخوانهای بزرگ و کالیفرنیا در  

های انسانی به اورانیوم  های ناشی از فعالیت در اثر نیترات

 . اند طبیعی آلوده شده

 نمونه آب 275111وری شده مربوط به آ های جمع داده

های دره مرکزی نشان  های مرتفع و آبخوان زیرزمینی از دشت

کنند که میزان اورانیوم آنها  هایی زندگی می دهند که تعداد زیادی از مردم در فاصله کمتر از دو سوم مایل از چاه می

 . بیشتر از استاندارد تعیین شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست امریكا است

. درصد سایتهای آلوده به اورانیوم مرتبط با وجود نیترات هستند 78است که  ین مطالعه آمدهدر گزارش مربوط به ا

نیترات از طریق . شود های زیرزمینی می ای که در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و فضوالت حیوانی وارد آب آالینده
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را  های رادیواکتیو شود که کانی های باکتریایی و شیمیایی سبب آزاد شدن اورانیوم طبیعی می یک سری واکنش

 . سازد اکسیده کرده و قابل حل در آب می

 . است به چاپ رسیده Environmental Science and Technology lettersجزئیات بیشتر این مطالعه در مجله 

 :www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150817132508.htmhttp//  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Nearly 2 million people throughout the Great Plains and California above aquifer sites 

contaminated with natural uranium that is mobilized by human-contributed nitrate, according to 

a study from the University of Nebraska-Lincoln. 

Data from roughly 275,000 groundwater samples in the High Plains and Central Valley aquifers 

show that many Americans live less than two-thirds of a mile from wells that often far exceeds 

the uranium guideline set by the Environmental Protection Agency. 

The study reports that 78 percent of the uranium-contaminated sites were linked to the presence 

of nitrate, a common groundwater contaminant that originates mainly from chemical fertilizers 

and animal waste.  

 اقتصاد :عموضو

 (sciencdaily) دیلی ساینس :منبع

 17/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 شكل V زن کاهش آسیب رسانی به ساختمان خاک و شیارها با دستگاه شخم

های زهكشی  در امریكای شمالی بطور سنتی برای نصب لوله

( single-leg plow)از دستگاه شخم زن تک شاخه 

شیار عمودی در خاک ایجاد کرده و شود که  استفاده می

 .دهد در درون خاک قرار میرا ها  لوله

زن تک شاخه  بسته به نوع و شرایط رطوبتی خاک، شخم

گذارد که ممكن  ساختمان خاک را بهم زده و شیاری بجا می

 . ها طول بكشد تا بحالت اولیه برگردد است سال

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150817132508.htm
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. است شكل ارائه کرده V زن مک به حل این مشكل دستگاه شخمبرای ک در امریكای شمالی آب یک شرکت مدیریت

ای دارد ولی هنوز در امریكای شمالی کمتر مورد استفاده  زن در هلند و استرالیا کاربرد گسترده این نوع دستگاه شخم

 . گیرد قرار می

هایی دارد و در انتهای هر الین مجددا  ودیتدمحخواهند شد  ها قرار داده که لولهکار با این دستگاه از نظر قطر و عمقی 

 . زن تک شاخه وجود دارد نیاز به استفاده از شخم

/disturbance-soil-reduces-plow-tile-shaped-vhttps://www.realagriculture.com/2015/08-)در ویدئوی که در لینک 

ruts/-and )است حوه کار این دستگاه نشان داده شده ن قرار داده شده است.  

 ruts/-and-disturbance-ilso-reduces-plow-tile-shaped-https://www.realagriculture.com/2015/08/v  :لینک خبر.

 :خالصه خبر 

Tile drainage in North America has traditionally been installed with a single-leg plow that rips a 

vertical groove in the soil as it lays the pipe in the ground. 

Depending on soil type and moisture conditions, the single-shank will disturb the soil and leave a 

rut or soft spot that can take years to settle. 

A water management company based in southern Manitoba thinks it has found a tool that 

addresses these problems — a V-shaped tile plow. 

In the video below, Chris Unrau of Precision Land Solutions explains how the V plow concept 

has been used extensively in Holland and the U.K., but to a lesser extent in North America. 

 ماشین آالت :موضوع

 www.realagriculture.com :منبع

 17/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 انتشار گزارش وزارت کشاورزی امریكا از وضعیت کشاورزی و  بیوتكنولوژی در کشورهای مختلف

( GAIN)در شبكه جهانی اطالعات کشاورزی ( FAS)وزارت کشاورزی امریكا  خارجیکشاورزی خدمات خش ب

 :است تشر کردهمنتكنولوژی کشاورزی در کشورهای مختلف را وگزارشات مربوط به بی

https://www.realagriculture.com/2015/08/v-shaped-tile-plow-reduces-soil-disturbance-and-ruts/
https://www.realagriculture.com/2015/08/v-shaped-tile-plow-reduces-soil-disturbance-and-ruts/
https://www.realagriculture.com/2015/08/v-shaped-tile-plow-reduces-soil-disturbance-and-ruts/
https://www.realagriculture.com/2015/08/v-shaped-tile-plow-reduces-soil-disturbance-and-ruts/
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 ت محصوالت تراریخته در کانادا در سال زیر کشسطح  :کانادا

محصوالت . است میلیون هكتار برآورد شده 4/41حدود  2145

و به میزان کمی عمده تراریخته این کشور کانوال، ذرت و سویا 

 . اشدب چغندر قند می

 نبه مورد استفاده درصد بذرهای پ 35در مكزیک  :مكزیک

انجمن پنبه کنفدراسیون بر اساس اعالم . تراریخته هستند

و   ها به نصف کاهش یافته کش آفته میزان مصرف ختاز بذور تراری زمان شروع استفادهاز ( CMCA)مكزیک 

 . است افزایش عملكرد بدست آمده نیز قابل توجه بوده

  و نهمین کشور در سطح  تولید کننده محصوالت تراریخته در قاره افریقااین کشور بزرگترین : جنوبیافریقای

 . است جهان

 موفق به گرفتن تاییدیه در ویتنام سه رقم ذرت تراریخته برای تولید در مرحله تجاری   2145سال  در :ویتنام

 .جهانی قرار دارد 23سازی محصوالت تراریخته در رتبه  از نظر تجاری این کشور و. اند شده

  .قابل دانلود است /http://gain.fas.usda.govاف در  دی ا فرمت پیبرها مربوط به کشوگزارشات 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13675  :لینک خبر.

 :خبر خالصه 

USDA Foreign Agricultural Service (FAS) released the Global Agricultural Information 

Network (GAIN) Reports on Agricultural Biotechnology for several countries. Here are the some 

highlights of the reports: 

Canada's GM crops planting is estimated at 10.1 million hectares for 2015, wherein the major 

crops being planted are canola, corn, soybeansand small area for sugar beets which was added 

recently. 

 بیوتکنولوژی :موضوع

 cropbiotech :منبع

 16/10/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://gain.fas.usda.gov/
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13675
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/04%20Canola%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/02%20Maize%202013.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_annual_update/download/01%20Soybean%202013.pdf
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