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 افزایش شاخص قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر بعلت شرایط نامساعد آب و هوایی

های مربوط به شرایط نامساعد آب و هوایی در مورد عرضه  دنبال نگرانیب

قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر افزایش  های شکر و روغن پالم، شاخص

های خود برای تولید جهانی غالت  بینی فائو در آخرین پیش. پیدا کردند

« خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»در گزارش  2145در سال 

درصد درصد کاهش نسبت به رکورد  4/4با  . ی انجام داداصالحات جزئ

میلیارد تن  59/2بینی جدید خود، تولید غالت را  سال قبل، در پیش

 . اعالم نمود

نیمی از این کاهش مربوط به نامعلوم بودن وضعیت برداشت محصول ذرت در هند و اوکراین بعلت شرایط نامساعد آب و 

 . نیز سبب انتظار کاهش برداشت فصلی برنج در این کشور شده استخشکسالی در تایلند . هوایی است

رود با  انتظار می. اشت بینی برای تولید جهانی گندم، بعلت انتظار برداشت باال در اتحادیه اروپا، افزایش داشته همزمان پیش

سال گذشته  45باالترین سطح در باال رفتن میزان ذخیره جهانی، میزان ذخیره جهانی گندم در سطح مطلوب باقی بماند و به 

 .  برسد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/342011/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Major food commodity prices rose in October, spurred by weather-driven concerns about sugar and 

palm oil supplies. FAO's latest Cereal Supply and Demand Brief slightly trimmed its October 2015 

forecast for global cereal production and now projects production at 2.53 billion tonnes, 1.1 percent 

below last year's record output.  

Half of the forecast cut reflected dimmer expectations about maize crops in India and Ukraine, mostly 

due to adverse weather. Drought in Thailand prompted a reduction in the seasonal rice harvest 

projection. At the same time, the forecast for global wheat production has been raised, largely 

reflecting a bigger harvest in the European Union than earlier anticipated. World cereal stocks are 

expected to remain at a comfortable level, with global wheat inventories rising further, reaching their 

highest level in 15 years. 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/342011/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2145تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در اکتبر 

، نسبت به 2145واحد در ماه اکتبر  462شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

بدین ترتیب، بیشترین میزان . یش داشتافزا( درصد 3/9)واحد  6ماه شپتامبر 

افزایش ماه اکتبر، عمدتا . تا کنون اتفاق افتاد 2142افزایش ماهانه از ماه جوالی 

در حالیکه . های گیاهی و محصوالت لبنی بود ناشی از افزایش قیمت شکر، روغن

 .قیمت غالت افزایش مالیمتری داشت و شاخص قیمت گوشت بدون تغییر ماند

درصد  46المللی هنوز  ین شاخص، قیمت مواد غذایی در بازارهای بینبر اساس ا

 . کمتر از سال قبل است

 7/4)واحد  6/2واحد در ماه اکتبر،  1/457شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

این افزایش ناشی از افزایش در قیمت گندم و . از ماه سپتامبر بیشتر بود( درصد

های مربوط به تاثیر  کننده نگرانی افزایش قیمت گندم منعکس. ذرت بود

های مربوط به  بینی خشکسالی بر گندم زمستانه در برخی از کشورها و تغییر پیش

افزایش قیمت ذرت بدلیل کاهش فروش آن توسط . تولید آن در استرالیا است

مالحظه قیمت  در مقابل قیمت برنج بعلت کاهش قابل. کشاورزان امریکایی است

 .ونیکا کاهش پیدا کردارقام معطر و ژاپ

واحد، نسبت به ماه قبل  6/412های گیاهی فائو، با متوسط  شاخص قیمت روغن

بدنبال سه ماه کاهش متوالی، بعلت باال . افزایش داشت( درصد 2/6)واحد  1/8

نینو بر تولید  های مربوط به اثرات وقوع ال رفتم قیمت روغن پالم در نتیجه نگرانی

نوب شرقی بویژه اندونزی، این شاخص در ماه اکتبر سال آینده در آسیای ج

قیمت روغن سویا نیز بعلت پایین بودن سرعت کاشت آن در . افزایش پیدا کرد

 . برخی از مناطق برزیل بعلت شرایط نامساعد آب و هوایی افزایش داشت

( درصد 1/3)واحد  1/49ه قبل ، نسبت به ما2145واحد در ماه اکتبر  6/455شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو، با متوسط 

های  های ژوئن و جوالی جاری منجر به افزایش قیمت آن در ماه ها در مورد تولید شیر نیوزلند در ماه نگرانی. افزایش داشت

 . سپتامبر و اکتبر شد
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دت ثبات ترین م ترتیب طوالنی بدین. واحد، نسبت به ماه قبل تغییری نداشت 8/468شاخص قیمت گوشت فائو، با متوسط 

 . تا کنون را داشت 2145قیمت یعنی از ماه مارس 

. افزایش پیدا کرد( درصد 2/47)واحد  23نسبت به ماه قبل  2145در ماه اکتبر  واحد 1/437شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

  . تا کنون بود 2145این بیشترین میزان افزایش ماهانه از ماه فوریه 

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged nearly 162 points in October 2015, as much as 6 points (3.9 

percent) more than in September and the sharpest increase since July 2012. The October surge was 

mainly the result of rises in the sugar, vegetable oils and dairy quotations, while cereal prices were 

subject to a more modest increase and those of meat remained stable. According to the index, food on 

international markets in October was still 16 percent cheaper than one year ago. 

The FAO Cereal Price Index averaged 157.4 points in October, up 2.6 points (1.7 percent) from 

September, largely led by an upturn in wheat and maize prices. Wheat quotations were higher, mostly 

on concerns about dryness affecting winter wheat in some countries and deteriorating production 

prospects in Australia.  
 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 المللی حبوبات بعنوان سال بین 2146م سال اعال

المللی  بعنوان سال بین 2146در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 

 . حبوبات نامگذاری شده بود

نیز بعنوان تسهیل کننده اجرای ( فائو)سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 

های  های ذیربط، سازمان ها، سازمان ا دولتهای مربوط به این سال برای همکاری ب برنامه

 . است غیرانتفاعی و سایر ذینفعات معرفی شده

ای حبوبات بعنوان بخشی از  تغذیه هدف از این نامگذاری، باال بردن آگاهی عموعی از فواید

المللی  سال بین. است تولید پایدار مواد غذایی برای رسیدن به امنیت غذایی اعالم شده

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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ت منحصربفردی خواهد بود برای تقویت ارتباطات موجود در زنجیره غذایی برای استفاده هر چه بهتر از حبوبات، فرص

های موجود در  های مبتنی بر حبوبات، افزایش تولید جهانی حبوبات، کاربرد بهتر تناوب زراعی و مقابله با چالش پروتئین

 . تجارت حبوبات

های  ها و رنگ ها، شکل دانه یا بذر در اندازه 42وز هستند که در هر غالف یک تا حبوبات گیاهانی یکساله از خانواده لگومین

 .کنند که مصرف انسانی و یا دامی دارند مختلف تولید می

های گیاهی و  حبوبات از قبیل عدس، نخودفرنگی و نخود جزء مهم سبد غذایی را تشکیل داده و از منابع مهم پروتئین 

غذایی سالم برای مقابله با چاقی و همچنین پیشگیری و کمک   حبوبات بخشی از رژیم. آیند ر میبشما اسیدهای آمینه حیاتی

همچنین منبع مهم پروتئین . دهند های قلبی عروقی و سرطان را تشکیل می های مزمن مثل دیابت، بیماری به مدیریت بیماری

 . گیاهی برای حیوانات هستند

نکه حبوبات از خانواده گیاهان لگومینوز هستند، با دارا بودن خاصیت تثبیت ازت در خاک بعالوه بر موارد فوق، با توجه به ای

 . محیطی هستند به افزایش حاصلخیزی خاک نیز کمک نموده و دارای اثرات مثبت زیست

فرمی  را بعنوان پلت /en-ttp://www.fao.org/pulsesh/2016المللی حبوبات به آدرس  فائو وب سایت اختصاصی سال بین

 .  است اندازی کرده گذاری اطالعات و منابع مرتبط با حبوبات راه برای به اشتراک

 en/-http://www.fao.org/pulses/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

The 68th UN General Assembly declared 2016 the International Year of Pulses (IYP) (A/RES/68/231) 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been nominated to facilitate 

the implementation of the Year in collaboration with Governments, relevant organizations, non-

governmental organizations and all other relevant stakeholders.  

The IYP 2016 aims to heighten public awareness of the nutritional benefits of pulses as part of 

sustainable food production aimed towards food security and nutrition. The Year will create a unique 

opportunity to encourage connections throughout the food chain that would better utilize pulse-based 

proteins, further global production of pulses, better utilize crop rotations and address the challenges in 

the trade of pulses. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231&referer=http://www.un.org/en/events/observances/years.shtml&Lang=E
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 2146سرشماری جدید کشاورزی جهانی در سال 

انجام خواهد  2146دور جدید سرشماری کشاورزی کشورهای جهان در سال  

ار و اطالعات آوری اطالعات در مقیاس بزرگ که طی آن آم فرایند جمع. شد

فائو در راستای . بخش کشاورزی در سطح جهانی گردآوری خواهند شد

های جدید برای کمک به  ای از دستورالعمل پشتیبانی از این فرایند مجموعه

ا در انجام سرشماری کشاورزی در سطح ملی و متناسب با نیازها و ه دولت

سخه از این نوع این آخرین ن. است های کشورهای مختلف منتشر کرده ظرفیت

 . کند سال یکبار نسبت به انتشار آن اقدام می 41دستورالعمل است که فائو هر 

های مبتنی بر شواهد در راستای تقویت  گزاری به منظور اجرای سیاست 

کشاورزی و توسعه روستایی، حصول اطمینان از دسترسی به زمین، بهبود 

های  ناشی از فعالیت محیطی امنیت غذایی و کاهش اثرات نامطلوب زیست

اطالعات حاصل از . ها بسیار مهم است کشاورزی، این سرشماری برای دولت

این سرشماری برای بخش خصوصی نیز مهم است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه 

 . های تجاری کشاورزی بگیرند گذاری در فعالیت برای سرمایه

زمینه کاری قابل اعتمادی برای مطالعات کشاورزی فراهم خوهند آوری شده تصویر دقیقی از بخش کشاورزی و  اطالعات جمع

حاصل این سرشماری مجموعه اطالعات دقیقی خواهد بود مشتمل بر ساختار بخش کشاورزی از جمله تعداد و اندازه . ساخت

رزی، تعداد های کشاو ، کاربری زمین، سطح زیر کشت، تراکم کشت، تسهیالت آبیاری، نهاده(holdings)امالک تحت تصرف 

 .دام و همچنین آمار جمعیتی از کشاورزان و شاغلین بخش کشاورزی

 :های زیر مراجعه نمائید توانید به لینک برای کسب اطالعات بیشتر درباره سرشماری و دانلود دستورالعمل آن می

http://www.fao.org/documents/card/en/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/ 

http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf 

 org/news/story/en/item/340513/icode/http://www.fao.  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new global round of country-driven agricultural censuses is set to begin in 2016, a large-scale, data 

collection process that will gather information and statistics on the world's agricultural sector. 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/506491e2-2ed4-4a7d-8104-6358d0e40adc/
http://www.fao.org/3/a-i4913e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/340513/icode/
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To support the process, FAO today published a set of updated guidelines to assist governments in 

carrying out their national-level agricultural censuses, tailored to various different country needs and 

capacities. This is the latest edition of guidelines which FAO provides every 10 years. 

These censuses are crucial for governments to implement evidence-based policies to foster agricultural 

and rural development, ensure access to land, improve food security and reduce the adverse 

environmental impacts of agricultural activities. Census data are also essential for the private sector to 

make informed decisions that guide their investments in agri-business activities. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 10/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 بهبود معیشت روستایی در منطقه مدیترانه

ای  المللی مطالعات پیشرفته زراعی در مناطق مدیترانه فائو و مرکز بین

(CIHEAM ) برنامه همکاری راهبردی مشترکی را با هدف تقویت معیشت

تمرکز این برنامه . ای امضاء کردند جوامع روستایی در مناطق مدیترانه

 . پذیری خواهد بود ایی، تغذیه و افزایش انعطافهمکاری بر روی امنیت غذ

های مناسب برای مسائل مربوط به غذا،  حل این دو سازمان برای پیشبرد راه

امنیت غذایی، توسعه روستایی و بهبود مدیریت منابع کمیاب آب برای 

 . با یکدیگر همکاری خواهند کرداین مناطق کشاورزی 

هدف  بوده وپا و ماهیگیران محلی  هایی که در راستای توانمندسازی کشاورزان خرده مهها و برنا ، از سیاستCIHEAMفائو و 

های طبیعی و انسانی  مع در برابر شوکپذیری این جوا لی و افزایش انعطافهای شغ بهبود وضعیت درآمد و ایجاد فرصتآنها 

 . باشند، حمایت خواهند کرد

گذاری دانش مفید و مناسب برای برآورده ساختن نیازهای کشاورزان  راکزمینه دیگر این همکاری مشترک، تولید و به اشت

 .پا و ماهیگیران محلی از طریق انجام تحقیقات مشترک، انتشارات و مستندسازی عملیات موفق خواهد بود خرده

 news/story/en/item/340064/icode/http://www.fao.org/  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

http://www.fao.org/news/story/en/item/340064/icode/
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The International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) and the UN 

Food and Agriculture Organization (FAO) today signed a new strategic partnership aimed at 

strengthening the livelihoods of rural communities in the Mediterranean region.   

The two organizations will work together to advance solutions on issues in the region related to food 

and nutrition security, rural development and improved management of scarce water resources for 

agriculture. This will primarily be done at regional and global policy and in advocacy fora. 

FAO and CIHEAM will also support policies and programmes to empower small-scale farmers and 

fisher folk to improve their incomes and employment opportunities, and to build their resilience to 

human-induced and natural shocks. 

 امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 50/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 امنیت غذایی و تجارت باید سبب بهبود تغذیه و تقویت توسعه شوند

مشترک برای های  در مورد تقویت همکاری( WTO)فائو و سازمان جهانی تحارت 

المللی مواد غذایی و امنیت غذایی که سبب بهبود تغذیه مردم  تقویت تجارت بین

المللی  شده و به تولیدکنندگان کوچک فرصت دستیابی بهتر به بازارهای بین

 . کشاورزی را فراهم سازد، به توافق رسیدند

با حضور آقای  فائواسم که در دفتر مرکزی آقای داسیلوا مدیرکل فائو در این مر

اظهار داشت که مشتاقانه امیدوار است تقویت همکاری بین فائو رئیس سازمان تجارت جهانی  برگزار گردید، « روبرتو آزودو»

وی ادامه داد که از یک طرف تجارت . گرددبرقراری تجارت عادالنه محصوالت کشاورزی و مواد غذایی  منجر به   WTOو 

تواند نقشی فزاینده در تامین تقاضای مواد غذایی در کشورهایی که با کمبود غذا مواجه هستند، داشته باشد و از طرف  یم

دیگر، امکان دارد که در نتیجه بزرگتر و بیشتر شدن تجارت، ظرفیت مردم محلی برای تولید مواد غذایی موردنیاز خود 

حل متعادل در مسائل مربوط به تولید و تجارت محصوالت  رسیدن به یک راه آقای داسیلوا هشدار داد که عدم.  شودتضعیف 

رئیس . اختالل ایجاد کندکن کردن گرسنگی در جهان  تواند در رسیدن به اهداف توسعه پایدار برای ریشه کشاورزی می

WTO یستم تجارت جهانی برای نیز تاکید کرد که سازمان تجارت جهانی بدنبال کسب اطمینان از عادالنه و متوازن بودن س
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همه مردم است و با پشتیبانی از رشد و توسعه انتظار دارد که مردم کاالها و خدمات موردنیاز خود ازجمله مواد غذایی را 

 . بدست آورند

 tem/340935/icode/http://www.fao.org/news/story/en/i  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

FAO and the World Trade Organization (WTO) agreed today to strengthen their cooperation to 

promote international food trade and safety in ways that improve peoples' nutrition and allow small-

scale producers to have better access to international agriculture markets. 

"We look forward to ensuring fair trade of agricultural and food products through this stronger (FAO-

WTO) cooperation," FAO Director-General José Graziano da Silva said in remarks made to his WTO 

counterpart, Roberto Azevêdo during an event at the UN food agency's headquarters."On the one hand 

trade is likely to play an increasing role in meeting the growing demand from food-deficit countries. 

On the other hand, greater trade openness may undermine the capacity of local people to produce their 

own food," the FAO Director-General added. 

 غذا :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 رنج کشف اسرار سموم قارچی کُشنده ب

موفق  ژاپن (CSRS)برای علوم منابع پایدار  RIKENمحققان مرکز 

 Tenuazonic (TeA)به کشف آنزیم موردنیاز برای سنتز اسید 

ای است که توسط انواع  این اسید ماده سمی شناخته شده. شدند

ها،  های سمی تولید شده و اثرات مخرب بر روی میوه متعددی از قارچ

 . گذارد محصوالت کشاورزی می سبزیجات، برنج و سایر

است که در آن محققان چگونگی  به چاپ رسیده Nature Communicationsجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

 . اند کشف ژن این آنزیم را توضیح داده

قیم در رشد، شوند که بطور مست هایی تولید می هستند که توسط قارچ ، ترکیباتی سمی(mycotoxins)ها  مایکوتوکسین

های ثانوی بر روی محصوالت کشاورزی کلنی ایجاد کرده و خسارات  این متابولیت. توسعه و تکثیر گیاهان دخالت ندارند

 . کنند اقتصادی فراوانی به کشاورزان وارد می

http://www.fao.org/news/story/en/item/340935/icode/
http://www.fao.org/webcast/en/
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TeA حصوالت ها، سبزیجات و م شود سبب فساد میوه زای گیاهی تولید می که حداقل توسط سه نوع قارچ مختلف بیماری

 . شود غذایی و از بین رفتن محصوالت پس از برداشت آنها می

اند که با شناخت ژن مسئول سنتز زیستی این توکسین خطرناک با ادامه آزمایشات قادر خواهند شد  محققان اظهار داشته

 . حلی برای تنظیم بیان ژنی آنها یافته و از خسارات وارده به محصوالت مهم جلوگیری نمایند راه

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151027074813.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers at the RIKEN Center for Sustainable Resource Sciences (CSRS) have discovered the 

enzyme needed for synthesis of tenuazonic acid (TeA), a well-known toxin that is produced by 

multiple types of fungus and affects fruits, vegetables, rice, and other crops. In their study published 

in Nature Communications, the authors describe how they found the gene for this enzyme, and 

reveal that its structure is unique among known enzymes. 

Mycotoxins are toxic compounds produced by fungi that are not directly involved in growth, 

development, or reproduction. These secondary metabolites typically colonize crops and are a real 

economic burden for farmers. TeA is known to be produced by at least three different plant pathogenic 

fungi, and is associated with spoiling of fruits, vegetables, and food-crops, as well as post-harvest 

decay. 

 برنج :موضوع

 (sciencedaily) دیلی سساین :منبع

 57/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 فرنگی تولید ترکیبات طبیعی مفید در گوجه

موفق به توسعه روشی برای تولید ( John Innnes)محققان مرکز جان اینز 

 . فرنگی شدند ترکیبات مفید طبیعی در مقیاس صنعتی در گوجه

( phenylpropanoids)فنیل پروپانوئیدها  شامل ترکیباتی از ین ترکیباتا

شود و مطالعات  که در شراب یافت می است (Resveratol)  مثل رسوراتول

است و ماده  است که سبب افزایش طول عمر حیوانات شده قبلی نشان داده

که در سویا وجود دارد و نقش مهمی در جلوگیری ( Genistein)یستین جن

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151027074813.htm
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 . های مرتبط با هورمون استروئید از جمله سرطان سینه دارد از بروز سرطان

 51توان رسوراتولی برابر با میزان موجود در  فرنگی می بنا بر اظهار محقق مسئول این پروژه، براساس این روش در یک گوجه

کیلوگرم  5/2موجود از این ماده در  با مقدارفرنگی مقدار جنیستینی برابر  بطری شراب تولید کرد و همچنین در یک گوجه

 . یا پنیر سویا تولید نمود( tofu)توفو 

شود در  وپسیس یافت میدآرابیمدل آزمایشگاهی بنام که در گیاه  AtMYB12این محققان بر روی اثرات پروتئینی بنام 

 . کند ات طبیعی را فعال میهای درگیر در تولید ترکیب این پروتئین گستره بزرگی از ژن. حال بررسی و مطالعه هستند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151026092758.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Scientists at the John Innes Centre have found a way to produce industrial quantities of useful natural 

compounds efficiently, by growing them in tomatoes. 

The compounds are phenylpropanoids like Resveratrol, the compound found in wine which has been 

reported to extend lifespan in animal studies, and Genistein, the compound found in soybean which 

has been suggested to play a role in prevention of steroid-hormone related cancers, particularly breast 

cancer. 

As a result of the research led by Dr Yang Zhang and Dr Eugenio Butelli working in Professor Cathie 

Martin's lab at the John Innes Centre, one tomato can produce the same quantity of Resveratrol as 

exists in 50 bottles of red wine. One tomato has also produced the amount of Genistein found in 2.5kg 

of tofu. 

 فرنگی گوجه :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 52/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 در گاوها ( بیماری دهان و پا)برفکی  تب اثرات اقتصادی شیوع بیماری

تواند منجر به وارد آمدن  ها می های عفونی و مسری در دامداری شیوع بیماری

ا خسارات جدی به افرادی گردد که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط ب

، اثرات منفی عالوه بر سختی مراقبت از بیماری. های کشاورزی هستند فعالیت

 . توجهی نیز بدنبال خواهد داشت اقتصادی قابل

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151026092758.htm
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بر اساس گزارش بخش خدمات بازرسی سالمت گیاه و دام وزارت کشاورزی امریکا، یکی از بیماری مهم از نظر اقتصادی، 

هایی مثل گاو،  قدرت سرایت بسیار باال است و دام است که بیماری ویروسی با( FMD)بیماری تب برفکی یا بیماری دهان و پا 

اگرچه این بیماری تهدیدی برای سالمتی انسان و امنیت غذایی نیست اما . توانند به آن مبتال شوند بز می و گوسفند، خوک

 . تواند داشته باشد تبعات زیانبار اقتصادی باالیی می

سازی از بیماری  کشاورزی متخصص در اقتصاد سالمت حیوانات در دانشگاه ایالتی کانزاس مدل شبیهیکی از محققان اقتصاد 

FMD با این مدل، اثرات اقتصادی شیوع . تواند به آمادگی در برابر شیوع احتمالی بیماری کمک نماید است که می ارائه کرده

این مدل ارتباطات . است اری مورد آزمایش قرار گرفتهبرنامه مختلف راهبردی واکسیناسیون اضطر 45بیماری تحت شرایط 

از جمله شرکای تجاری کننده نهایی  های مختلف دام و تولید محصول تا رسیدن به دست مصرف اقتصادی موجود بین گونه

    .شود را شامل میالمللی  بین

 :ائیدتوانید مشاهده نم گزارش کامل درباره این تحقیق را با استفاده از لینک زیر می

http://agmanager.info/livestock/marketing/AnimalHealth/FMD_Vaccination.pdf 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151027125120.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Infectious and contagious diseases in livestock production can be devastating to those who are directly 

and indirectly involved in agriculture. In addition to the hardships associated with taking care of the 

diseases themselves, people also have to consider the potential economic impact. 

One of the most economically important diseases is foot-and-mouth disease (FMD), a severe, highly 

contagious viral disease that can cause illness in animals with divided hooves, such as cows, pigs, 

sheep, goats and deer, according to the U.S. Department of Agriculture's Animal and Plant Health 

Inspection Service. Although it is not a human health or food safety threat, FMD could lead to 

significant economic losses from depopulation of infected or potentially infected livestock and trade 

shutdowns. 

 های دام بیماری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 52/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://agmanager.info/livestock/marketing/AnimalHealth/FMD_Vaccination.pdf
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151027125120.htm
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 های پنهان اریحفاظت از گیاهان در برابر بیم

های پنهان گیاهی با منحرف ساختن سیستم هشدار دفاعی گیاهان در جهت  بیماری

زا به آسانی گیاه را مورد تهاجم  دفاع از منابع کاذب سبب می شوند که عوامل بیماری

 . قراردهند

المللی در دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا، با تحقیق بر روی  یک تیم تحقیقاتی بین

کنند به گیاهان در برابر اینگونه تهاجمات  سیستم هشدار گیاهان تالش می تقویت

به  Proceedings of the National Academy of Sciencesجزئیات این تحقیق در آخرین نسخه مجله . کمک نمایند

 . است چاپ رسیده

این هورمون نقش کلیدی در سیستم . ندا تمرکز کرده( jasmonate)هورمون جاسمونات   این محققان بر روی مهندسی گیرنده

  این اولین نمونه از کاربرد مهندسی گیرنده. زا دارد دفاعی گیاهان برای دفع اینگونه تهاجمات پنهانی توسط عوامل بیماری

ن بنا بر اظهار یکی از محققان برجسته ای. پذیر سیستم ایمنی گیاه در برابر بیماری است هورمونی برای تثبیت اجزاء آسیب

های سنتی مبتنی بر ژن اصالح نباتات متفاوت بوده و بر اساس شناخت عمیق از اجزاء  دانشگاه، این راهبرد جدید با روش

توجهی  تواند پیامدهای عملی قابل این تحقیق می. است بنا نهاده شدهکلیدی سیستم ایمنی گیاهان مثل هورمون جاسمونات 

 .  ها تولید کند های مقاوم در برابر بیماری های جدید از گونه ای تولید نسلبدنبال داشته باشد و راهبردهای جدیدی بر

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102163720.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Stealthy diseases sometimes trick plants by hijacking their defense signaling system, which issues an 

alarm that diverts plant resources for the wrong attack and allows the enemy pathogens to easily 

overrun plants. 

A team of international scientists led by Michigan State University, however, is helping plants counter 

these attacks by boosting plants' alert system. New research in the current issue of Proceedings of the 

National Academy of Sciences shows that the team has engineered the receptor for jasmonate, a 

plant hormone that plays a central role in plant defense, to fend off such stealthy attacks from highly 

evolved pathogens. 

 های گیاهی بیماری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102163720.htm
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 فتوسنتز در گیاهان مقاوم به خشکیشناخت بیشتر از مکانیسم 

های ژنتیک برای  حل ها و راه یابی ژنوم، محققان بدنبال یافتن ژن از طریق توالی

نتایج این تحقیق جدید که در . آبی هستند سازی درخت آناناس به شرایط کم مقاوم

تواند نکات جدیدی از تاریخچه  است می به چاپ رسیده Nature Geneticsمجله 

تکاملی گیاهان علفی مثل سورگوم و برنج که دارای اجداد مشترک بسیار  پیچیده

 . دور با آناناس هستند را روشن نماید

. رسد سال قبل و در آغاز به جنوب غربی برزیل و شمال شرقی پاراگوئه می 6111تاریخ کاشت آناناس توسط انسان به بیش از 

 . شود میلیارد دالر تولید می 3میلیون تن میوه آناناس به ارزش مالی حدود  25کشور ساالنه حدود  85امروزه در بیش از 

های  تجزیه و تحلیل. وم استاه آناناس نیز شامل مضاعف شدن متعدد ژنهای گیاهی، تاریخچه گی بسیاری از گونهمانند 

است که ژنوم آناناس، یک مرحله مضاعف شدن ژنوم کمتری دارد نسبت به گیاهان علفی که با آنها دارای  محققان نشان داده

 . اجداد مشترک است

ای حیات های گیاهی و نهایتا بق فتوسنتز گیاهی  انرژی تابشی خورشید را به انرژی شیمیایی تبدیل کرده و سبب تولید بافت

وسنتز بنام متابولیسم اسید ، نوع خاصی از فتگونه گیاهی دیگر 41،111در آناناس مشابه بیش از . شود بر روی کره زمین می

گونه، آناناس دارای  41،111در بین این . انجام می شود CAMیا ( Crassulacean acid metabolism)ای  والسهکراس

مصرف ( C3)درصد آب مورد استفاده در فتوسنتز سایر گیاهان  21نیسم فقط ادر این مک. رین ارزش اقتصادی استبیشت

 .  ها قادر به رشد در شرایط خشک هستند شود بهمین دلیل این گونه می

و با اضافه نمودن این صفت به گیاهان تولید کننده  CAMمحققان امیدوارند با شناخت بیشتر از مکانیسم ژنتیکی 

 . های زراعی به مقابله انسان با تغییرات اقلیمی کمک نمایند خشک و سایر گونههای زیستی در مناطق  سوخت

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102125733.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

By sequencing its genome, scientists are homing in on the genes and genetic pathways that allow the 

juicy pineapple plant to thrive in water-limited environments. The new findings, reported in the 

journal Nature Genetics, also open a new window on the complicated evolutionary history of grasses 

like sorghum and rice, which share a distant ancestor with pineapple. 

Humans have cultivated pineapple for more than 6,000 years, beginning in present-day southwest 

Brazil and northeast Paraguay. Today, more than 85 countries produce about 25 million metric tons of 

pineapple fruit each year, with a gross production value approaching $9 billion. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102125733.htm
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Like many plants, the ancestors of pineapple and grasses experienced multiple doublings of their 

genomes. Tracking the remnants of these "whole-genome duplications" in different plant species helps 

researchers trace their shared -- and independent -- evolutionary histories. 

 ژنتیک گیاهی، آناناس  :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 تبازگشت به فهرس

 

 

 2191های غذا تا سال  های محلی در سفره پروتئین

، مواد غذایی مورد مصرف انسان و دام از منابع جدیدی تامین خواهند شد 2191در سال 

کنندگان  که سبب تسریع تغییرات اقلیمی نشده و همچنین در مناطق بومی مصرف

ها و  کشت قارچ اقالم جدید غذایی از منابعی چون پرورش حشرات،. گردند تولید می

 .   فرآوری مواد خام سبزیجات تهیه خواهند شد

های  الند منشاء برزیلی دارد زیرا علوفه موردنیاز دامعمده پروتئین مصرفی در فنبخش 

وسط موسسه منابع طبیعی ت Scenoprotپروژه ای در این کشور بنام . شود تولید کننده پروتئین از سویای برزیل تامین می

بدنبال افزایش ال اجرا است که هدف آن عدم وابستگی این کشور به سویای برزیل در تامین پروتئین است و الند در حفن

بنا بر نظر محققان این پروژه، این تغییر باید در . درصد است 61درصد به  21الند در تولید پروتئین از کمتر از خودکفائی فن

 . و تسریع تغییرات اقلیمی می شود ها زیل سبب از بین رفتن جنگلسراسر اروپا نیز انجام شود زیرا کاشت سویا در بر

آن رویکردهای مختلفی برای حل مشکل تولید پروتئین مورد بررسی و مطالعه سال طول خواهد کشید و طی  6این پروژه 

نولوژی فرآوری و تک یی مثل تولیدات گیاهی، تغذیه دام،ها های تحقیقاتی این پروژه با رشته برنامه. قرار خواهند گرفت

 . سالمت مواد غذایی و همچنین میزان تحمل طبیعت در ارتباط خواهد بود

 . است میلیون یورویی این پروژه توسط آکادمی فنالند تامین شده 8بودجه 

 y.com/releases/2015/11/151102083231.htmhttp://www.sciencedail  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

In 2030, new sources that will not accelerate climate change and that are located near the consumer 

will make available both food and fodder. New foodstuffs are being developed by breeding insects, 

cultivating mushrooms and processing vegetable raw materials. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151102083231.htm
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The bulk of the protein on our plates originates in Brazil, because the protein fodder consumed by 

food-producing animals consists mostly of soy grown there. If the vision proposed by the ScenoProt 

project, coordinated by the Natural Resources Institute Finland (Luke), becomes reality, by 2030 our 

food production will no longer be dependent on a handful of large Brazilian companies. 

 غذا :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 15/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها استفاده از سرتونین در مرغداری

ایی است که به حفظ تعادل روحی در بدن کمک ای شیمی وتونین، مادهرس

حلی برای کاهش رفتارهای  استفاده از این ماده ممکن است راه. کند می

 . ها باشد ها در مرغداری پرخاشگرانه جوجه

مرغ  های موجود در صنعت تولید تخم اشگرانه طیور، یکی از نگرانیرفتار پرخ

شده و  طیور های بدنی افزایش استرس، پر کنی و آسیب باست که سب

 . خواری نیز منجر شود نوع تواند به کانیبالیسم یا هم می

از رفتارهای پرخاشگرانه اما برای جلوگیری . اند های پرورش طیور برای کمک به کاهش پرخاشگری تغییر داده شده محیط

ها وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا، گروه تحقیقاتی بر روی کاربرد  در واحد تحقیقات رفتاری دام.  کافی نیستند

آنها بر روی اثرات افزایش . کنند سروتونین بعنوان یک روش جایگزین برای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه بررسی و مطالعه می

 . طول مرحله جنینی برای کنترل رفتارهای غیرنرمال طیور در حال تحقیق هستندسروتونین در 

 . در دسترس است AgReaseachmagazineاطالعات بیشتر در این زمینه در شماره نوامبر 

 /nov/birds/http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Serotonin, a chemical in our bodies that helps balance moods, may be one solution for reducing 

aggressive behavior in chickens. 

Aggressive behavior in poultry—a major welfare concern in the egg production industry—increases 

stress, feather pecking, and bodily injury, which can lead to cannibalism. Housing environments have 

been modified to help prevent aggression, but these methods have had limited success and provide no 

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/nov/birds/
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guarantee in preventing abnormal behavior in birds. Treatment often involves trimming birds’ beaks to 

decrease injury and death. 

At the Agricultural Research Service’s Livestock Behavior Research Unit in West Lafayette, Indiana, 

biologist Heng-wei Cheng and his colleagues are examining the use of serotonin as an alternative 

method to reduce aggressive behavior in birds before they hatch. They are studying the effects of 

increasing serotonin during the embryonic stage to control these abnormal behaviors in chickens. 

 طیور :موضوع

 (ARS) مرکز تحقیات کشاورزی امریکا :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ربرد کشت نواری و گیاهان پوششی برای بهبود کیفیت خاککا

اورزی در جنوب شرقی امریکا فرسایش خاک یکی از مشکالت عمده کش

های شدید است که  غییر الگوهای اقلیمی تهدید کننده وقوع طوفانت. است

ورزی  کاربرد خاک. منجر به فرسایش و تخریب بیشتر خاک خواهد شد

های کلیدی برای حفاظت و بهبود کیفیت  روشنواری و گیاهان پوششی، 

 . خاک در مواجه با تغییرات اقلیمی هستند

، جورجیا، بر اساس Tiftonمحققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در 

ورزی نواری و معمولی،  ها و رسوبات از دست رفته در دو سیستم خاک بر روی روانابهای انجام شده  مطالعات و مقایسه

های  در انجام این تحقیقات، آنها رواناب. اند ی را برای کشاورزان جهت حفظ و نگهداری کیفیت خاک تهیه کردهدستورالعمل

را مورد مقایسه و بررسی   ورزی نواری و معمولی آوری شده از قطعات آزمایشی با تناوب زراعی بادام زمینی و پنبه خاک جمع

ورزی نواری بذرها فقط بر روی  شود ولی در خاک اهی با خاک مخلوط میورزی معمولی همه بقایای گی در خاک. قرار دادند

ماند بطوریکه گیاهان پوششی در سطح خاک  اینچ کاشته شده و بقیه زمین دست نخورده باقی می 6الی  1نواری به پهنای 

 . کنند باقی مانده و از آن در برابر فرسایش آبی و بادی محافظت می

در صد از آب باران مستقیما وارد رواناب های سطحی شده بودند در حالیکه  21ورزی معمولی  اکطبق نتایج بدست آمده در خ

 . درصد بود 42ورزی نواری فقط  این میزان در خاک

 . در دسترس است AgReaseachmagazineاطالعات بیشتر در این زمینه در شماره نوامبر 

http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-20-15-00
mailto:Heng-Wei.Cheng@ars.usda.gov
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 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/nov/soil  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Agricultural Research Service scientists in Tifton, Georgia, are providing guidance to growers on how 

to maintain soil quality in the face of climatic changes with a study comparing runoff and sediment 

losses from two common tillage systems. “Climate change could affect soil quality for years to come, 

and we need to prepare for it,” says Dinku Endale, an agricultural engineer at the ARS Southeast 

Watershed Research Laboratory. 

Endale and colleagues David Bosch, hydraulic engineer; Thomas Potter, chemist; and Timothy 

Strickland, research leader, collected runoff from experimental plots rotated between peanut and cotton 

crops that were either conventionally tilled or strip-tilled prior to planting. Conventional tillage mixes 

all crop residues into the soil, while strip tillage does so only in narrow 4- to 6-inch-wide strips where 

the seeds are planted. The remaining area is left undisturbed so that cover crop residues remain on the 

surface to protect the soil from water and wind erosion. 

 خاک :موضوع

 (ARS)مرکز تحقیات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 بهتر زیستی ملینا، مفید برای زنبورهای عسل و تولید سوختگیاه کا

شد، امروزه بعنوان یک  گیاه کاملینا که زمانی بعنوان علف هرز شناخته می

روغن . است گیاه پوششی زمستانه برای حفاظت خاک مورد توجه قرار گرفته

ن دانه این گیاه علفی با گلهای زرد که از خانواده خردل است بعنوان یک روغ

تجدیدپذیر بجای  یتواند جایگزین خوراکی و سوخت زیستی با کیفیت می

 . های فسیلی باشد سوخت

در مناطق مختلف  در طی دهه اخیر، محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا

مثل های زیستی بهتر بر روی گیاهانی  ای را با هدف سودآورسازی، تسهیل فرآوری صنعتی و تولید سوخت مطالعات چندجانبه

 . اند کاملینا بررسی و مطالعه کرده

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/nov/soil/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
mailto:Dinku.Endale@ars.usda.gov
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-48-05-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=60-48-05-00
mailto:david.bosch@ars.usda.gov
mailto:tom.potter@ars.usda.gov
mailto:Tim.Strickland@ars.usda.gov
mailto:Tim.Strickland@ars.usda.gov
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به چاپ رسید، محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  Agronomyدر تحقیقی که نتیجه آن در شماره ماه آوریل مجله 

کاملینا و سویا از نظر میزان مصرف آب فصلی، میزان عملکرد ( relay cropping)دریافتند که  کشت دوگانه و کشت تاخیری 

است و عالوه بر این روش پایداری برای کشت توام گیاهان برای تولید همزمان  بازده اقتصادی  نتیجه بهتری داشته سویا و

 . آید محصول غذایی و سوختی بشمار می

 . در دسترس است AgReaseachmagazineاطالعات بیشتر در این زمینه در شماره نوامبر 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/nov/oilseed :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Once considered a weed, camelina is finding favor in some parts of the country as a soil-protecting 

winter cover crop. Oil from the seed of this yellow-flowered, herbaceous member of the mustard 

family can also be made into first-rate cooking oil and high-quality biodiesel, offering a renewable 

alternative to using imported petroleum for that fuel. (See “ARS Researchers Flying Higher with New 

Jet Fuels,” Agricultural Research, September 2012). 

Over the past decade or so, Agricultural Research Service scientists at several locations across the 

country have conducted multi-faceted studies aimed at making novel oilseed crops like camelina more 

profitable for farmers to grow, easier for industry to process, and better performing as finished biofuels 

or other products. 

 های زیستی سوخت :موضوع

 (ARS)قیات کشاورزی امریکا مرکز تح :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 (Biomimicry)های پیشرفته کشاورزی با الگوبرداری از طبیعت  ایجاد سیستم

از همبرگر تولید شده در آزمایشگاه تا مزارعی که نظارت آنها توسط حسگرها 

گیرد، تکنولوژی نقش اصلی  انجام می( drones)سرنشین و هواپیماهای بدون 

مؤسسه . کند های امروزی غذا ایفا می های پایدار برای چالش حل را در ارائه راه

Biomimicry
، بعنوان یک سازمان غیر انتفاعی،  یک قدم فراتر رفته و برای *

های غذایی خود کارآفرینان را تشویق به  چالش جدید طراحی سیستم

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/nov/oilseed/
http://agresearchmag.ars.usda.gov/2012/sep/jet/
http://agresearchmag.ars.usda.gov/2012/sep/jet/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
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  .است های موجود در طبیعت کرده ها و فرایند رداری از تکنیکالگوب

مدیر . که ماه گذشته برگزار گردید، این مؤسسه هشت فینالیست برنده این  چالش را اعالم کرد SXSW Ecoدر کنفرانس 

اند را  ی ساخته شدههای بیشتری را که با الهام گرفتن از فرایندهای طبیع این مؤسسه اظهار داشت که آنها تصمیم دارند طرح

روش طراحی اساسی و قابل اعتمادی برای ایجاد دنیای پایدار  biomomicryبه مرحله تجاری برسانند و نشان دهند که 

 . است

است که در آن کشاورزی را با طراحی سازه مشهور طبیعی   Hexagroیکی از هشت طرح انتخاب شده برای این چالش بنام 

 . است تلفیق کرده یعنی کندوی زنبورهای عسل

با  Guardianتوانید به گزارش تهیه شده در خبرگزاری  برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد این چالش و فینالیست آن می

sxswda-institute-business/2015/oct/30/biomimicry-http://www.theguardian.com/sustainable-استفاده از لینک  

bioinspired-agriculture-eco همچنین برای کسب اطالعات بیشتر درباره . مراجعه نمائیدBiomimicry سایت این  از وب

 . استفاده نمائید  biomimicry/#.VjhnZdIrLIU-is-https://biomimicry.org/whatمؤسسه به آدرس 

*Biomimicry و  الگوها از دیتقل با بشر یها چالش یبرا داریپا یها حل راه دنبال به که است ینوآور رایب یکردیرو

 .است عتیطبرویکردهای موجود در 

eco-sxsw-institute-business/2015/oct/30/biomimicry-http://www.theguardian.com/sustainable-  :ک خبرلین

bioinspired-agriculture 

 :خبر خالصه 

From lab-grown burgers to farms monitored by sensors and drones, technology lies at the heart of 

many of today’s sustainable food solutions. Now, the Biomimicry Institute, a Montana-based 

nonprofit, is taking the trend a step further with its new Food Systems Design Challenge, encouraging 

a cadre of entrepreneurs to improve the food production system by emulating techniques and processes 

found in nature. 

At the SXSW Eco conference earlier this month, the institute announced the eight finalists in the 

challenge. “We want to help foster bringing more biomimetic designs to market … to show that 

biomimicry is a viable and essential design methodology to create a more regenerative and sustainable 

world,” said Megan Schuknect, the institute’s director of design challenges. 

 غذا :موضوع

 (theguardian)گاردین  :منبع

 01/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxswda-eco-agriculture-bioinspired
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxswda-eco-agriculture-bioinspired
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxswda-eco-agriculture-bioinspired
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/#.VjhnZdIrLIU
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxsw-eco-agriculture-bioinspired
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxsw-eco-agriculture-bioinspired
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/30/biomimicry-institute-sxsw-eco-agriculture-bioinspired
http://www.theguardian.com/science/2013/aug/05/google-sergey-brin-synthetic-beef-hamburger
http://biomimicry.org/
http://challenge.biomimicry.org/
http://www.sxsweco.com/
http://challenge.biomimicry.org/en/custom/gallery/directory
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 های جو در دانه کادمیم مقادیر کم های کلیدی مؤثر در تجمع شناسایی ژن

قادیر کم کادمیم در محصوالت کشاورزی برای تولید مواد درک مکانیسم تجمع م

 . های آلوده به این عنصر بسیار مهم است غذایی سالم و پایدار در خاک

اند که ب دو  چین اخیرا کشف کرده Zhejiangیک تیم تحقیقاتی در دانشگاه 

  از نظر تجمع کادمیم و تحمل  Zhenong8و  W6nk2های  ژنوتیپ جو بنام

رقم اول با تجمع کادمیم به مقدار کم و ژنوتیپ . متفاوت هستندمیم استرس کاد

حساس به کادمیم و رقم دوم با تجمع مقادیر باالی کادمیم در دانه و ژنوتیپ 

 . مقاوم

برای اطالع از . اند ها، تغییرات بزرگی را در بیان ژنی واکنش به استرس کادمیم بین دو ژنوتیپ مشخص کرده تجزیه و تحلیل

  .مراجعه نمائید http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/259 توانید به لینک  این یافته می دربارهات بیشتر جزئی

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13890  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Understanding the mechanism of low cadmium (Cd) accumulation in crops is crucial for sustainable 

and safe food production in Cd-contaminated soils. A research team led by Hongyan Sun of Zhejiang 

University in China recently discovered a distinct difference in Cd accumulation and tolerance 

between the two barley genotypes: W6nk2, a low-grain-Cd-accumulating and Cd-sensitive genotype, 

and Zhenong8, a high-grain-Cd-accumulating and tolerant genotype. 

Analysis detected large-scale changes of gene expression in response to Cd stress with an obvious 

difference between the two genotypes. Cd stress led to higher expression of genes involved in 

transport, carbohydrate metabolism and signal transduction in W6nk2. Novel transporter genes such as 

zinc transporter genes were identified as being associated with low Cd accumulation. 

 جو :موضوع

 cropbiotech :منبع

 58/11/5112: تاریخ خبر
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 های آلوده به فلزات سنگین خاکپاالیی  گیاه

پرتغال، میزان تحمل و  Nova de Lisboa تیم تحقیقاتی از دانشگاه 

و چند گونه از خانواده ( Arundo donax)پاالیی گیاه نی  ظرفیت گیاه

Miscanthus های آلوده به فلزات سنگین مورد ارزیابی  را در خاک

 . اند قرارداده

 611ن کرومیوم در یک گیلوگرم خاک آنها دریافتند هنگامی که میزا

گیاه نی ( بیوماس)توده  گرم باشد تاثیر منفی بر میزان تولید زیست میلی

به میزان قابل توجهی تولید گونه  ( Zn)در حالیکه، آلودگی روی . دارد

M. x giganteus   های  دهد ولی بر روی عملکرد گونه را کاهش میM. sinensis  یا M. floridulus  و گونه .  ثیری نداردتا

M. × giganteus    توده دارد وری را از نظر تولید زیست باالترین بهره . 

های آلوده به فلزات سنگین و تولید  های مناسب برای پاالیش گیاهی خاک بعنوان گونه  M. x giganteusگیاه نی و گونه 

 . اند توده در نطر گرفته شده زیست

 : ن تحقیق از طریق لینک زیر قابل دستیابی استمتن کامل مقاله مربوط به ای

http://link.springer.com/article/10.1007/s12155-015-9688-9 
 

 http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13885  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

capacity of giant reed (Arundo donax) and severalMiscanthus species in soils contaminated with heavy 

metals. 

The giant reed biomass production was found to be negatively affected under 600 mg Chromium per 

Kg of soil. Meanwhile, Zn contamination significantly reduced M. x giganteus production but not M. 

sinensis or M. floridulus yields. However, M. × giganteus  was found to be the most productive in 

terms of biomass production. 

Giant reed and the M. giganteus species can be considered as candidates for phytoextraction of heavy 

metals due to high metal accumulation and the high biomass produced. Both are well suited for 

prevention of heavy metal contamination as they inhibit leaching of heavy metal. 

 پاالیی، خاک گیاه :موضوع

 cropbiotech :منبع

 58/11/5112: تاریخ خبر

http://link.springer.com/article/10.1007/s12155-015-9688-9
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13885
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .4

 قانون بذر در چین  اصالح 

China's seed law amended 

 محققان در استرالیا ژن مربوط به بهبود تحمل به خشکی را در جو کشف کردند 

Australian researchers discover key gene to improve barley's drought tolerance 

 یادداشت تفاهم ء مضاا(MoU ) تحقیقات کشاورزی هند بین شورای(ICAR ) و مرکز بیوتکنولوژی

 (SABC )جنوب آسیا

ICAR signs MoU with SABC 

 شن گرفتجین بیست و پنجمین سالگرد خود را زیستی فیلیپ ایمنیمیته ک  

National committee on biosafety of the philippines celebrates 25th anniversary 

 روپاا .2

 فروش یا مصرف  ،در قلمرو خود دهد هر کشور عضو نویس قانون اتحادیه اروپا که اجازه می اروپا پیشارلمان پ

 یا محدود سازد، را رد کرد محصوالت تراریخته را ممنوع

European parliament rejects national gmo bans proposal 

 ریکاما .9

 توسط گیاهان برای باال بردن عملکرد را کشف  دیریت انرژیممربوط به چگونگی امریکایی جزئیات حققان م

 .کردند

Scientists uncover how plants thrive using natural mechanism to recycle chloroplasts 

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13899
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13894
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13869
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13888
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13907
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13893
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  زمین غنی شده با ویتامین  بر روی تولید سیبتحقیقاتA 

Bti scientists develop new technique to boost beta-carotene in tubers 

 

 خدمات بازرسی بهداشت گیاهی و دامی امریکا از ذرت تراریخته رکز مMON874111 کرد زدایی مقررات 

USDA deregulates biotech corn MON 87411 

 ریقافا .1

  کشاورزی امریکا وزارت(USDA FAS ) در مورد وضعیت « العات کشاورزیطاشبکه جهانی »گزارش

 بیوتکنولوژی کشاورزی در نیجریه را منتشر کرد

USDA FAS releases Nigeria GAIN report 

 توسعه افریقا انک ب(AFDB ) گذاری بر روی پروژه  را برای سرمایه آنگوال همیلیون دالری ب 31اعطای وام

 .علوم و توسعه تکنولوژی تصویب کرد

AFDB approves loan to promote science and technology in Angola 

 کشاورزیحقیقات ت .5

 تاخیر در گلدهی پنبه والیاف طول های مسئول افزایش  ژنناسایی ش 

ATRAV1 and ATRAV2 overexpression in cotton increases fiber length and delays 

flowering under drought stress 

  ژن شناساییGHACL5 شود در گیاه آرابیدوپسیس که سبب کشیدگی ساقه و واکنش دفاعی گیاه می. 

GHACL5 gene is involved in stem elongation and plant defense response to verticillium 

dahliae 
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