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 2156کاهش قیمت محصوالت غذایی برای پنجمین سال متوالی در سال 

، شاخص قیمت مواد غذایی فائو افزایش 2157در ماه ژانویه 

توجهی داشت که علت اصلی آن ناشی از افزایش قیمت شکر  قابل

و قیمت غالت علیرغم وضعیت مطلوب عرضه آنها در سطح 

 . جهانی است

« خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت »بر اساس آخرین گزارش 

رود میزان ذخیره  نتظار میا 2157فائو، تا پایان فصل زراعی 

 . سطح ثبت شده تا کنون برسدجهانی غالت به باالترین 

درصد  9بینی ماه دسامبر و  درصد افزایش نسبت به پیش 1/5طبق آخرین آمار منتشر شده، میزان ذخیره جهانی غالت با 

رصد افزایش ساالنه، به رکورد جدید د 9/8ذخیره جهانی گندم با . است میلیون تن رسیده 685صل قبل به افزایش نسبت به ف

درصد افزایش به دومین رقم باالی ثبت  7/1درشت با  شود ذخیره غالت دانه بینی می پیش. است میلیون تن نزدیک شده 241

میلیون تن  571رود ذخیره برنج کاهش جزئی داشته باشد اگرچه تا پایان فصل به رکورد  شده برسد، در حالیکه انتظار می

 . واهد شدخنزدیک 

با توجه به باال بودن بیش از انتظار میزان برداشت در استرالیا و بینی خود برای تولید جهانی غالت را  فائو همچنین پیش

 . میلیون تن اعالم کرد 2132 ،میلیون تن افزایش 51با روسیه، 

 . رددبینی اولیه گ پیش زا ررود بیشت میزان مصرف جهانی غالت و تجارت آن نیز انتظار می

برای مناطق مختلف جهان با توجه به شرایط آنها  2157اندازهای اولیه تولید گندم در سال  بر اساس گزارش فائو، چشم

وریکه در امریکا موجب کاهش سطح زیرکشت گندم شده است، بط ،در امریکای شمالی پایین بودن قیمت. متفاوت است

است،  در حالیکه این روند در روسیه در جهت مخالف و رو به افزایش  ح زیرکشت گندم به دومین سطح پایین خود رسیدهسط

 .است

در مورد بقیه غالت، . بارندگی بیش از حد در ویتنام و کاهش بارندگی در سریالنکا موجب پایین آمدن میزان تولید برنج شد

غرب افریقا بعلت شرایط مساعد میزان برداشت ذرت در کشورهای . رو باشد رسد شرایط مساعدی در پیش بطور کلی بنظر می

های داخلی  افزایش قیمت. رود افزایش پیدا کند کشت و عملکرد بوجود آمده پس از خشکسالی شدید سال قبل، انتظار می

 .  است برزیل شده ش سطح زیر کشت غالت در آرژانتین وسبب افزای

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/469354/icode :لینک خبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/469354/icode/
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 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index rose notably in January, led by sugar and cereals, even as global markets 

remain well supplied.  

Worldwide inventories of cereals are on course to reach an all-time record level by the end of seasons 

in 2017, according to FAO's latest Cereal Supply and Demand Brief. 

Latest figures put global cereal stocks at 681 million tonnes, up 1.5 percent from their December 

forecasted level and 3 percent from the previous season. World wheat inventories would likely hit a 

new record of 245 million tonnes, marking an 8.3 percent annual increase. Coarse grain stocks are 

forecast to grow by 0.7 percent to reach their second-highest level on record, while rice stocks are set 

to decline slightly although ending the season at a near-record 170 million tonnes.  

FAO has also raised its estimate of global cereal output in 2016 by 15 million tonnes to 2 592 million 

tonnes, due primarily to larger-than-expected wheat harvests in Australia and the Russian Federation.  

World cereal utilization as well as trade are also set to be significantly higher than earlier anticipated. 

Looking further ahead, early production prospects for 2017 are mixed, according to FAO. Low prices 

prompted farmers in North America to reduce acreage sowed to wheat - to their second-lowest level on 

record in the United States - while the opposite trend was seen in the Russian Federation. 

For rice, excess rains over parts of Viet Nam and inadequate rainfall in Sri Lanka will likely curb rice 

output. For other grains, generally positive conditions appear to be in place. Maize output in Southern 

African countries is poised to rebound to near-average levels, thanks to more plantings and better 

yields after last year's severely dry conditions. High local prices and conducive weather point to larger 

grain plantings in Argentina and Brazil. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 سال گذشته رسید 1به باالترین سطح خود در  2157ه یقیمت مواد غذایی فائو در ژانواخص ش

واحد در ماه  8/579با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

( درصد 5/2)واحد  7/9، از رقم بازنگری شده ماه دسامبر 2157ژانویه 

خص به باالترین سطح خود از ماه ترتیب این شا بیشتر بود و بدین

 1/24تا کنون رسید و نسبت به ماه مشابه در سال قبل  2151فوریه 

افزایش شاخص جهانی شکر و باال . افزایش داشت( درصد 4/56)واحد 

گیاهی از علل اصلی های  رفتن قیمت صادراتی غالت و همچنین روغن

غییری های گوشت و محصوالت لبنی ت قیمت. این افزایش بودند

 . نداشتند

واحد، از ماه  547شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژانویه با متوسط 

بیشتر بود و به باالترین حد در شش ( درصد 4/9)واحد  8/4دسامبر 

در این ماه قیمت همه غالت  اصلی افزایش پیدا . ماه گذشته رسید

ه مربوط ب های نگرانی از علت افزایش قیمت گندم عمدتا ناشی. کردند

انتشار گزارش کاهش سطح زیرکشت شرایط نامطلوب آب و هوایی و 

علت اصلی افزایش قیمت ذرت ناشی از افزایش . گندم در امریکا بود

بینی تولید آن در  های موجود درباره پیش تقاضا و عدم قطعیت

المللی برنج نیز بعلت بازگشت  قیمت بین. امریکای جنوبی است

و کاهش صادرات آن از طرف دولت هند،  خریدران اصلی به بازار برنج

 . افزایش پیدا کرد

واحد در ماه ژانویه  9/586های گیاهی با متوسط  شاخص قیمت روغن

برای سومین ماه ( درصد 8/5)واحد  9/9، نسبت به ماه قبل 2157

علت افزایش همچنان مربوط به قیمت جهانی . متوالی افزایش داشت

ماه  91باالترین حد خود در  به نروغن پالم است، بطوریکه قیمت آ

قیمت روغن کلزا افزایش داشت، اما قیمت روغن سویا . گذشته رسید

 . با توجه به انتطار فراوانی عرضه در بازارهای جهانی کاهش داشت



 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول بهمن 

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

5 

 

تغییرات جزئی پیش . ن تغییر ماندوددر ماه ژانویه نسبت به ماه قبل بواحد  539شاخص قیمت محصوالت لبنی با متوسط 

 11است که طی آن این شاخص افزایش  2156دهنده خروج از روند ثبت شده در نیمه دوم سال  ها نشان آمده در قیمت

 (ماه مه تا دسامبر. )درصدی پیدا کرده بود

افزایش شاخص . واحد در ماه ژانویه تقریبا در مقایسه با ماه قبل تغییری نداشت 7/516شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . شت گاو، کاهش قیمت گوشت گوسفند و کاهش جزئی قیمت گوشت مرغ و خوک را جبران کردقیمت گو

علت . بیشتر شد( درصد 3/3)واحد  26واحد، از شاخص ماه دسامبر  1/288شاخص قیمت شکر فائو در ماه ژانویه با متوسط  

 . است 57/2156 اصلی افزایش شدید در ماه ژانویه  انتظار کاهش تولید جهانی شکر در سال زراعی

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 173.8 points in January 2017, up 3.7 points (2.1 

percent) from the revised December value. At this level, the FFPI is at its highest value since February 

2015 and as much as 24.5 points (16.4 percent) above its level in the corresponding period last year. 

The strong rebound in the January value of the FFPI was driven by a surge in international sugar 

quotations and sharp increases in export prices of cereals as well as vegetable oils. Meat and dairy 

markets remained more stable. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 147 points in January, 4.8 points (3.4 percent) above 

December and representing a six-month high. International prices of all major cereals strengthened in 

January. Wheat values rose mostly on concerns over unfavourable weather hampering 2017 crops and 

the reported reduction in winter wheat area in the United States. The firming of maize values largely 

reflected strong demand and uncertain crop prospects in South America. International rice prices also 

increased, amid expectations of a return of important buyers to the market, coupled with lower export 

availabilities in India as a result of ongoing state procurement. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 شناسایی نژادهای جدید از قارچ بیماری زنگ گندم

تواند  است که خسارات زیادی به محصول گندم می بیماری زنگ گندم یک بیماری قارچی

بر اساس نتایج . درصد برسد 511وارد کند، در ارقام حساس این خسارت ممکن است به 

این بیماری در اروپا، افریقا و دو مطالعه جدید انجام شده توسط محققان با همکاری فائو، 

، (Aarhus)ه آرهاوس های منتشر شده توسط دانشگا گزارش. آسیا در حال گسترش است

است حاکی از ظهور نژادهای جدید از هر  منتشر شده Natureکه در مجله ( CIMMYT)المللی سیمیت  دانمارک و مرکز بین

ها  همچنین در این گزارش.  است 2156دو نوع این قارچ یعنی زنگ زرد و زنگ ساقه گندم در نقاط مختلف دنیا در سال 

 است حال گسترش در کشورهایی که قبال در آنها مشاهده نشده بودند تایید شدهین قارچ درنژادهای شناخته شده ا مشاهده

تولید گندم بویژه در حوزه مدیترانه  ام و جلوگیری از افزایش خسارات بهو بر نیاز به اقدامات فوری برای تشخیص زودهنگ

کشورهای در حال توسعه است، شامل کشورهای  گندم منبع اصلی غذا و معیشت بیش از یک میلیارد نفر در. است تاکید شده

شمال و شرق افریقا، خاور نزدیک و غرب، جنوب و مرکز آسیا که ارقام مورد کشت در آنها حساس به بیماری زنگ  واقع در

 . آید درصد از محصول گندم جهان در این مناطق بعمل می 97بوده و حدود 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/469467/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Wheat rust, a family of fungal diseases that can cause crop losses of up to 100 percent in untreated 

susceptible wheats, is making further advances in Europe, Africa and Asia, according to two new 

studies produced by scientists in collaboration with FAO. The reports, highlighted in the 

journal Nature following their publication by Aarhus University and the International Maize and 

Wheat Improvement Center (CIMMYT), show the emergence of new races of both yellow rust and 

stem rust in various regions of the world in 2016. At the same time, well-known existing rust races 

have spread to new countries, the studies confirm, underlining the need for early detection and action 

to limit major damage to wheat production, particularly in the Mediterranean basin. Wheat is a source 

of food and livelihoods for over 1 billion people in developing countries. Northern and Eastern Africa, 

the Near East, and West, Central and South Asia – which are all vulnerable to rust diseases − alone 

account for some 37 percent of global wheat production. 

مدگن: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 13/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/469467/icode/
http://www.nature.com/news/deadly-new-wheat-disease-threatens-europe-s-crops-1.21424
http://www.au.dk/en/
http://www.cimmyt.org/
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 ها جیره غذایی در برابر آفات و بیماریلزوم اقدامات هماهنگ برای حفاظت از زن

های گیاهی و جانوری و  عرضه و بهداشت مواد غذایی همواره در معرض تهدید آفات و بیماری

های شیرین و یا  ها، منازل، آب این تهدیدات در مزارع، کارخانه .است ها انواع مختلف آالینده

زا، آفات و  چه بصورت عوامل بیماری. ندهای انبوه وجود دار آب دریاها، در هوا و حتی در جنگل

شوند  های دورتر گسترش یافته و جابجا می ها، این عوامل روز بروز سریعتر و تا فاصله یا آالینده

ساالنه . کنند تر ساخته و عرضه مواد غذایی، سالمتی و معیشت را با خطرات جدی روبرو می و اقدامات مؤثر و بموقع را مشکل

نفر بهمین علت جان  421.111است که حدود  برآورد شدهشود و  نفر بعلت خوردن مواد غذایی آلوده بیمار مینفر، یک  51از هر 

های جدید انسان، منشاء حیوانی داشته و بطور بالقوه امکان تبدیل  درصد از بیماری 71و بیش از  دهند حود را از دست می

لیدات کشاورزی در سطح جهانی در نتیجه نه یک سوم از توساال. دارد وجود شدن به عامل تهدید کننده سالمت عمومی

ری به کشور و حتی امکان گسترش و انتقال آنها از کشوهایی که  آفات و بیماری. روند های گیاهی از بین می آفات و بیماری

ای از  ه تازگی مجموعهها به فراتر از مرزها، فائو ب مارییبا توجه به روند افزایشی گسترش آفات و ب. قاره دیگر محتمل است

 .  است را منتشر کرده« گریزی در زنجیره غذایی ریسک»ها و ابزارهای الزم برای مقابله با آن تحت عنوان  روش

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/469269/icode :لینک خبر

 :خبر خالصه 
Food availability and food hygiene are compromised every day by diseases and pests that plague plants and 

animals as well as various types of contaminants. This happens on farms, in factories, at home, in fresh or sea 

water, in the open air and in the midst of dense forests. Whether in the form of pathogen, insect or contaminant, 

threats are now traveling faster and further, making effective and timely responses more difficult and putting 

people's food supplies, their health and livelihoods, and often their lives at greater risk. Every year 1 person in 

10 falls ill from eating contaminated food, and it is estimated that around 420 000 people die as a result. Over 70 

percent of new diseases of humans have animal origin, with the potential of becoming major public health 

threats. A third of global crop production is lost annually due to insects and plant diseases that can spread to 

multiple countries and through continents. To address the rising number of transboundary animal and plant pests 

and diseases, FAO has published "Averting risks to the food chain", a set of proven emergency prevention 

methods and tools.  They show how prevention, early warning, preparedness, good food chain crisis 

management and good practices can improve food security and safety, save lives and livelihoods. 

ها آفات و بیماری :موضوع   

 (FAO)فائو  :منبع

 11/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/469269/icode/
http://www.fao.org/3/b-i6538e.pdf
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 حفاظت از محصول برنج بدون صرف هزینه اضافی

مکانیسم ژنتیکی جدید ک تحقیق جدید، های ی بر اساس گزارش یافته

لطمه تواند بدون کاهش عملکرد و در نتیجه بدون  شناسایی شده در برنج می

  . مالی به کشاورزان به حفظ مقاومت آن در برابر بیماری بالست کمک کند

های قارچی است که صدمات زیادی به محصول  بالست برنج یک از بیماری

هایی را که موجب ایجاد  ای از ژن بال مجموعهمحققان ق. کند برنج وارد می

اما این . اند شوند را شناسایی کرده مقاومت باال و پایدار در برابر این بیماری می

موفق به کشف جزئیات بیشتری درباره این  Yiwen Dengمحققی بنام . شوند ها معموال موجب کاهش عملکرد نیز می ژن

از طرف . الست برنج استبنوع مختلف  11د مقاومت در برابر قادر به ایجا PigmRن ها شده و دریافته است که بویژه ژ ژن

آنها همچنین . شود بیان شود مانع از تولید دانه و در نتیجه کاهش عملکرد می PigmRدیگر، اگر در زمان تشکیل دانه ژن 

اختالل بوجود  pigmRن ژمقاومت  در خاصیت ایجاد PigmSژن دیگری بنام ( co-expression)دریافتند که بیان مشترک 

های  فقط در اندام PigmSدر سراسر گیاه بیان می شود در حالیکه  PigmRدر یک سویه از گیاه برنج دریافتند که . آورد می

  .  را محدود کند PigmRتواند لطمه ناشی از ژن  شود و در نتیجه می زایشی بیان می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170202141901.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A newly identified genetic mechanism in rice can be utilized to maintain resistance to a devastating disease, 

without causing the typical tradeoff -- a decrease in grain yield, a new study reports. Rice blast is a serious 

fungal disease that can devastate rice crops. Yet, often genes that provide resistance to the pathogen compromise 

the yield of rice grains. Previously, researchers had identified a set of genes that enable high and durable 

resistance to the fungus. Here, Yiwen Deng explored these genes in greater detail, finding that PigmR was 

particularly effective, providing complete resistance to 50 rice blast variations. If PigmR is expressed while 

seeds are made, however, this hinders seed production and thus reduces yield, the authors report. 

They found that co-expression of another gene, PigmS, interferes with the resistance properties of PigmR. 

Intriguingly, in one strain of rice plants, PigmR was found to be expressed throughout the plant, while 

expression of PigmS was limited to the reproductive tissues, thus limiting the seed damage associated with 

PigmR. 

برنج: وضوعم  

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 14/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170202141901.htm
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 افزایش تولید بی رویه محصوالت دامی در شرق و جنوب آسیا

با توجه به روند افزایشی تقاضا و مصرف برای گوشت و سایر محصوالت دامی در شرق 

ی ها ها نفر از مردم و همچنین دام ، فائو درباره سالمتی میلیونو جنوب شرقی آسیا

اغلب  آنهاتولیدات  برای محصوالت دامی،جهت تامین تقاضا . هشدار داد این مناطق

 .گیرد بدون در نظر گرفتن احتمال وجود بیماری و آلودگی انجام میرویه و  بی

است،  بسیار شدیدی داشته محصوالت گوشتی روند افزایشی سال گذشته مصرف 11بر اساس آمار فائو، در شرق آسیا طی 

است،  رسیده 2151کیلوگرم در سال  11به  5361در اواسط دهه ( کیلوگرم 7/8)کیلوگرم  3مصرف سرانه از حدود بطوریکه 

نیز  دیگر ددرص 51است تا اواسط قرن حاضر  بینی شده این روند همچنان ادامه دارد و پیش. درصد 111یعنی افزایشی معادل 

های غذایی و افزایش تقاضا برای  باال رفتن سطح رفاه مردم در منطقه بویژه در چین همراه با تغییر رژیم. افزایش پیدا کند

اما بدون در نظر گرفتن چین هم مصرف محصوالت . است که از علل اصلی باال رفتن تقاضا و مصرف هستند مواد پروتئینی بوده

کیلوگرم  99برای مثال در ژاپن، افزایش سرانه مصرف گوشت از حدود . است فوق سه برابر شده گوشتی در منطقه طی دوره

است و واردات خالص آن چهار برابر شده و میزان تولید  رسیده 5331دهه کیلوگرم در اواخر  45به بیش از  5381در اواسط دهه 

 . داخلی به یک سوم کاهش یافته است

 events/en/c/469630/-http://www.fao.org/asiapacific/news/detail :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) is warning that increasing demand for, and consumption 

of, meat and other products of animal origin in East and Southeast Asia are threatening the health of millions of 

people and livestock as unregulated producers race to meet the demand, often ignoring the possibility of disease 

and contamination.  According to FAO figures, during the last 50 years, consumption of meat products has 

skyrocketed in East Asia, from nearly 9 kg per capita (8.7 kg) in the mid 1960’s to 50 kg per person in 2015 – 

an increase of more than 500 percent. The trend is set to continue, increasing a further 15 percent by the middle 

of this century. Increased prosperity in the region, mainly in China, along with changing diets and demand for 

more protein-rich foods, are largely responsible for the increases in demand and consumption. But even without 

the increased consumption in China, the region still consumed three-times more meat during the same period. 

Japan, for example, increased per capita meat consumption from nearly 33 kg in the mid-1980’s to more than 41 

kg in the late 1990’s, while its net imports quadrupled and self-sufficiency fell by around one-third. 

بیماری های دام :موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/469630/
http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e05b.htm
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 کربن در حوضه بسته قونیه، ترکیه-ترویج کاربرد فناوری کمای برای  پروژه

و با هدف ( GEF)گذاری تسهیالت جهانی محیط زیست  ای با سرمایه پروژه

در این پروژه . است اندازی شده کربن راه-های کم گسترش استفاده از فناوری

برای حصول اطمینان از اثرگذاری نتایج آن بر روی زمین و در سطح سازمانی 

 . اند گزاران مشارکت داده شده و قانونی، کاربران زمین و سیاست

گذار  میلیون دالر که سرمایه 28ای به ارزش  این پروژه چهار ساله با بودجه

با همکاری فائو، وزارت جنگل و امور آب، وزارت غذا، کشاوری و دام، مرکز حفاظت از طبیعت، یک  است GEFاصلی آن 

به مرحله اجرا ( Konya Seker)یک شرکت خصوصی فعال در زمینه تولید چغندر قند  و( NGO)سازمان غیردولتی 

های مربوط  ها و مراتع تخریب شده، گسترش فعالیت احیا جنگل: تمرکز این پروژه بر روی سه موضوع خواهد بود. است درآمده

. نی که مروج مدیریت پایدار زمین باشدگزاری و قانو به کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم و ایجاد محیط سازمانی، سیاست

ها،  که مکان اجرای پروژه است واقع در آناتولی مرکزی است وبخاطر جنگل( Konya Closed Basin)حوضه بسته قونیه 

ف وهای بیشمار گیاهی و جانوری در حال انقراض است، معر زیستی و مناظر استپی منحصر بفردش که میزبان گونه تنوع

 .باشد می

 news/en/c/469211/-http://www.fao.org/europe/news/detail :خبرلینک 

 :خالصه خبر 
The project – financed by the Global Environment Facility, or GEF – aims for widespread adoption of low-

carbon technologies. Both land users and policy makers will get involved, ensuring impact on the ground and at 

institutional and legislative levels. The four-year, US$ 28 million project is funded mainly by GEF. It is co-

financed and jointly implemented by FAO, Turkey’s Ministry of Forestry and Water Affairs and Ministry of 

Food, Agriculture and Livestock, Nature Conservation Center, an NGO, and Konya Seker, a private company 

operating in sugar beet production in the region.  

The project focuses on three main components: rehabilitation of degraded forests and pastures, scaling up 

climate-smart agricultural practices, and creating a legal, policy and institutional environment that encourages 

sustainable land management.The Konya Closed Basin, where project activities are planned, is located at the 

heart of Central Anatolia. The area is also known for its forests, biodiversity, and unique steppe landscapes 

hosting numerous endangered plant and animal species. 

محیط زیست: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/469211/
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 کش امریکا عامل اصلی از بین رفتن زنبورهای عسل است؟ ترین آفت آیا رایج

دهنده در معرض تهدید قرار گرفتن سالمت  شواهد زیادی وجود دارد که نشان

اما برخی . است( neonics)های شیمیایی نئونیکس  کش آفتزنبورهای عسل توسط 

 . ها وجود ندارد کش نیز معتقدند هنوز دالیل کافی برای ممنوعیت کاربرد این آفت

از مزارع امریکا از ( مترمربع 4111یک اکرحدود )ها اکر  ها قبل در میلیون از سال 

برای محافظت از کش دنیا بنام نئونیکوتینوئید یا نئونیکس  ترین آفت رایج

ها موجب بیماری و مرگ زنبورهای عسل  کش دهند که این آفت اما تحقیقات نشان می. شود محصوالت کشاورزی استفاده می

در حال حاضر اتحادیه . شوند و ممکن است بزودی استفاده از آنها در امریکای شمالی محدود شود ها می افشان و سایر گرده

است و اکنون مسئولین محلی و ملی امریکا و کانادا نیز در  کش را ممنوع کرده نوع از این آفت اروپا بطور موقت مصرف چندین

 . تالش برای توقف کاربری چندین نوع آن هستند

ها  کش تر درباره نحوه مصرف صحیح آفت های جدید با جزئیات واضح که دستور برچسب( EPA)آژانس محیط زیست امریکا 

ط وبهای بیشتری در مورد خطرات مر است تا بررسی های جدید خارجی را فعال تعلیق کرده نئونیکس است، تایید را صادر کرده

 . ها بزودی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد رود نتایج این ارزیابی انتظار می. نوع دیگر تحت ارزیابی تمام گردد 1به 

 agriculture-pesticide-dying-business/2017/feb/05/bees-https://www.theguardian.com/sustainable :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The most widely used class of insecticides in the world is facing a slow death. Called neonicotinoids, or 

neonics, these bug killers have long been used to treat millions of acres of farmland in the US. 

But research showing that they sicken or kill bees and other pollinators means neonics could soon lose their grip 

in North America. The European Union has already temporarily banned several varieties of the insecticide and 

now, local and national governments in the US and Canada are moving to phase out some versions too. 

The US Environmental Protection Agency (EPA), which mandated new labels for neonics with clearer language 

on their proper use, temporarily halted the approval of new outdoor neonics while it reviews the risks posed by 

five types. It expects to publish its assessments and open them up for public comment starting this year. 

However, some researchers and farmers say regulatory actions are unwarranted because the problem is the 

unnecessary use of the pesticides as a preventive measure, and banning them would take away an effective way 

to protect crops. 

ها افشان ها، گرده  کش آفت: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 17/11/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/05/bees-dying-pesticide-agriculture
http://rd.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3470-y
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 سازی کربن ها در ذخیره نقش حیاتی تاالب

 Nature Communicationبر اساس نتایج مطالعه جدید که در مجله 

ها ارتباط مستقیم  های تاالب است، کاهش ذخیره کربن در خاک منتشر شده

این مطالعه برای اولین بار برای  .های انسانی و توسعه دارد با فعالیت

سازی  ها در ذخیره کربن در خاک و خارج سازی نقش مهم تاالب روشن

ها در  تاالبهای  گیری از خاک  با استفاده ار نمونهاکسیدکربن از اتمسفر  دی

و  Kenyon از کالج   Siobhan Fennessyشناسی بنام  این تحقیق توسط پروفسور بوم. است سطح ملی در امریکا انجام شده

اجرا  2155ها که در سال  های پروژه ارزیابی ملی وضعیت تاالب این تیم تحقیقاتی از داده. است همکارانش انجام شده

های خاکی  گودال از لظت کربنگیری غ ها برای انداز در این ارزیابی نمونه. اند استفاده کردهخود  هاست، برای انجام مطالع شده

(soil pits) آوری شده در سال  های جدید جمع ها با داده این داده .آوری شده است در نزدیک به یک هزار تاالب امریکا جمع

دهند  آوری شده طی این مطالعه نشان می های جمع داده. تاس ها رصد شده مقایسه و روند محفوظ ماندن کربن در تاالب 2156

هایی است که  اند، میزان ذخیره کربن کمتر از تاالب های انسانی بیشتری بوده تاثیر فعالیت هایی که تحت که در تاالب

   . است های انسانی در آنها کم بوده فعالیت

 storage.html-carbon-role-vital-wetlands-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Human activity and development are correlated with reduced carbon storage in wetland soils, a new study 

published in Nature Communications shows. The study, the first conducted using soil samples from wetlands on 

a national scale, sheds light on the important role that wetlands play in storing carbon in soil, keeping carbon 

dioxide out of the atmosphere. The study was authored by Kenyon College Professor of Biology Siobhan 

Fennessy and Amanda Nahlik, a post-doctoral fellow at Kenyon who is now a research ecologist at the United 

States Environmental Protection Agency (USEPA), and was published in the December 2016 issue of Nature 

Communications. Fennessy and Nahlik drew upon data from the USEPA's 2011 National Wetland Condition 

Assessment (NWCA), which collected carbon concentration data from soil pits at nearly a thousand wetland 

sites across the conterminous U.S. Their work, coupled with a new version of the NWCA using data from 2016, 

could help researchers better track trends in carbon retention rates of wetlands.  

ها تاالب :موضوع  

 phys.org/ :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://phys.org/news/2017-02-wetlands-vital-role-carbon-storage.html
https://phys.org/tags/wetlands/
https://phys.org/tags/carbon/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/wetlandsplay.jpg
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های قارچی در سویا کشف عامل زیستی کنترل کننده بیماری  

ها  تانداران پیچیده تا قارچسها در همه جا و بر تمام اشکال زندگی، از پ ویروس

ها  های قارچی یا مایکوویروس ویروس بهکمتر  اما تا کنون. گذارند تاثیر می

در تحقیق جدید انجام شده در دانشگاه ایلینوی، این . است توجه شده

 . اند ها با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته ویروس

عات زیادی های گیاهی، جانوری و انسانی کارها و مطال بنا بر اظهارات یکی از محققان این مطالعه تا کنون درباره ویروس

اکنون دالیل زیادی برای توجه بیشتر به . های قارچی وجود دارد است، اما شناخت بسیار کمی درباره ویروس انجام شده

. شود های قارچی می درصد از کاهش عملکرد ساالنه ذرت و سویا مربوط به بیماری 51حدود . ها وجود دارد مایکوویروس

عالوه بر ویژگی . شود ته میزایی آنها کاس کنند، از خاصیت بیماری ی را آلوده میها که مایکوویروس خاصی آن قارچ زمانی

های سرماخوردگی نیز از اهداف  ها مشابه انتقال ویروس ها به خارج از قارچ فوق در این تحقیق امکان انتقال مایکوویروس

زای گیاهی را  های بیماری ع اصلی از قارچنو 1مروبط به ( RNA و DNA)این تیم تحقیقاتی مواد ژنتیکی . است محققان بوده

 . اند های ژنتیکی مشابه آنها را جستجو کرده ها توالی وتراستخراج و به کمک کامپی

 htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/17012412.3305 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Viruses are everywhere. They affect all forms of life, from complex mammals down to the mere fungus. We 

may not give much thought to fungal viruses, or mycoviruses, but new research from the University of Illinois 

suggests they deserve a closer look. "There's been a lot of work done with human and animal and plant viruses. 

There isn't as much known about fungal viruses or insect viruses, because if they get infected with a virus, no 

one cares," explains U of I and USDA ARS virologist Leslie Domier. It turns out there are good reasons to care 

about mycoviruses. Fungal diseases account for approximately 10 percent yield losses annually in corn and 

soybean. When certain mycoviruses infect those fungi, they can become less virulent -- good news for crop 

yields. These forms were the targets of a recent investigation by Domier and his colleagues. "In addition to 

viruses that make fungi less virulent, we were also looking for those that might be transmitted outside of the 

fungus the way a cold virus is transmitted, where you can pick it up off a surface without having direct contact 

with another person. Therefore, we were particularly interested in viruses that were encapsidated, or that formed 

virus particles," Domier explains. 

سویا: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170124123305.htm
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در کشاورزی« انقالب جدید»کودهای نانو ذرات، با توانائی ایجاد   

به تامین غذای میلیاردها نفر در جهان کمک « انقالب سبز»، 5371و  5361های  در دهه

اما در . ودها یکی از فاکتورهای اصلی شکوفائی کشاورزی در آن دوره بودندک. کرد

مانده و از عوامل  کشورهای در حال توسعه، قیمت کودها همچنان نسبتا باال باقی

 ACS Nanoدر گزارش جدیدی که در مجله . محدود کننده تولید مواد غذایی است

د کودهایی با کارآیی بیشتر ارائه ای را برای تولی است، محققان روش ساده منتشر شده

کشاورزان اغلب از کود اوره . تواند به انقالب دوم غذایی منجر شود اند که می کرده

اما مشکل مصرف کود اوره مربوط به شکسته شدن و آزاد شدن سریع . کنند بعنوان منبع غنی از نیتروژن استفاده می

ورود )ایجاد یک مشکل مهم محیط زیستی بعنوان اتروفیکاسیون  های مرطوب است که منجر به آمونیاک از آن در خاک

برای رفع این . شود اکسید نیتروژن به اتمسفر می شود که در نهایت سبب آزاد شدن دی می( ها مواد آالینده آلی به آب

وره ارائه های ا با مولکول( HA)مشکل محققان روش ساده و قابل اجرایی را برای پوشش نانوذرات هیدروکسی آپاتیت 

در در آب، . شود های انسانی و حیوانی یافت می یک ماده معدنی سازگار با محیط زیست است که در بافت HA. اند کرده

  .  گیرد انجام می( بار کُندتر از اوره 52)و اوره، آزادسازی نیتروژن به آرامی   HA نانوذرات هیبریداسیوننتیجه 

 revolution.html-green-contribute-fertilizer-nanoparticle-01-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The "Green Revolution" of the '60s and '70s has been credited with helping to feed billions around the world, 

with fertilizers being one of the key drivers spurring the agricultural boom. But in developing countries, the cost 

of fertilizer remains relatively high and can limit food production. Now researchers report in the journal ACS 

Nano a simple way to make a benign, more efficient fertilizer that could contribute to a second food revolution. 

Farmers often use urea, a rich source of nitrogen, as fertilizer. Its flaw, however, is that it breaks down quickly 

in wet soil and forms ammonia. The ammonia is washed away, creating a major environmental issue as it leads 

to eutrophication of water ways and ultimately enters the atmosphere as nitrogen dioxide, the main greenhouse 

gas associated with agriculture. This fast decomposition also limits the amount of nitrogen that can get absorbed 

by crop roots and requires farmers to apply more fertilizer to boost production. However, in low-income regions 

where populations continue to grow and the food supply is unstable, the cost of fertilizer can hinder additional 

applications and cripple crop yields.  

کود: موضوع  

 phys.org :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-01-nanoparticle-fertilizer-contribute-green-revolution.html
https://phys.org/tags/nitrogen+dioxide/
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 ای گندم ی موزائیک رگهشناسایی نشانگرهای ژنتیکی جدید برای مقابله با بیمار

گندم قرار دارد و به تازگی هشت نشانگر که  3BSروی کروموزم  Wsm2ژن 

برای محققان . است به آنها متصل هستند، شناسایی و نقشه آنها تهیه شده

ترین  ژنتیک و اصالح نباتات این یک یافته کلیدی برای مقابله با یکی از مهم

 . های زیستی گندم است استرس

تگزاس  A&Mدانشگاه  AgriLifeتحقیقات  از مؤسسه Shuyu Liuدکتر 

بعنوان عامل مقاومت گندم در برابر ویروس موزائیک  KASPو نشانگرهای  Wsm2و همکارانش به تازگی دو مقاله درباره ژن 

ای یکی از تهدیدات  درباره اینکه ویروس موزائیک رگههر دو مقاله در . اند منتشر کرده Crop Scienceای گندم در مجله  رگه 

اگر چه به . است شده های بزرگ، توضیح داده اصلی تولید گندم در یکی از بزرگترین مناطق تولید گندم در امریکا یعنی دشت

در حال . یدآ مراتب کمتر ولی این ویروس در سایر مناطق اصلی کشت گندم در دنیا نیز تهدید برای این محصول بشمار می

حاضر برای این بیماری ماده شیمیایی مؤثری در دسترس نیست و مقاومت گیاه میزبان مؤثرترین رویکرد مقرون بصرفه و 

به افزایش کارآئی گزینش  Wsm2نشانگر جدید مرتبط با ژن  8شناسایی . سازگار با محیط زیست برای مقابله با آن است

(selection )کمک خواهد کرد سوبر این ویرارقام گندم مقاوم در برا . 

 resistance.html-virus-mosaic-streak-wheat-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Wsm2 gene is located on chromosome 3BS in wheat and most recently eight tightly linked flanking 

markers have been identified and mapped. To most, that means very little. To Texas A&M AgriLife Research 

geneticists and breeders, it's the key to battling one of the most important biotic stresses affecting wheat. 

Dr. Shuyu Liu, AgriLife Research small grains geneticist in Amarillo, and his team recently published two 

articles, "Saturated Genetic Mapping of Wheat Streak Mosaic Virus Resistance Gene Wsm2 in Wheat" and 

"Development and Validation of KASP Markers for Wheat Streak Mosaic Virus Resistance Gene Wsm2," in 

the Crop Science journal. In both articles, Liu and his collaborators outlined how wheat streak mosaic virus, also 

known as WSMV, is a major threat to wheat production in the Great Plains, one of the largest wheat regions in 

the nation, Liu said. While the threat may not be as high as it is in the U.S., the virus has been found in all major 

wheat-growing regions of the world. There is no effective chemical treatment available for the disease, he said. 

Host resistance is the most cost-effective and environmentally safe approach for combating this disease. 

بیماری گندم: موضوع  

 phys.org :منبع

 16/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-02-wheat-streak-mosaic-virus-resistance.html
https://phys.org/tags/wheat+streak/
https://phys.org/tags/resistance/
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/newwheatstre.jpg
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 تحقیقات جدید برای مقابله با عوامل تهدید کننده تولید ماهی سالمون

اما . درصد است 81های بارور شده ماهی سالمون تا  نسبت زنده ماندن تخمک

ه است بطوریک ها افزایش یافته ، تعداد مرگ و میر جنینی سالمون2111از سال 

مطالعات انجام شده . درصد است 11در حال حاضر این نسبت بطور متوسط 

ای از عوامل با تاثیر منفی بر تولید و کیفیت تخمک را نشان  تا کنون گستره

های  ریز در ماهی دهند، مثل تغذیه، استرس، دما و وضعیت غدد درون می

که چندین سایت  New Brunswick-based Cooke Aquacultureپروری تجاری مثل  های آبزی اخیرا شرکت. ماده

غم داشتن والد یکسان و از ها علیر به علت مرگ یا بقای برخی از تخمک ، انگلستان دارندMaineپروری در دانشگاه  آبزی

 . اند سویه مشابه و شرایط کشت مساوی پی برده

ها دارند  نسبت زنده مانده تخمکنقش مهمی در افزایش  ورمون کهدو ه Maineتحقیق جدید انجام شده در دانشگاه در 

آنها و های تولید کننده  ن و بافتهای آ ریز و هورمون آنها در تحقیق خود بر روی سیستم غدد درون. است شناسایی شده

 . اند ها تمرکز کرده های تنظیم کننده هورمون ژن

  .است منتشر شده Aquaculture Researchاین یافته در مجله جزئیات 

 industry.html-threat-farmers-salmon-02-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
It's a mystery that has puzzled University of Maine assistant professor of marine biology and aquaculture 

Heather Hamlin and the salmon farming industry in New England: the decline in egg survival. 

The survival rate of fertilized salmon eggs had been as high as 80 percent. But beginning in 2000, salmon 

embryos began dying in large numbers and the average survival rate fell to around 50 percent. 

Previous studies have shown that a range of factors can negatively impact egg quality and production, including 

nutrition, stress, temperature and the endocrine status of the female. Until recently, businesses such as New 

Brunswick-based Cooke Aquaculture, which runs farming operations at several sites in Maine, knew little about 

why some of its eggs were dying and others were surviving, despite having come from same strain females, 

cultured under similar conditions. Now a UMaine study has found that two hormones may play significant roles 

in achieving an 80 percent embryo survival rate. Hamlin and LeeAnne Thayer, a UMaine Ph.D. candidate in 

marine sciences, wrote about their findings in the journal Aquaculture Research. 

شیالت: موضوع  

 phys.org :منبع

 13/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-02-salmon-farmers-threat-industry.html
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/7-researchersh.jpg
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 فرنگی دار کردن گوجه ارائه روشی جدید برای طعم

د قرسند فا یها بفروش م هایی که در سوپرمارکت فرنگی کنندگان گوجه نظر مصرفز ا

المللی برای  محققان دانشگاه فلوریدا با همکاری یک تیم بین. عطر و طعم هستند

فرنگی ها تحقیق جدیدی  ثر در بدون عطر و طعم شدن گوجهؤشناسایی عوامل مهم م

محقق علوم باغبانی مؤسسه علوم کشاورزی  Harry Kleeپروفسور . اند را انجام داده

فرنگی  ایجاد عطر و طعم در گوجه مؤثر در ترکیبات شیمیایی ه فلوریدادانشگا و غذای

فرنگی از بین  ن در ارقام گوجهرق نچه که طی نیمآبرای تولید مجدد تحقیقاتی  هارات وی، تیمبنا بر اظ. است را شناسایی کرده

ژنتیک کالسیک در نیک آنها از تک. اند کرده تالشن طعم گوجه فرنگی به کیفیت یک قرن پیش ، نداو برای بازگرد است رفته

مرحله در این تحقیق . ها را بهتر خواهند کرد فرنگی جهواصالح ژنتیک و معتقدند که طعم گنه اند  تحقیق خود استفاده کرده

آنها  .است بوده از میان صدها ترکیب شیمیایی فرنگی ی ترکیبات شیمیایی با بیشترین تاثیرگذاری در طعم گوجهشناسای اول

جزئیات . اند هستند را شناسایی کرده فرنگی جهودار کردن گ را که مسئول طعم DNAهایی از  ، نسخه«ها آلل»همچنین 

 . است منتشر شده Scienceنها در مجله آهای  یافته

 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170126142901.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 
What's wrong with the supermarket tomato? Consumers say they lack flavor, so a University of Florida 

researcher led a global team on a mission to identify the important factors that have been lost and put them back 

into modern tomatoes. 

In a study published today in the journal Science, Harry Klee, a professor of horticultural sciences with UF's 

Institute of Food and Agricultural Sciences, identifies the chemical combinations for better tomato flavor. 

Step one was to find out which of the hundreds of chemicals in a tomato contribute the most to taste. 

Modern tomatoes lack sufficient sugars and volatile chemicals critical to better flavor, Klee said. Those traits 

have been lost during the past 50 years because breeders have not had the tools to routinely screen for flavor, he 

said. 

To help, researchers studied what they call "alleles," the versions of DNA in a tomato gene that give it its 

specific traits. Klee likened the concept to DNA in humans. Everyone has the same number of genes in their 

DNA, but a particular version of each gene determines traits such as height, weight and hair color. 

فرنگی گوجه: موضوع   

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 17/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170126142901.htm
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  فاصله بین تحقیقات و عمل در کشاورزی پایدار جودو دهنده شاننجدید حقیقات تنتایج 

بین عملکرد د که ده ایالتی میشیگان نشان میتحقیق جدید انجام شده در دانشگاه تایج ن

و عملکرد حاصل از کاربرد همان  در مزارع تجاریهای جایگزین  بکارگیری شیوه حاصل از

ها پیامدهای  تفاوتاین  .وجود دارد فاصله زیادیشیوه در قطعات کوچک آزمایشگاهی 

در سطح  های کشاورزی قطعات تحقیقاتی و زمینبین مهمی برای کاهش فاصله عملکرد 

ارگانیک در امریکا و کشاورزی در مناطقی که دارای محدودیت  در کشاورزیهای کم  با نهاده های جهانی دارند بویژه در شیوه

 عملکرد در کشت تناوبی گندم، ذرت و سویا تحت سه شیوه مدیریتی مختلف یعنیاین تحقیق در . و کمبود منابع هستند

آزمایشات در قطعات کوچک آزمایشی و در سطح مزارع تجاری انجام . اند سنتی، کم نهاده و ارگانیک با هم مقایسه شده

تحت سطوح مختلف مدیریت بین عملکرد بدست آمده  یست آمده محققان اختالف قابل توجهبا توجه به نتایج بد. است شده

های مدیریتی کم  داری بین سطوح مختلف در شیوه اند که فاصله عملکرد معنی آنها متوجه شده. اند سنتی مشاهده نکرده

 . منتشر شده است PNASاین تحقیق در مجله جزئیات . نهاده و ارگانیک وجود دارد

 agriculture.html-sustainable-gap-01-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Michigan State University-led research has found a big difference in the yields produced by alternative 

agricultural practices in commercial fields compared with the same practices in the small experimental plots 

ordinarily used to test them. These differences have important implications for closing the global yield 

gap between research plots and farmer fields, especially for low-input practices adopted by organic farmers in 

the United States and by resource-strapped farmers in less developed regions. 

The study, published in the latest issue of PNAS, compared the yields of a crop rotation of wheat, corn and 

soybeans under three different management practices: conventional, low-input and organic. The tests were 

conducted at small experimental plots and the much larger commercial field level. Though researchers found no 

appreciable difference in the yields produced at either level for conventional crop management, they noted a 

significant yield gap for both low-input and organic management. 

According to Sasha Kravchenko, lead author and MSU plant biologist, this difference can be attributed to the 

additional challenges that large-scale production presents to both low-input and organic practices. Conventional 

management relies on the uniform application of chemical inputs such as fertilizer and pesticides, practices that 

can easily be scaled up to larger fields. 

مدیریت کشاورزی : موضوع  

 phys.org :منبع

 13/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-01-gap-sustainable-agriculture.html
https://phys.org/tags/yield+gap/
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 با تغییرات اقلیمی جدید برای کمک به صنایع غذایی در مقابلهبزاری ا

در شناسایی  غذایی و کشاورزیصنایع های  شرکتجدیدی برای کمک به ار زبا

درصد از کل  21حدود . است ای ارائه شده منابع و کاهش میزان گازهای گلخانه

مراحل تولید و ه در سطح جهانی مربوط به شر شدمنتای  گازهای گلخانه

ای تولید  گازهای گلخانهبخش بزرگی از . شود مصرف محصوالت کشاورزی می

مراحل های کاربری زمین به  رزی، جنگل و سایر بخشوشده در بخش کشا

 . شوند اغازین فرایند زنجیره غذایی مربوط می

. محاسبه کنندحل نهایی ارای را از مراحل بسیار اولیه تا م ادر خواهد ساخت میزان گازهای گلخانههای را ق جدید کمپانیابزار 

ای به  پیشنهادی به منظور کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه های مختلف  روشپیگیری باره در های جدیدی همچنین دیدگاه

   . های مختلف کشاورزی یوهاز مناطق مختلف با ش برای مثال با تغییر کاالهای تولیدی و یا یافتن منابع. خواهد شد نها دادهآ

محیطی هلند تحت  انس ارزیابی زیستژسط محققانی از دانشگاه آبردین، آتامین و تو KRاین تحقیق توسط بنیاد بودجه 

 . است نامه اقلیمی پاریس به اجرا درآمده توافق

 climate.html-industry-food-tool-01-https://phys.org/news/2017 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A new tool has been launched today (January 31 )which enables agriculture and food companies and others to 

identify reasonable greenhouse gas emission reduction targets for the sector. About 25% of global greenhouse 

gas (GHG) emissions are caused by the production and consumption of agricultural products. 

A large proportion of greenhouse gas emissions that are generated by the Agriculture, Forestry and Other Land 

Use (AFOLU) sector are generated right at the start of the food chain process. This new tool will allow 

companies to calculate the (cradle-to farm gate) emissions they are producing and will give them valuable 

insight into different methods they could follow in a bid to inform their sourcing strategy and to reduce their 

GHG emission levels, for example by switching to different commodities, or sourcing from different regions 

with different agricultural practices. Funded by the KR Foundation, scientists from the University of Aberdeen, 

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and Ecofys have developed the tool to help agriculture 

and food companies to meet the commitments made under the Paris Climate Agreement to keep the increase in 

the global average temperature well below 2°C. 

تغییرات اقلیمی : موضوع  

 phys.org :منبع

 13/17/7112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://phys.org/news/2017-01-tool-food-industry-climate.html
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 کننده فناوری ژن استرالیا  دفتر تنظیم(OGTR )سط ای مربوط به یک رقم پنبه تراریخته تو آزمایشات مزرعه

 .شرکت مونسانتو استرالیا را تایید کرد

Australia's OGTR Approves Field Trials of GM Cotton  

 اروپا .2

 ها المللی برای کشف منابع مقاومت ژنتیکی ذرت در برابر بیماری همکاری بین 

International Collaboration to Discover Sources of Genetic Resistance to Corn Diseases 

 امریکا  .9

 کشف تاریخچه ژنتیکی کاکائو در برزیل 

Genetic History of Cocoa in Brazil Uncovered 

 پیشنهاد بازنگری مقررات محصوالت تراریخته از طرف وزارت کشاورزی امریکا 

USDA Proposes Revisions on GE Crop Regulations 

 های بیولوژیکی ارائه تکنیک جدید مهندسی ژنتیک برای کمک به طراحی و مطالعه سیستم 

New Genetic Engineering Technique to Help Design and Study Biological Systems 

 فریقاا .4

  ایجاد اولین نهاد تولید کننده بذور نسل اول در کشورهای جنوب صحرای افریقا توسط بنیاد فناوری کشاورزی

 (AATF)افریقا 

 AATF Establishes First Early Generation Seed Production Entity in Sub-Saharan Africa 

 تحقیقات .1

  اثرات شوری خاک بر بیان ژنی پنبه تراریختهCRY1AC 

Study Shows Effects of Soil Salinity on CRY1AC Expression in Bt Cotton 

 ریزی سیستم دفاعی ضدویروسی در گیاهان به کمک ویرایش ژنتیکی برنامه 

 Programming Antiviral Defenses in Plants through Genome Editing 
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