
 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول شهریور 

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

1 

 

 کشاورزی و آب اهم اخبار و رویدادهای جهانی

 انداز جهانی برداشت جهانی ذرت، گندم و برنج بهبود چشم .5

  ماه گذشته 11افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو به باالترین سطح در  .2

 شود روسیه برای اولین بار بزرگترین صادرکننده گندم جهان می .9

 «آزادی از نیاز»برقراری صلح در گرو  .4

 آوردن جهان آبی به اقتصاد سبز ضرورت .1

  فناوری تولید محصوالت تراریخته باید به نفع کشاورزان فقیر باشد .6

  زند در زمان خشکسالی، هوای خشک بیشتر از خاک خشک به گیاهان صدمه می .7

  های پالستیکی در لوازم آرایشی در انگلستان ممنوع شدن استفاده از ریزدانه .8

 ستم ایمنی بدناهمیت مصرف روی در سالمتی سی .3

  و فائو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار USAIDهمکاری  .51

 ها مدلی جدید برای مدیریت تاالبارائه  .55

  ها کش ات آفتجدید برای کاهش میزان پرتاب قطرروشی   .52

 اند های دریای سیاه از بین رفته اهسوم از حجم زیستگیک   .59

 گر های گلدهی و باردهی میوه معجزه یویژگکشف   .54

 وری دام به کمک رمزگشایی ژنوم شبدر بهرهافزایش   .51

 خوراک دام از الرو مگستهیه   .56

 .(این بخش شامل عناوین خبری همراه با لینک آنها به منابع ذیربط است) اخبار کوتاه   .57

 

 

 

 



 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول شهریور 

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

2 

 

 انداز برداشت جهانی ذرت، گندم و برنج بهبود چشم

خص شاانداز تولید جهانی غالت،  با وجود کاهش قیمت غالت و بهبود چشم

 . افزایش یافت 2156غذایی اصلی در ماه اوت  قیمت مواد

میلیون تن  22را با  2156بینی خود برای تولید غالت در سال  فائو پیش

بر . میلیون تن اعالم کرد 2166بینی ماه جوالی،  افزایش نسبت به پیش

 8که توسط فائو در « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»اساس آخرین 

رود میزان برداشت گندم  منتشر گردید، انتظار می( شهریور 58)سپتامبر 

در سال جاری به رکورد جدیدی برسد و همچنین با توجه به وضعیت محصول میزان تولید ذرت در امریکا نیز افزایش قابل 

 . ای پیدا کند مالحظه

 9/21یره به مصرف در سطح جهانی شود میزان نسبت ذخ بینی می افزایش مورد انتظار در برداشت غالت، پیشبا توجه به 

 5/2میلیون تن یعنی  9235به حدود   2156درشت در سال  شود که تولید جهانی غالت دانه بینی می پیش. درصد افزایش یابد

ها برای تولید گندم در استرالیا، امریکای شمالی، هند و  بینی با توجه به بهبود پیش. برسد 2151درصد بیشتر از سال 

اری به رود در سال ج میزان تولید برنج نیز انتظار می .میلیون تن برسد 5/74رود تولید گندم به  روسیه، انتظار میفدراسیون 

شرایط آب و هوایی مساعد در بسیاری از مناطق آسیا  و . است میلیون تن برآورد شده 436رکورد جدیدی رسیده و حدود 

 . علل اصلی این افزایش است به کشت برنج از یافزایش تمایل کشاورزان امریکای

درصد افزایش پیدا  6/5رود  رو تغییر چندانی نداشته و انتظار می بینی فائو برای میزان مصرف جهانی غالت در سال پیش پیش

 . کند

 /em/431766/icodehttp://www.fao.org/news/story/en/it  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Staple food prices rose in August even as grain prices fell and the outlook for global cereal production 

improved. 

FAO raised considerably its world cereal production forecast for 2016 to 2 566 million tonnes, up 22 

million tonnes from July projections. FAO's Cereal Supply and Demand Brief, also released today, 

attributed the increase primarily to anticipation of a record global wheat harvest this year and a large 

upward revision to this year's maize crop in the United States of America. 

The expected increase in grain output is forecast to boost inventories and push up the global stock-to-

use ratio to 25.3 percent, an "even more comfortable (supply and demand) situation than predicted at 

the start of the season," FAO said. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/431766/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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Coarse grain global output for 2016 should be around 1 329 million tonnes, 2.1 percent higher than in 

2015, buoyed by higher forecast maize output in several countries, in particular the U.S. 

The wheat output forecast was also raised to 741 million tonnes, driven by large upward revisions to 

projections for Australia, North America, India and the Russian Federation. Russia is poised to become 

the world's largest wheat exporter in 2016/17, overtaking the European Union, where wet weather has 

hampered this year's crops. 

Rice production is also expected to hit a new record this year at almost 496 million tonnes, owing to 

favourable weather conditions in much of Asia and on more U.S. farmers shifting to the crop as a 

result of its more attractive relative price. 

FAO did not materially change its forecast for world cereal utilization in the coming year, which is 

expected to grow by 1.6 percent, led by maize - and to some extent lower-quality wheat supplies - used 

as animal feed. The FAO trade forecast for cereals in 2016/17 has been scaled up by almost 9 million 

tonnes on the back of abundant export availabilities of wheat and coarse grains.    

 اقتصاد : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 08/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 ماه گذشته 51افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو به باالترین سطح در 

، از 2156واحد در ماه اوت  6/516با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

 7ل تقریبا بیشتر و نسبت به ماه مشابه در سال قب( درصد 3/5)واحد  9ماه قبل 

 2151این شاخص در ماه اوت به باالترین سطح خود از ماه مه . درصد افزایش داشت

بغیر از غالت، قیمت همه محصوالت مؤثر در محاسبه شاخص قیمت . تا کنون رسید

 . مواد غذایی فائو افزایش داشتند

 9)واحد  1/4در ماه اوت، از ماه قبل  6/549شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

شاخص . درصد کاهش داشت 4/7و نسبت به همین ماه در سال قبل کمتر ( درصد

گندم تحت تاثیر فصل برداشت و تکمیل  برداشت گندم در نیمکره شمالی روند 

امریکا و عرضه  ذرت انداز استثنایی برای محصول بدنبال چشم. نزولی پیدا کرد

 . ند رقابت کند، ارزش ذرت نیز کاهش پیدا کردتوا فراوان گندم با کیفیت پایین که با ذرت در تولید خوراک دام می
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واحد در ماه اوت، از ماه قبل  5/63های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

این افزایش کاهش سه ماه متوالی این شاخص . بیشتر شد( درصد 4/7)واحد  7/55

افزایش این شاخص تقویت شاخص روغن پالم بدلیل دالیل اصلی . را جبران کرد

، تداوم محدودیت بینی شده تر از میزان پیش هش محصول مالزی به سطحی پایینکا

واردات از طرف برخی واردکنندگان  یدر ذخیره جهانی همزمان با افزایش تقاضا

 . است اعالم شده اصلی مثل چین، هند و اتحادیه اروپا 

ه واحد در ماه اوت ، نسبت به ما 6/514شاخص قیمت محصوالت لبنی با متوسط 

. درصد بیشتر بود 54افزایش و از سال قبل حدود ( درصد 6/8)واحد  9/52قبل 

 . قیمت همه انواع محصوالت لبنی بویژه پنیر، پودر شیر و کره افزایش داشت

 1نسبت به ماه قبل افزایش ولی حدود ( درصد 9/1)واحد  1/1واحد در ماه اوت،  2/562شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

شاخص قیمت گوشت گوسفند، خوک و مرغ تا حدودی افزایش و شاخص قیمت گوشت گاو . کمتر بود 2151ه اوت درصد از ما

 . کاهش پیدا کرد

افزایش داشت و ( درصد 1/2)واحد  3/6، نسبت به ماه قبل 2156واحد در ماه اوت  6/281شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

 . درصد نسبت به همین دوره در سال قبل افزایش داشت 71رسید و حدود تا کنون   2152به باالترین سطح از ماه اکتبر 

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index* (FFPI) averaged 165.6 points in August 2016, up 3 points (1.9 percent) 

from July and almost 7 percent above the corresponding period last year. The August value of the 

Index is the highest since May 2015. Except for cereals, prices of all other commodities used in the 

calculation of the FFPI rose in August, led by dairy, oils and sugar. 

» The FAO Cereal Price Index averaged 143.6 points in August, down 4.5 points (3.0 percent) from 

July and 7.4 percent below its year-earlier level. Seasonal harvest pressure, associated with the 

completion of wheat harvests in the northern hemisphere, kept wheat quotations under some 

downward pressure. Maize values also receded on exceptional crop prospects in the United States and 

ample supplies of low quality wheat, which could compete with maize for use as animal feed. 

 اقتصاد : موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 08/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 شود روسیه برای اولین بار بزرگترین صادرکننده گندم در جهان می 

، صادرات گندم کشور روسیه در سال کشاورزی با توجه به برداشت بسیار عالی

ن خواهد رسید که یک رکورد جدید در چند سال میلیون ت 91به   2157/2156

های  هایی مثل قیمت اما از طرفی نیز رشد صادرات با محدودیت. اخیر است

های داخلی همراه است، مشابه  پایین بازار جهانی و نگرانی از باال رفتن قیمت

 . اتفاق افتاد 2154آنچه در سال 

در نیمه ماه ( USDA)ا بینی انجام شده توسط وزارت کشاورزی امریک در پیش

، اعالم شد که برای اولین بار روسیه بزرگترین صادرکننده گندم در 2156اوت 

مثل وضعیت  بنا به نظر وزارت کشاورزی امریکا این موفقیت در نتیجه شرایط بسیار مساعد آب و هوائی.  جهان خواهد شد

 . است و عرضه مداوم در طول سال بدست آمده ه بنادرال برای بارگیری، مدیریت بهینه انتقال غله ب ب و هوایی ایدهآ

در حالی که وزارت . میلیون تن خواهد رسید 72تولید گندم روسیه در سال جاری، در کل به  USDAبر اساس اعالم 

 . است بینی کرده میلیون تن پیش 79کشاورزی روسیه با در نظر گرفتن تولید در منطقه کریمه،  

exporter-wheat-largest-worlds-become-to-course-on-http://rbth.com/business/2016/08/30/russia-  :لینک خبر

time_625361-first-for 

 :خالصه خبر 
Due to a large harvest, the country's export potential amounts to 30 million tons of wheat in the 

2016/2017 agricultural year, which is an absolute record for the last few years. However, export 

growth is constrained by low prices on the world market and export duties imposed in 2014 for fear of 

price growth in the country. 

In mid-August 2016, the U.S. Department of Agriculture (USDA), whose analytical service is 

considered to be one of the world's most respected, announced a sensation: In the 2016/17 agricultural 

year, "Russia is forecast to be the world’s largest exporter for the first time ever." 

According to the department, the country has achieved this outstanding result due to ideal conditions 

such as optimal weather for loading, effective management of the movement of grain through ports, 

and steady supplies throughout the year. 

 گندم: موضوع

 rbth.com :منبع

 30/08/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://rbth.com/business/2016/08/30/russia-on-course-to-become-worlds-largest-wheat-exporter-for-first-time_625361
http://rbth.com/business/2016/08/30/russia-on-course-to-become-worlds-largest-wheat-exporter-for-first-time_625361
http://rbth.com/business/2016/08/30/russia-on-course-to-become-worlds-largest-wheat-exporter-for-first-time_625361
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
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 «آزادی از نیاز»برقراری صلح در گرو 

، در تاریخ (TICAD)المللی توکیو برای توسعه افریقا  ششمین کنفرانس بین

در . برگزار گردیددر نایروبی، کنیا ( 31شهریور  7الی  1) 2156اوت  28الی  26

وزیر ژاپن،  مراسم افتتاحیه این کنفرانس رئیس جمهور کنیا و نخست

 های سازمان ملل متحد، مؤسسات مالی گزاران، نمایندگان آژانس سیاست

هدف از این کنفرانس ترویج گفتگوهای سیاسی بین رهبران . حضور داشتند

های  ت برای طرحافریقایی و سایر مشارکین توسعه بین المللی و جلب حمای

 . است ای افریقا اعالم شده توسعه

از آقای داسیلوا، مدیرکل فائو در طی سخنرانی خود در این کنفرانس اظهار داشت، در قاره افریقا، امنیت غذایی و کشاورزی 

پیشگیری از ها و بعنوان یکی از عوامل اصلی بازسازی، نقش اساسی در  ها و ناآرامی طریق کاستن پیامدهای پس از بحران

صلح پایدار در گرو »اینکه وی همچنین با اشاره به سخنان یکی از بنیانگذاران فائو مبنی . ها دارند ها و ناآرامی بروز بحران

 . گفت امنیت غذایی، معیشت پایدار و صلح وابسته به یکدیگر هستند« آزادی از نیاز است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/430312/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Food security and agriculture have an essential role to play in preventing conflicts and crises on the 

African continent, blunting their impacts and acting as engines for post-crisis recovery. 

This was the central message of FAO Director-General José Graziano da Silva to African leaders and 

international development actors gathered in Nairobi, Kenya, today for one of the foremost summits on 

African development. "Ending hunger and malnutrition, addressing humanitarian and protracted crises, 

preventing and resolving conflicts, and building peace are not separate tasks, but simply different 

facets of the same challenge," Graziano da Silva said at a side-event on ‘Peace and Food Security', 

hosted by FAO, at the sixth Tokyo International Conference on African Development (TICAD VI, 26-

28 August 2016). Graziano da Silva was among the high level delegations who attended in the opening 

ceremony of TICAD VI, this morning, launched by the President of the Republic of Kenya and the 

Prime Minister of Japan.  The conference --which brings together policy makers, UN agencies and 

financial institutions, among others -- aims to promote high-level policy dialogue between African 

leaders and their partners and mobilize support for African-owned development initiatives. 

 امنیت غذایی: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/08/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/430312/icode/
https://ticad6.net/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول شهریور 

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

1 

 

 ه اقتصاد سبزضرورت آوردن جهان آبی ب

ها و تغییرات اقلیمی که در  در کنفرانس وزرای افریقایی درباره اقتصاد اقیانوس

در موریتانی برگزار گردید، آقای داسیلوا، مدیرکل فائو ( شهریور 55)اول سپتامبر 

پروری در ایجاد تحول در اقتصاد افریقا تاکید و انجام  بر نقش شیالت و آبزی

ش اثرات تغییرات اقلیمی و جلوگیری از ماهیگیری اقدامات الزم برای کاه

 . غیرقانونی را ضروری دانست

پذیری در  ها و انعطاف های افریقا در ایجاد اقتصاد اقیانوس ها برای افزایش توانمندی این کنفرانس با هدف شناسایی فرصت

 . برابر تغییرات اقلیمی برگزار گردید

یت غذایی، بهبود تغذیه های سالم و پربازده در مبارزه با فقر روستایی، ایجاد امن نوسآقای داسیلو همچنین تاکید کرد که اقیا

ذینفعان در امور ماهیگیری، کشتیرانی، تولید انرژی و  . سنگی به صفر نقش حیاتی می توانند داشته باشندگر و رسیدن 

توانند اثرات تغییرات اقلیمی را تبدیل به فرصت  های متعامل و نوآورانه می حل هایی هستند که با ارائه راه گردشگری از بخش

 . نمایند

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/431191/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With fisheries and aquaculture emerging as transformational forces for African economies, more needs 

to be done to mitigate the impacts of climate change and illegal fishing on oceans and coastal 

communities. 

This was the key message FAO Director-General José Graziano da Silva delivered to leaders at 

the African Ministerial Conference on Ocean Economies and Climate Change in Mauritius today. The 

conference will identify opportunities to enhance Africa's ability to build climate-resilient ocean 

economies."Healthy and productive oceans are critical for combatting rural poverty, ensuring food 

security, improving nutrition and achieving Zero Hunger," he said. 

"Stakeholders from fishing, shipping, energy generation and tourism, to list a few, require responsive 

and innovative solutions to turn climate change impacts into opportunities," according to Graziano da 

Silva. 

 اقتصاد سبز: موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/431191/icode/
http://www.worldbank.org/en/events/2016/06/29/ministerial-conference-on-ocean-economy-and-climate-change-in-africa
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 نفع کشاورزان فقیر باشدفناوری تولید محصوالت تراریخته باید به 

روزنامه گاردین مطلبی درباره پنبه ( شهریور 54)سپتامبر  4در شماره روز 

بنی بر اینکه بطور ذاتی، دستکاری ژنتیکی چیز تراریخته منتشر گردید م

و باید اما آنچه غلط است . بدی نبوده و فراتر از اصالح نژاد انتخابی نیست

استفاده از کشاورزان فقیر به نفع  برداری و سوء ن مبارزه گردد بهرهبا آ

بین مونسانتو و دولت هند بیانگر این   اختالف. های ثروتمند است شرکت

  .موضوع است

با این تحول هند تبدیل به دومین کشور صادر . معرفی فناوری پنبه تراریخته در اوایل قرن، صنعت پنبه هند را متحول کرد

پنبه منجر به سمی شدن پنبه برای حشرات و آفاتی شد که  DNAهایی از یک باکتری به  پیوند ژن. کننده پنبه در جهان شد

دو نکته مهم وجود در این باره اما . ها کاهش یافت کش د پنبه افزایش و مصرف آفتدر نتیجه عملکر. کردند از آن تغذیه می

های تراریخته هند  پنبه. نه تنها مردم امریکا بلکه بسیاری از مردم نگران عواقب ناخواسته محصوالت تراریخته هستند. دارد

نکته دوم اینکه، بذرها هرسال باید از . ندارددر انحصار شرکت بزرگ مونسانتو است که شهرت خوبی در زمینه این تکنولوژی 

این دو فاکتور درآمد ثابت برای مونسانتو . روز گردد نو تولید شوند و هر چند وقت یکبار دستورالعمل ژنتیکی باید تکرار و به

 . گراها و فعالین محیط زیست نیست ملیکند که خوشایند  را تضمین می

cotton-gm-on-view-guardian-https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/04/the-  :لینک خبر

care-with-handle 

 :خالصه خبر 
The arguments about GM crops show the folly of trying to understand technology as if it stood outside 

political and economic power. There is nothing intrinsically wicked about manipulating genes directly, 

rather than through selective breeding. What is wrong and must be combatted is the use of this 

technology to exploit some of the poorest farmers in the world for the benefit of some of the richest 

corporations. The struggle between Monsanto and the Indian government shows this clearly. 

GM cotton has transformed the Indian cotton industry since its introduction in the early years of this 

century. Grafting into the DNA of cotton plants some genes from a common bacterium which make 

them poisonous to the insects that normally consume them has made it possible to grow cotton more 

efficiently with less use of pesticides. This has made India the second largest cotton exporter in the 

world.  

 محصوالت تراریخته: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 04/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/04/the-guardian-view-on-gm-cotton-handle-with-care
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/04/the-guardian-view-on-gm-cotton-handle-with-care
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/04/the-guardian-view-on-gm-cotton-handle-with-care
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/30/nobel-winners-slam-greenpeace-for-anti-gm-campaign
http://archive.bio.ed.ac.uk/jdeacon/microbes/bt.htm
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 در زمان خشکسالی، هوای خشک بیشتر از خاک خشک به گیاهان صدمه می زند

دهد  نشان می  نتایج یک تحقیق جدید که در دانشگاه ایندیانا انجام شده

که رطوبت نسبی کم اتمسفر یکی از عوامل اصلی ایجاد استرس در 

گیاهان در شرایط آب و هوایی گرم و خشک است، که اغلب کمتر مورد 

 . است توجه قرار گرفته

های مورد استفاده  مدلدر های بدست آمده از این تحقیق  بر اساس یافته

بودن رطوبت  برای ارزیابی تاثیر خشکسالی بر اکوسیستم بر روی نقش کم

تر شدن شرایط  این مطلب با توجه به گرم. هوا باید توجه بیشتری شود

 . اقلیمی و کاهش رطوبت، در آینده بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود

اکسیدکربن هوا توسط گیاهان و درنتیجه پتانسیل گیاهان در جبران  یپایین آمدن میزان رطوبت هوا سبب کاهش جذب د

  مثل آبیاریمؤثر در بهبود رطوبت خاک راهبردهای مدیریت کشاورزی  همزمان بر. کند تر می قلیمی را ضعیفآثار تغییرات ا

 . اثر منفی خواهد گذاشت

 . است منتشر شده Nature Climate Changeجزئیات این تحقیق در مجله 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160905114521.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Newly published research by Indiana University scientists finds that low relative humidity in the 

atmosphere is a significant, growing and often under-appreciated cause of plant stress in hot, dry 

weather conditions. 

The finding suggests that models used to gauge the impact of drought on ecosystems should be refined 

to more accurately account for the role of low atmospheric humidity. It will become more important in 

the future, as the Earth's climate grows warmer and lower humidity has an increasing impact. 

And as these humidity levels fall, plants may become less effective at removing carbon from the 

atmosphere, reducing their ability to offset climate change. At the same time, agricultural management 

strategies like irrigation, which improve soil moisture but have a smaller effect on humidity, may 

become less effective in the future. 

 خشکسالی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160905114521.htm
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 های پالستیکی در لوازم آرایشی در انگلستان ممنوع شدن استفاده از ریزدانه

های  دولت انگلستان اعالم کرد فروش مواد آرایشی که در آنها از ریزدانه

است را بدلیل اثرات سوء آنها بر حیات دریایی، تا پایان  پالستیکی استفاه شده

 . کرد ممنوع خواهد 2157

شود نهایتا  های پالستیکی که در ساخت محصوالت آرایشی استفاده می ریزدانه

های پالستیکی که در محصوالتی  برخی از ریزدانه. شوند توسط آبزیان بلعیده می

شوند، حتی با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده هستند و برخی نیز  مثل اسکراب صورت و سایر مواد آرایشی استفاده می

گذارند و در  ها تاثیر می اند که آنها در رشد ماهی طرفداران محیط زیست هشدار داده. ر ریز در حد یک میکرومتر هستندبسیا

 . مانند اند باقی می دستگاه گوارش ماهیانی که به جای مواد غذایی آنها را بلیعده

کنند، اما  تدریج استفاده از این مواد را حذف میاند که در حال حاضر آنها بطور داوطلبانه ب صاحبان صنایع آرایشی ادعا کرده

ها بدنبال راه گریز هستند در غیر اینصورت به یکباره حذف این مواد را انجام  اند که برخی از این شرکت منتقدان ادعا کرده

 . دادند می

from-microbeads-ban-to-government-https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/02/uk- :لینک خبر

2017-of-end-by-cosmetics 

 :خالصه خبر 
Found in beauty products, tiny pieces of plastic which can harm marine life will be banned from sale 

in the UK from the end of 2017, government will announce 

 Tiny pieces of plastic in personal beauty products, that end up in the oceans and are swallowed by 

marine life, will be banned from sale in the UK by the end of 2017, the government is to announce on 

Saturday. The move comes just days after MPs called for a ban on so-called microbeads, and sees the 

UK following in the footsteps of the US, which has banned them beginning in mid-2017. More than 

357,000 people signed a petition calling for a UK ban, and environment groups welcomed the news of 

the ban. Microbeads are very small pieces of plastic in products such as facial scrubs and makeup. 

Some are visible to the naked eye, but others are as tiny as one micrometre. Conservationists have 

warned that they can affect fish growth and persist in the guts of mussels and fish that mistake them 

for food. The industry had argued that it was already phasing them out voluntarily, but critics have 

claimed some companies were exploiting loopholes or dragging their feet on a phase-out. 

 محیط زیست: موضوع

 (guardian)گاردین  :منبع

 02/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/02/uk-government-to-ban-microbeads-from-cosmetics-by-end-of-2017
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/02/uk-government-to-ban-microbeads-from-cosmetics-by-end-of-2017
https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/02/uk-government-to-ban-microbeads-from-cosmetics-by-end-of-2017
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/24/microplastics-ban-in-cosmetics-save-oceans-mps-say-microbeads
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/08/us-to-ban-soaps-other-products-containing-microbeads
https://secure.greenpeace.org.uk/page/s/ban-microbeads
https://www.theguardian.com/environment/2016/jul/20/microbeads-report-reveals-loopholes-pledges-by-biggest-firms
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 اهمیت مصرف روی در سالمتی سیستم ایمنی بدن

ن فصل سرما و سرماخوردگی زمان مناسبی برای مصرف روی است، نزدیک شد

در . زیرا روی کافی در رژیم غذایی برای سیستم ایمنی بدن ضروری است

، عملکرد (ARS)مطالعه انجام شده با سرمایه گذاری مرکز تحقیقات امریکا 

سیستم ایمنی در گروهی از بزرگساالن که میزان روی در خون آنها کم بوده با 

 .  است اال بردن سطح روی، بهبود پیدا کردهب

در خون  Tهای  گیری تعداد سلول محققان تقویت سیستم ایمنی بدن را با اندازه

این تحقیق به سرپرستی خانم . های سفید خون هستند که نقش کلیدی در ایمنی بدن دارند ، سلولTهای  سلول. سنجند می

جزئیات این . است ، بوستون انجام شدهTuftsدر دانشگاه  Jean Mayerتغذیه  بین میدانی، مدیر مرکز تحقیقات سیمین نیک

و شماره ماه سپتامبر مجله  American Journal of Clinical nutritionمجله  2156مطالعه در شماره ماه مارس 

AgResearch منتشر شده است . 

شده،  غالت صبحانه غنی، (shellfish)دار  حلزون صدف ،(oysters)های خوراکی  منابع غنی برای روی عبارتند از انواع صدف

 . انواع گوشت مثل گوشت گاو و خوک و حبوبات

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/sep/zinc  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
As cold and flu season nears, now is a good time to take stock of zinc intake, because adequate zinc is 

essential to immune response. In a study funded by the Agricultural Research Service(ARS), a group 

of older adults with relatively low zinc concentrations boosted their immune function by raising their 

zinc levels. Researchers gauged the boost by observing an increase in the number of T cells in blood 

challenged with a stimulus that mimics infectious agents. T cells are white blood cells that play a key 

immune role. The researchers noted that the greater the blood zinc concentrations, the greater the 

increase in T cells. Simin Nikbin Meydani, director of the Jean Mayer USDA Human Nutrition 

Research Center on Aging at Tufts University in Boston, Massachusetts, led the ARS-funded study. 

A previous study led by Meydani found that many nursing-facility residents had low blood zinc 

concentrations. There was a 50-percent greater incidence of pneumonia among those with low zinc 

levels than among those with normal zinc levels. 

 تغذیه: موضوع

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/sep/zinc/
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
http://hnrca.tufts.edu/simin-nikbin-meydani-d-v-m-ph-d/
http://www.ars.usda.gov/Main/site_main.htm?modecode=80-50-05-00
http://www.ars.usda.gov/Main/site_main.htm?modecode=80-50-05-00
https://agresearchmag.ars.usda.gov/ImageViewer?year=2016&month=Sep&story=zinc
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 و فائو در رسیدن به اهداف توسعه پایدار USAIDهمکاری 

ای به  نامه و فائو توافق( USAID)المللی ایاالت متحده  آژانس توسعه بین

نامه تقویت ظرفیت  هدف از این توافق. میلیون امضاء کردند 51ارزش 

ها و اطالعات کلیدی کشاورزی  ر دستیابی به دادهکشورهای در حال توسعه د

های مناسب در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار  گذاری برای سیاست

(SDCs )اعالم شد . 

، پایان دادن به گرسنگی، (SDGs)توسعه پایدار هدف از اهداف دومین 

نامه  داسیلو، مدیرکل فائو درباره این توافقآقای  . دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار است

منابع  ،تولید مواد غذاییش ضمن افزای الزم استرو  پیش های دههبا توجه به روند افزایش جمعیت جهان،در ، اظهار داشت

توانمندی . تا با تغییرات اقلیمی بتوان مقابله کرد استفاده شوندپایدار به روشی  نیز طبیعی مثل آب، زمین و تنوع زیستی

کن کردن گرسنگی  برای از ریشه( SDGs)برای افزایش تولید مواد غذایی به روشی پایدار و رسیدن به اهداف توسعه پایدار 

 . ضروری استهای آماری با کیفیت ، مقرون بصرفه و بموقع درباره کشاورزی و مناطق روستایی  داده در دسترس بودن

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/430779/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United States Agency for International Development (USAID) and FAO have signed a $15 

million agreement aimed at boosting the capacity of developing countries to track key agricultural data 

-information that is essential to good policymaking and that will help track progress toward achieving 

the Sustainable Development Goals (SDGs). The second of the SDG goals is to end hunger, achieve 

food security, improve nutrition, and promote sustainable agriculture.  "In the decades to come, 

humanity will need to produce more food for a growing population using natural resources such as 

water, land and  biodiversity in a sustainable way - while coping with the challenges imposed by 

climate change," said FAO Director-General José Graziano da Silva. "Our ability to boost food yields 

sustainably and meet the SDG hunger eradication target will hinge on the availability of better, cost-

effective and timely statistical data for agriculture and rural areas" he added. 

توسعه پایدار: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/430779/icode/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/foodagriculture
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 ها مدلی جدید برای مدیریت تاالبارائه 

بزیان و پرندگان آهای باتالقی مملو از  ایالت خشک یوتا، تاالبر د

کاهش منابع اما . یندآ شمار میببسیار ارزشمند منابع طبیعی مهاجر، 

های گیاهی، مدیریت این مناطق منحصر  پوشش  روی عرضه آب و پیش

انشگاه دبا توجه به این وضعیت، محققان . بفرد را مشکل ساخته است

تر و با  تا مدل جدیدی را برای کمک به مدیران در ایجاد تاالبی سالمیو

من توسعه مدل ضاین تیم تحقیقاتی . اند وری بهتر ارائه کرده بهره

 (5: اند دست یافتهکامپیوتری برای مدیریت تاالب به دو یافته کلیدی 

های گیاهی در  روی پوشش بر کنترل پیشها  تمرکز فعالیت( 2واحدهای منفرد تاالب و ح آب ودر سطایجاد تغییر چشمگیر 

از منابع  توان میند که چگونه ک این مدل آنها دریافتبر اظهارات یکی از محققان، به کمبنا  .های خاص در طول سال زمان

ها راه حل  میلیون دتوان این مدل بسرعت می . کرداستفاده  ، نیروی انسانی و منابع مالی برای مدیریت بهتر تاالببآ محدود

 . را ارائه دهد تا از میان آنها بهترین روش انتخاب گرددممکن 

 . است شدهمنتشر  Water resources researchسپتامبر مجله  5این تحقیق در شماره زئیات ج

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160902105843.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
In arid Utah, a marshy wetland, teeming with aquatic life and migratory birds is among the most 

cherished natural resources in the state. 

But with shrinking water supplies and invasive vegetation, effectively managing these unique 

landscapes is becoming increasingly difficult. That's why researchers at Utah State University have 

developed a new tool to help wetland managers create healthier, more productive wetlands and make 

them easier to manage. The team developed a computer model that produced two key findings: first, to 

more dramatically alter water levels in individual diked wetland units and, second, to focus efforts on 

invasive plant control at a specific time of year. The study was published Sept. 1 in Water Resources 

Research -- a top interdisciplinary academic journal. "The model shows us how to better use scarce 

water, labor and financial resources to achieve the goals set by the refuge managers each year," said 

Rosenberg. The software tool could prove to be a valuable resource for refuge staff. It can quickly sort 

through millions of possible solutions and find one that offers the most benefit. 

 محیط زیست: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 02/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160902105843.htm
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 ها کش جدید برای کاهش میزان پرتاب قطرات آفتروشی 

ل صد از محلودر 2در مزارع، تنها های  ها و یا سایر محلول کش اسپری آفت منگاه

محلول پرتاب شده و بر قطرات قابل توجه از بخش . رسد می اسپری شده به گیاه

شده و سبب ایجاد ها  انهار و یا رودخانه ،ها روی زمین ریخته و یا وارد هرزآب

رای این حلی ب موفق به ارائه راه MITتیمی از محققان دانشگاه . دنشو آلودگی می

 دنی ارزانوترکیب هوشمندانه دو ماده افزبا دریافتند که آنها . اند مشکل شده

د میزان پرتاب قطرات را با میزان قابل توجهی کاهش توانن می ها قیمت به محلول

مثل مواد شیمیایی ( surfactant)های قبلی انجام شده برای کاهش میزان پرتاب قطرات از مواد فعال سطحی  تالشدر . دهند

اما . شدند شدند در نتیجه قطرات بیشتر پخش می طرات میسبب کاهش کشش سطحی ق صابون مانند استفاده می کردند که

بخش ماده به دو قسمت تقسیم شده و به هر اسپری . است در رویکرد جدید از دو نوع ماده افزودنی متفاوت استفاده شده

دو قطره با بار الکتریکی  برخورد. است شدهاضافه بت ثیکی با بارالکتریکی منفی و دیگری با بار الکتریکی ممتفاوت  پلیمری

این تحقیق در مجله ئیات زج .شود ها می سبیدن آنها به برگچبوجود آمدن خاصیت هیدروفیلیک و  یکدیگره متضاد ب

nicationNature Commu است منتشر شده .(http://www.nature.com/articles/ncomms12560 ) 

 //:www.fao.org/news/story/en/item/412511/icode/http  :لینک خبر 

 :خالصه خبر 
When farmers spray their fields with pesticides or other treatments, only 2 percent of the spray sticks 

to the plants. A significant portion of it typically bounces right off the plants, lands on the ground, and 

becomes part of the runoff that flows to streams and rivers -- often causing serious pollution. But a 

team of MIT researchers aims to fix that. By using a clever combination of two inexpensive additives 

to the spray, the researchers found they can drastically cut down on the amount of liquid that bounces 

off. The findings appear in the journal Nature Communications, in a paper by associate professor of 

mechanical engineering Kripa Varanasi, graduate student Maher Damak, research scientist Seyed Reza 

Mahmoudi, and former postdoc MD Nasim Hyder. Previous attempts to reduce this droplet bounce 

rate have relied on additives such as surfactants, soaplike chemicals that reduce the surface tension of 

the droplets and cause them to spread more. But tests have shown that this provides only a small 

improvement; the speedy droplets bounce off while the surface tension is still changing, and the 

surfactants cause the spray to form smaller droplets that are more easily blown away. 

 ها کش آفت: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  سساین :منبع

 30/08/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 است های دریای سیاه از بین رفته سوم از حجم زیستگاهک ی

ب شیرین توسط آهای باالیی دریای سیاه بدلیل عرضه فراوان  یهال

وجود . های شور زیرین تراکم کمتری دارند یسه با الیهاها در مق رودخانه

ژن یاکس. شود با یکدیگر میمانع از ترکیب این دو الیه  ،مرزی دائمی

های سطحی  حذب شده از اتمسفر و حاصل از فتوسنتز محدود به آب

سازی  مدل) MAST ط گروهسجدید انجام شده توتحقیق . ماند باقی می

است که  نشان داده یکژ، بلLiegeدر دانشگاه ( های آبی برای سیستم

 31متر به  541از  2151تا  5311از سال  (oxic)ک این مرز اکسیخامت ض

 است که ارتباط مستقیم با رصد فشرده شدهد 41حدود  هنتیجه حجم زیستگاه های دریای سیادر . متر کاهش یافته است

عالوه . تواند داشته باشد قابل توجهی می و اقتصادی یکیژواکولدیده پیامدهای پاین . داراتروفیکاسیون و گرم شدن زمین د

حال حاضر در . ماند بصورت غیرفعال باقی میا سولفید هیدروژن در الیه عمیق دریالعاده سمی  فوق بر این غلظت باالی گاز

اگر حتی بصورت محلی، اما . ای دال بر ارتباط بین فشرده شدن ناحیه اکسیک و میزان باالی این گاز وجود ندارد چ نشانههی

 . دب را بخطر اندازآیان الیه سطحی می تواند زندگی آبزالیه بندی ستونی آب ضعیف شود، عدم توازن حاصل از آن 

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160901093155.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With rivers providing an abundant supply of fresh water, the upper layers of the Black Sea are less 

dense than its saltier lower layers. A permanent boundary between the two prevents any vertical 

mixing. The oxygen, derived from the atmosphere and photosynthesis, remains restricted to these 

surface waters. However, this precious gas is essential to the development of the majority of living 

species. Recent research, carried out by the MAST (Modelling for Aquatic Systems) group at the 

University of Liège, has shown that this oxic boundary shoaled from 140 to 90 metres between 1955 

and 2015. A compression of almost 40 % of the habitable space in the Black Sea, directly linked to its 

eutrophication and global warming. This phenomenon could be accompanied by major ecological and 

economic consequences. Furthermore, a high concentration of hydrogen sulfide, an extremely toxic 

gas, lies dormant in the deepest layers of the Black Sea. For the moment, there is no evidence of a 

correlation between the compression of the oxic zone and this gas rising. But if the stratification of the 

water column weakens, even locally, an imbalance could endanger the aquatic life in the surface layer. 

 تغییرات اقلیمی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 گر دهی میوه معجزهبارهای گلدهی و  ویژگیکشف 

 گر جرهعکه بعنوان میوه م Synsepalum dulcificumای از خانواده توت بنام  میوه

نویسندگان . نیز شناخته می شود، یک گونه باغی باارزش و بومی غرب افریقا است

بر معتقدند که  HortScienceمجله شماره ماه ژوئن میوه در  نای درباره ای مقاله

گر یک  میوه معجزه. تا کنون مطالعه چندانی انجام نشده استمیوه باارزش  نایروی 

در پزشکی و امنیت غذایی  محصول درختی کمیاب است که ارزش اقتصادی باالیی

لین نوعی ومیراک. است (miraculin) میراکولین ویپالپ گوشتی این میوه حا. دارد

های ترش یا اسیدی ،  شود که طعم این ماده سبب می .پرزهای چشایی زبان استالعاده بر روی  با اثرات فوقتئین وگلیکوپر

نها اضافه آها به  کننده ینکه شیریناذاهایی شیرین بدون این خاصیت می تواند به بیماران دیابتی کمک کند غ. شیرین شوند

 . شده است هطبیعی قبال بررسی و مطالعکننده  تولید شیرینقابلیت آن برای بر روی این میوه برای . شده باشد، مصرف کنند

وابسته به انجمن  تیمی از محققان. دهی آن کمتر مطالعه شده است گونه از نظر نحوه رشد و شرایط گلتا کنون بر روی این اما 

 دهی این گونه را بررسی و و میوه دهی فولوژی و مکانیسم گلرهای میکروسکوپی مو با استفاده از تکنیک باغبانی امریکا

 . اند کرده ئهارا HortScienceبرای مجله  ی خود را بصورت گزارشیها جزئیات یافته

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160829163520.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Miracle berry (Synsepalum dulcificum), also known as miracle fruit, is a valuable horticultural species 

indigenous to West Africa. The authors of a study in the June 2016 issue of HortScience say that 

miracle fruit is "a very promising species" that has not been adequately studied. "Miracle fruit is a rare 

fruit crop with high economical value in the medical and food industry," they explained. The fleshy 

pulp of the miracle fruit contains miraculin, a glycoprotein that has an extraordinary effect on taste 

buds in the tongue: it makes sour or acidic food taste sweet. The authors said that miraculin could 

"possibly help diabetics to eat sweet food without taking in sugar," and they noted that the fruit has 

already been investigated as for its potential as a natural food sweetener. Surprisingly, very little is 

known about the species in terms of how miracle fruit's flowers grow and develop. Researchers Chen 

Xingway, Thohirah Lee Abdullah, Sima Taheri, Nur Ashikin Psyquay Abdullah, and Siti Aishah 

Hassan used microscopic techniques to identify flower morphology and development of miracle fruit. 

Their report contains in-depth descriptions of flower and fruit developmental stages.  

 باغبانی: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 29/08/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 ژنوم شبدرگشایی  بهره وری دام به کمک رمزفزایش ا

حاصل از یک پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط دانشگاه وسترن استرالیا تایج ن

میلیارد  8/5ای شده و صنعت   تواند منجر به تولید گونه جدیدی از بقوالت علوفه می

بخش  اجرای این پروژه محققانی ازدر . الیا را تحت تاثیر قرار دهددالری دام استر

نیز همکاری  Kazusaمؤسسه تحقیقات  و ه مرداکادانشگکشاورزی و غذای 

 . اند داشته

است که بطور گسترده در سراسر جهان بعنوان علوفه  از خانواده لگوم گیاهی شبدر،

شبدر در سطح زیر کشت . شود برای دام و همچنین افزایش نیتروزن خاک کاشته می

 . رسد میمیلیون هکتار  23ساالنه به  استرالیا بعنوان یکی از مهمترین حبوبات

ها نه تنها موفق به تعیین توالی است که آن شناس مولکولی دانشگاه وسترن استرالیا گفته زیست Parwinder Kaurدکتر 

DNA های آنها گامی به جلو در اصالح ارقام  یافته. اند ها را شناسایی کرده بردی نیز ژنرشبدر شده اند، بلکه از نقطه نظر کا

 . وری کشاورزی و سالمت خاک کمک خواهد کرد شبدر در آینده است که به افزایش بهره

 . است به چاپ رسیده Natureمربوط به مجله  Scientific Reportsیق در این تحقجزئیات 

 productivity.html-livestock-dna-clover-decoding-09-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The project led by The University of Western Australia in collaboration with Department of 

Agriculture and Food, Murdoch University and the Kazusa DNA Research Institute, will revolutionise 

the development of new and improved forage legumes, which underpin the State's $1.8 billion 

livestock industry.  Clovers are widely grown around the world as forage legumes for livestock and 

they add nitrogen to the soil which assists crop production. Sub clover is the most important annual 

pasture legume in Australia, sown across an estimated 29 million hectares of agricultural land. 

UWA Molecular Biologist Dr Parwinder Kaur said the challenge was not only to determine the 

sequence of sub clover DNA but to understand the genes from a functional point of view. 

"The changes provide a breakthrough for breeding of future sub clovers which will increase agriculture 

production by increasing the health of the soil. 

 بیوتکنولوژی: موضوع

 phys.org :منبع

 01/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://phys.org/news/2016-09-decoding-clover-dna-livestock-productivity.html


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول شهریور 

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

18 

 

 خوراک دام از الرو مگستهیه 

میلیارد نفر خواهد  6/3ه ب 2111بینی محققان، جمعیت جهان تا سال  اساس پیشر ب

رود میزان مصرف محصوالت  انتظار می، طبقه متوسطجمعیت افزایش  بدنبال. رسید

هزینه تولید . درصد افزایش پیدا کند 71حیوانی با استفاده از منابع محدود فعلی تا 

های تولید کننده این محصوالت  ویا برای تغذیه داممحصوالت کشاورزی مثل ذرت و س

 . الشی جدید گرددچها و افزایش دما و تبدیل به  با شروع خشکسالیرود افزایش یابد و  نیز انتظار می

حل  های متحمل به خشکی با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک هستند، راه اینکه محققان در تالش برای تولید گونهضمن 

مصرف حشرات بعنوان خوراک برخی از نقاط جهان اگرچه در . ها  مگس: تواند جایگزین تالش آنها شودمیتری نیز  ساده

مصرف بنابراین بجای . های غذایی مخالف هستند با اضافه شدن آنها به رژیم عمده جمعیت جهان  اما بخش مرسوم است

 . اده کردها برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان استف در تغذیه دام تتوان از حشرا میها  توسط انسان

 ها مگساین نوع از . شود ز قطب جنوب یافت میجها ب ای است که در تمام قاره گونه Hermetica illucens، سرباز سیاهمگس 

شناسایی شد ولی توانایی بالقوه آن به  5718مگس سرباز سیاه برای اولین بار در سال . کنند مواد آلی را بخوبی تجزیه می

الرو این نوع مگس را تبدیل به یک ا، هند، افریقای جنوبی و امریکا محققان در استرالیا، کاناد: تازگی کشف شده است

ای از  ف گستردهبه دلیل اشتهای زیاد و مصرف طینه وعلت انتخاب این گ. اند کشاورزی مغذی کردهمحصول خوراک دام 

 . است بودهضایعات و سرعت تجزیه 

 flies.html-population-09-g/news/2016http://phys.or  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
With the rise of the middle class, we are expected to increase our consumption of animal products by 

up to 70% using the same limited resources that we have today. The cost of producing agricultural 

crops such as corn and soy to feed these animals is also expected to increase and become more 

challenging with the onset of drought and rising temperatures. While science is racing to develop more 

drought tolerant crop strains through genetic engineering, there may be a simpler alternative: flies. 

Although people in some parts of the world have been eating insects for generations, the general 

population is opposed to introducing the crunchy morsels into their diet. 

Since we might not be ready to eat insects ourselves, could we instead feed insects to our farmed 

animals to feed to growing population?   

 خوراک دام: موضوع

 phys.org :منبع

 02/09/2016: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 اندازی مزارع بزرگ آزمایشی ذرت تراریخته  راه(MIR162 )در ویتنام 

Large Scale Field Trial of GM Maize MIR162 in Son La, Vietnam 

  اداره استانداردهای غذایی نیوزلند(FSANZ )زمینی تراریخته رقم  خواستار تصویب سیبE12 شد 

Fsanz Calls for Submissions on GM Potato 

 افریقا .2

 کشاورزان شد وزیر تانزانیا از محققان خواستار کمک به 

Tanzania Minister Asks Ugandan Researchers to Help Farmers 

  شد 2156محقق کنیا برنده جایزه بورالگ سال 

Kenyan Scientist Receives the 2016 Norman Borlaug Award 

 اروپا .9

 های علمی  انتشار نتایج بررسیEFSA انواع ذرت تراریخته سازی تجاری در مورد 

EFSA Publishes Scientific Opinion for Market Release of Five-Event Stack Maize 

  امریکا .4

 های آنالین جدید درباره  برگزاری دورهGMO  توسط دانشگاه کرنل وEDX 

Cornell University and EDX Offer GMO-Focused Massive Open Online Course 

 تحقیقات  .1

  ژنGSHDZ4 در ارقام سویای وحشی تنظیم کننده تحمل در برابر بیکربنات در گیاه آرابیدوپسیس 

GSHDZ4 Gene from Wild Soybean Regulates Bicarbonate Tolerance in Arabidopsis 

  ژنGHRAF19 دهنده تحمل در برابر خشکی و شوری   عامل افزایش مقاومت به سرما در پنبه ولی کاهش 

Cotton Gene GHRAF19 Confers Cold Resistance but Negatively Regulates Drought and Salt Tolerance 

 بازگشت به فهرست

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14714
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14702
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14723
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14728
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14716
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14718
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14719
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14727
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