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 غالت جهانی تولید و ذخایر میزان ها درباره بینی انتشار آخرین پیش

را  2156بینی خود برای تولید جهانی غالت در سال  در ماه نوامبر، فائو پیش

میلیون تن اعالم  2175با کمی افزایش ( اکتبر)ینی ماه قبل ب نسبت به پیش

 . بیشتر است 2151درصد از رقم مربوط به سال  1/5کرد که حدود 

در روز « خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»روز شده در آخرین   آمار به

بر اساس این گزارش، انتظار . گردید منتشر( 31آبان  21) 2156نوامبر  51

بینی  میلیون تن افزایش نسبت به پیش 9/4ید جهانی گندم  با رود تول می

رود تولید گندم در روسیه به رکورد جدید  بر اساس برآوردهای انجام شده، انتظار می. میلیون تن برسد 7/746ماه اکتبر به 

میزان  .اهد داشتبرسد و با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی، میزان عملکرد در قزاقستان نیز افزایش چشمگیری خو

بینی  پیش. میلیون تنی مورد انتظار برای تولید جهانی ذرت است 8/4افزایش تولید جهانی گندم و جو بیشتر از کاهش 

ها برای تولید  بینی پیش. کاهش تولید ذرت بدلیل شرایط نامطلوب آب و هوایی در برزیل، چین، اتحادیه اروپا و امریکا است

 . است تغییر ماندهجهانی برنج تقریبا بدون 

میلیون تن  2162با کمی افزایش نسبت به ماه اکتبر انتظار می رود به  57/2156میزان کل مصرف جهانی غالت برای سال 

 . درصد بیشتر از رقم مربوط به سال قبل است 7/5برسد که 

 ttp://www.fao.org/news/story/en/item/451294/icode/h  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
World cereal production for 2016 should amount to 2 571 million tonnes, up marginally from FAO's 

October forecast and 1.5 percent above the 2015 output. 

The updated figure, released today in the Cereal Supply and Demand Brief, reflects a substantial 

upgrade of the outlook for world wheat production, which is now expected to rise to 746.7 million 

tonnes, a 4.3 million increase from FAO's October forecast. 

The Russian Federation's wheat output is now anticipated to set a new record, while favourable 

weather is also boosting yield prospects in Kazakhstan. The increase in world wheat and barley 

production more than offsets the expected 4.8 million tonne decline in the 2016 global maize crop due 

to weather-induced yield downgrades for Brazil, China, the European Union and the United States of 

America. The forecast for global rice production was largely unchanged. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :بعمن

 11/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/451294/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 ادامه روند افزایشی شاخص قیمت مواد غذایی فائو

واحد در ماه  6/572با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

بیشتر بود و نسبت به ماه ( درصد 7/1)واحد  2/5، از ماه قبل 2156اکتبر 

بجز کاهش جزئی در ماه . درصد افزایش داشت 5/3مشابه در سال قبل 

در ماه . افزایش مداوم داشت جاری دای سالتجوالی، این شاخص از اب

اکتبر، شاخص شکر و محصوالت لبنی افزایش شدید داشتند در حالیکه 

 های انواع روغن و گوشت شاخص. افزایش شاخص غالت نسبتا کم بود

که سبب شد رقم کلی شاخص اندکی بیشتر از  کاهش زیادی داشتند

 . ماه سپتامبر گردد

واحد  4/5واحد در ماه اکتبر،  9/542شاخص قیمت غالت فائو با متوسط 

درصد از سطح سال قبل کمتر  6/3از ماه سپتامبر بیشتر و  (درصد 5)

ماه این شاخص بعد از سه  - به-افزایش ماه اکتبر اولین افزایش ماه. بود

 . ش متوالی استماه کاه

، 2156واحد در ماه اکتبر  568انواع روغن فائو با متوسط شاخص قیمت 

کاهش داشت اما هنوز نسبت به ( درصد 4/2)واحد  4نسبت به ماه قبل 

علت اصلی کاهش . ماه مشابه در سال قبل در سطح باالتری قرار دارد

کاهش قیمت ماه که برای دومین ماه ادامه پیدا کرد مربوط به  - به-ماه

 . جهانی روغن پالم است

واحد  8/582شاخص قیمت محصوالت لبنی فائو در ماه اکتبر با متوسط 

شاخص کلیه محصوالت . بیشتر بود( درصد 3/9)واحد  8/6از ماه قبل 

لبنی در این ماه افزایش داشت، بویژه کره که منعکس کننده کاهش 

 . اروپا استمیزان ذخایر و تداوم تقاضای داخلی در اتحادیه 

، 2156واحد در ماه اکتبر  4/569شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

کاهش قیمت . کاهش داشت( درصد 5)واحد  7/5نسبت به ماه قبل 

صادرات اروپا برای گوشت خوک، ناشی از عرضه فراوان داخلی و کاهش 

 . تقاضای واردات از طرف چین از علل اصلی این کاهش بودند
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بدین ترتیب  . بیشتر بود( درصد 4/9)واحد  1/51واحد در ماه اکتبر از ماه قبل  9/951ائو با متوسط شاخص قیمت شکر ف

شود  علت اصلی آخرین افزایش در قیمت شکر عمدتا مربوط می. افزایش این شاخص برای ششمین ماه متوالی ادامه پیدا کرد

 . تولید شکر این کشور است هترین منطق برزیل که عمده های کمتر از مورد انتظار در جنوب مرکزی های برداشت به گزارش

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index (FFPI) averaged 172.6 points in October 2016, up 1.2 points (0.7 

percent) from September and 9.1 percent above the corresponding month last year. Except for a short-

lived drop in July, the Index has risen continuously since the start of the year. In October, sugar and 

dairy values rose sharply, while the cereal index made a modest increase. These gains coincided with 

sharp declines in the oils and meat indices, which kept the overall value of the FFPI only slightly 

above its September average. 

The FAO Cereal Price Index averaged 142.3 points in October, up 1.4 points (1.0 percent) from 

September and 9.6 percent below the previous year’s level. The rise in October marked the first 

month-on-month increase after three months of decline.    

The FAO Oils/Fats Price Index averaged nearly 168 points in October, down 4 points (or 2.4 percent) 

from September but still well above its year-earlier level. The month-on-month drop, which follows 

two months of increase, was primarily driven by palm oil.  

The FAO Dairy Price Index averaged 182.8 points in October, up 6.8 points (3.9 percent) from 

September. Quotations rose for all dairy products, in particular butter which was bolstered by reduced 

stocks and sustained internal demand in the EU, combined  

The FAO Meat Price Index averaged 163.4 points in October, down 1.7 points (1 percent) from its 

revised value for September.  A decline in EU export prices for pigmeat, stemming from excess 

domestic supplies and a slackening in import demand from China, was the principal cause of the 

Index's decline.   

 The FAO Sugar price index averaged 315.3 points in October, up 10.5 points (3.4 percent) from 

September, the sixth consecutive monthly increase. The latest gain in international sugar prices was 

largely on the back of reports of a lower than expected harvest in the Centre South main producing 

region in Brazil,  

 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 المللی آمار کشاورزی برگزاری هفتمین کنفرانس بین

آبان  1-6) 2156اکتبر  28الی  26المللی آمار کشاورزی از  هفتمین کنفرانس بین

آقای . با همکاری فائو در رم برگزار گردید ملی آمار ایتالیا ومؤسسه توسط ( 31

شروع کنفرانس گفت، کشورها و یرکل فائو در پیام خود برای مراسم دا سیلوا، مد

المللی برای بهبود ظرفیت آماری خود برای نظارت بر  های بین سازمان

،  به یک تالش 2191های بدست آمده در راه رسیدن به دستورکار  پیشرفت

شاخص مختلف در اوایل  291وی همچنین تاکید کرد، پذیرش . زمینه نیاز دارندگذاری در این   فزایش سرمایهو ا« العاده فوق»

دهنده یک نقطه عطف  نشان 2191هدف دستورکار  563و ( SDGs)گانه توسعه پایدار  سال جاری برای پایش اهداف هفده

رسیدن به »از جمله هدف  2191ه اهداف دستورکار برای کمک به کشورها در دستیابی ب. برای سیستم آمار جهانی است

ی جدیدی جرسننظابزار  واندازی  های ابتکاری جدید برای تقویت ظرفیت کشورها راه فائو یک سری برنامه، «گرسنگی صفر

المللی  رسانی بین و سیستم اطالع( Food Insecurity Experience Scale)« عدم امنیت غذایی مقیاس تجربی»مثل 

های کشاورزی از  و همچنین نظارت بر فعالیتبر عدم امنیت غذایی در سطح جهانی  پایشبرای ( AGRIS)ی کشاورز

هر سه سال ( ICAS)المللی آمار کشاورزی  کنفرانس بین. است محیطی فراهم کرده های اقتصادی، اجتماعی و زیست جنبه

 . شود های کشاورزی برگزار می اتر ملی آمار و وزارتخانهکارشناسان ارشد آمار کشاورزی به نمایندگی از دف یکبار با حضور 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/449271/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Countries and international organizations need to make "tremendous" efforts and increase their 

investments to improve national statistical capacities to monitor progress towards achieving the 2030 

Agenda.This was the key message delivered by FAO Director-General José Graziano da Silva today at 

the start of the 7th International Conference on Agricultural Statistics, organized by the Italian 

National Institute of Statistics in collaboration with FAO and taking place in Rome (26-28 October). 

The FAO Director-General underlined that the adoption by the UN Statistical Commission of 230 

different indicators earlier this year to monitor the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 

targets of the 2030 Agenda represents "a turning point for the global statistical system". The 

International Conference on Agricultural Statistics (ICAS VII) takes place every three years and 

convenes senior agricultural statisticians representing national statistical offices and ministries of 

agriculture from around the globe. 
آمار کشاورزی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 62/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/449271/icode/
http://icas2016.istat.it/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 کاهش شدید محصوالت کشاورزی و ادامه گرسنگی در منطقه جنوب ماداگاسکار

نینو بر تولید محصوالت کشاورزی در جنوب  اثرات خشکسالی شدید ناشی از ال

نیت غذایی منفر از جمعیت آن منطقه را در معرض عدم ا 811.111ماداگاسکار، حدود 

این وضعیت ادامه پیدا کند و نیاز به  2157رسد تا سال  ر میاست و بنظ قرار داده

در این منطقه، فقط در نتیجه کمبود باران . است های بشردوستانه افزایش یافته کمک

که خود با  2151د سال کافی در سال جاری،  تولید محصول ذرت در مقایسه با تولی

خشکسالی بر روی محصول عمده دیگر این منطقه یعنی  تداوم. درصد کاهش داشته است 81روبرو بود،  کاهش محصول

 . درصد کاهش داشته است 11در منطقه اصلی کاشت آن تقریبا  بطوریکه میزان تولید. است کاساوا نیز تاثیر گذاشته

 های جوالی و آگوست وری شده در ماهآ های جمع که بر اساس داده( WFP)برنامه جهانی غذا بر اساس گزارش جدید فائو و 

و کاهش حدود   توجهی نیز بر تولید برنج داشته تهیه و منتشر شده است، عالوه بر ذرت و کاساوا، خشکسالی اثرات منفی قابل

بندی یکپارچه فاز  طبقه» بر مبنای روز شده آخرین تجزیه و تحلیل آخرین آمارهای به. درصد گزارش شده است 61تا  21

دهند که اثرات خشکسالی بر روی تولیدات کشاورزی، بر امنیت غذایی تاثیر  ن میبرای ماداگاسکار نشا( IPC)امنیت غذایی 

در جنوب ماداگاسکار دچار عدم  57/2156میلیون نفر در سال  4/5بینی شده است که حدود  گذاشته است بطوریکه پیش

 .  امنیت غذایی خواهند شد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/449030/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The impact of severe El Niño-induced drought on crop production in southern Madagascar, where nearly 

850 000 people are acutely food insecure, is likely to persist into 2017 and requires an intensified humanitarian 

response. The lack of sufficient rains in the southern region of Androy alone resulted in an 80 percent decline in 

maize production this year compared with the already reduced levels of 2015.  

Prolonged drought also seriously affected the production of another staple food, cassava, in both Androy and 

another southern region, Atsimo-Andrefana, where cassava production dropped by approximately half. People 

living in these areas have been hit by successive droughts over the last few years and their hunger situation is 

expected to remain severely stressed into 2017. Meanwhile, parched conditions in the regions of Atsimo-

Andrefana, Boeny, Melaky, Betsiboka and Ihorombe had a significant negative impact on rice production; with 

production declines of between 25 and 60 percent reported in these regions, according to a new FAO/World 

Food Programme (WFP) report released today based on data collected in July/August 2016. 

خشکسالی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 67/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/449030/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/37c9878a-8ecd-4990-94bf-50af1ed75eea/
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 (PPR)کردن طاعون نشخوارکنندگان کوچک  کن برنامه جهانی برای ریشه

بیماری طاعون نشخوارکنندگان  کن کردن المللی برای ریشه برنامه ابتکاری جدید بین

اندازی  شود، راه گوسفند و بز نیز شناخته می( plague)که بنام پالگ ( PPR)کوچک 

این بیماری، یک بیماری دامی ویروسی بسیار مسری است که سبب وارد آمدن . شد

اولین مرحله از . شود ها نفر از فقیرترین مردم جهان می خسارات فراوانی به میلیون

کن کردن بیماری  برای ریشه( OIE)ساله فائو و سازمان جهانی بهداشت دام  51 برنامه

PPR  آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو درباره این برنامه اظهار . اندازی شد میلیون دالر راه 4/336ای معادل  با بودجه 2191تا سال

در کلیه کشورهای در حال توسعه  دار امع گلهتوجهی بر روی زندگی جو اثرات مثبت قابل PPRکن کردن بیماری  داشت، ریشه

این بیماری برای . کند حمایت می 2191و گرسنگی تا سال  ن دادن به فقرهای جهانی برای پایا داشته و بطور مستقیم از تالش

گسترش کشور افریقایی، خاورمیانه و آسیا  71در ساحل عاج شناسایی شد و از آن زمان به بعد در  5342اولین بار در سال 

درصد از جمعیت گوسفند و  81بیش از . اولین مورد از آن در کشور مغولستان گزارش شد 2156در سپتامبر . است پیدا کرده

میلیون  911بر اساس برآوردهای فائو، . ها است ها شدیدا وابسته به آن و معیشت خانواده بز جهان در مناطق فوق هستند

در کل میزان . ای درآمد و غذای حود وابسته به نشخوارکنندگان کوچک هستندخانوار کشاورزی کوچک در سطح جهان بر

  . است برآورد شدهمیلیارد دالر  5/2تا  4/5بین  PPRخسارت جهانی ناشی از بیماری 

 em/449168/icode/http://www.fao.org/news/story/en/it  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The ground has been broken on a major international initiative to rid the world of Peste des petits 

ruminants (PPR) - also known as sheep and goat plague - a highly contagious viral animal disease that 

causes major losses in regions home to millions of the world's poorest people. The $996.4 -million 

plan launched by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World 

Organisation for Animal Health (OIE) today is the first phase of what will be a 15-year effort to 

eradicate PPR by 2030. "Wiping out PPR will have a major positive impact on the lives of pastoralist 

communities in all developing countries and directly support global efforts to end poverty and hunger 

by 2030," FAO Director-General José Graziano da Silva said about the plan. "When it comes to viral 

animal diseases, much attention falls on the threats they pose to human health -- but their effects on 

economic growth, human livelihoods, quality nutrition and food security can be equally devastating. 

That's why this campaign needs wide support," he added. 

امنیت غذایی : موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 62/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/449168/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
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 منبع مالی اقلیمی جدید برای بخش محصوالت لبنی

تواند به  است که می فائو متدولوژی جدیدی برای بخش محصوالت لبنی ارائه کرده

این متدولوزی . للی اعتبار کربنی کمک کندالم مشارکت این بخش در بازارهای بین

ها امکان خواهد داد که بطور قابل اطمینانی میزان  به کشاورزان و طراحان پروژه

این برنامه در واقع سبب . ای مضر را مستند کنند کاهش انتشار گازهای گلخانه

گذاری در  گشایش منبع جدید مالی برای صنایع دامی  شده و به ترویج سرمایه

متدولوژی جدید فائو برای صنایع . صنایع کوچک لبنی کمک خواهد کرد بخش

وری کشاورزی از طریق  نیاز به افزایش بهره: پا با دو چالش عمده که کشاورزی با آن روبرو است مقابله خواهد کرد لبنی خرده

ید، این متدولوژی به سوال مهم با گشایش منبع مالی جد. «رد پای کربن کشاورزی»باال بردن عملکرد و بطور همزمان کاهش 

متدلوژی جدید که توسط فائو و . مطرح در مورد چگونگی تامین مالی گذار به بخش امور دام سبزتر پاسخگو خواهد بود

توانند انتشار  هایی که تولیدات محصوالت لبنی می زمینه است برای اولین بار بطور روشن همکاران این سازمان ارائه شده

های تغذیه دام، یا  برای مثال از طریق تغییر ترکیبات خوراک دام و یا روش. کند مشخص می ،ای را کاهش دهند گازهای گلخانه

   . گیری و گزارش کرد توان اندازه ها را می دهد که چگونه این کاهش بهبودکارآئی انرژی در تجهیزات مورد استفاده و توضیح می

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/450216/icode  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The dairy sector will soon be able to participate in international carbon credit markets thanks to a new 

methodology that lets farmers and project designers reliably document how they are reducing harmful 

greenhouse gas emissions - a step that will open up new sources of finance for the livestock industry 

and help promote investment in smallholder operations.  

FAO's new Smallholder dairy methodology, tackles two major challenges facing agriculture today: the 

need to make agriculture more productive by increasing yields, while at the same time cutting 

agriculture's carbon footprint. By opening up new sources of finance, the methodology addresses the 

critical question of how to finance the necessary transition to a greener livestock sector. The new 

methodology, developed by FAO and partners, for the first time clearly identifies areas within dairy 

production where greenhouse emissions can be curbed --  for example, by changing feed composition 

or feeding practices, or improving the energy efficiency of equipment -- and explains how those 

reductions can be measured and reported. 

ای گازهای گلخانه: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 14/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/450216/icode/
http://www.fao.org/3/a-i6260e.pdf


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول آبان 

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

2 

 

 هایی برای مقابله با بحران جهانی ضایعات پالستیکی حل راه

اندازی شد و  راه Ilana Taubتوسط  Snactبنام ( statr-up)آپی  سال گذشته استارت

تن مازاد سیب، موز، بلوبری و تمشک   11از بیش از ( اسنک)مواد خوراکی توانست با تولید 

آپ گفته است که  سسان این استارتاما یکی از مو. آنها جلوگیری کند از دور ریخته شدن

های پالستیکی  بندی هنوز این سوال برای آنها باقی است که چرا محصوالت آنها در بسته

آنها . است حلی برای این سوال یافته راهلندن یک شرکت مستقردر  شوند؟ فروخته می

بندی ارائه کنند که در عرض شش ماه تجزیه شده و به  اند موادی برای بسته توانسته

بنا به اظهار آنها این روشی یکبار مصرف بوده و آسیبی نیز . شود کمپوست باغی تبدیل می

کارشناس ارشد سازمان ملل  .ندستبرانگیز ه  گزینی پالستیک هنوز بحثشده برای جای  های ارائه گزینه. کند به محیط زیست وارد نمی

گزینه صحیح نیستند زیرا  امااند  قصد و نیت خوبی تولید شدهذیر گفته است که آنها با پ های تجزیه در باره پالستیک McGlade ،متحد

 OXO-degradableپذیر بنام  های تجزیه از پالستیک نوع دیگر. ها شوند شرایط الزم برای تجزیه آنها وجود ندارد اگر وارد اقیانوس

در حال حاضر بر روی نسل  . ها بسیار مضر هستند شوند که خود برای اقیانوس ها شکسته می اند که به میکروپالستیک تولید شده

ند و در منازل قابل تجزیه به نام دار NatureFlexشود که  ها برای مقابله با بحران جهانی ضایعات پالستیکی کار می جدیدی از پالستیک

میلیون تن پالستیک وارد  8ساالنه حداقل . یک مانع عمده برای تولید این نوع پالستیک باال بودن هزینه آن است. کمپوست هستند

 . ها شود ها در دریاها بیشتر از ماهی حجم پالستیک 2111است که تا سال  بینی شده شود و پیش ها می اقیانوس

ocean-waste-asticsmicropl-packaging-food-business/2016/oct/26/plastics-https://www.theguardian.com/sustainable-  :لینک خبر

usda-nestle-tipa-snact-compost-pollution 

 :خالصه خبر 
Last year Ilana Taub’s startup prevented more than 50 tonnes of apples, bananas, blueberries and raspberries 

from going to landfill by creating snacks from surplus fruit. But, says the co-founder of Snact, they kept being 

asked the same question: “why were we selling it in plastic packs?” The London-based company now has a 

solution. In partnership with Israeli packaging company Tipa, Snact has launched packaging that takes six 

months to break down in garden compost. “We have found a way of being disposable without causing 

environmental damage,” says Taub. Each year at least 8m tonnes (pdf) of plastic end up in the ocean and it is 

predicted that by 2050 there will be more plastic than fish in the sea. “It’s crazy, when you think how much 

plastic has invaded our lives,” says Taub. “It’s easy and [food] safe, but not feasible in the long run. We need to 

find alternatives.” However, more sustainable alternatives have proved controversial. Earlier this year the UN’s 

chief scientist, Jacqueline McGlade, described biodegradable plastics as “well-intentioned but wrong” since 

those that end up the oceans do not have the right conditions to break down. 

محیط زیست: موضوع  

 (guardian) گاردین :منبع

 17/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/26/plastics-food-packaging-microplastics-waste-ocean-pollution-compost-snact-tipa-nestle-usda
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/26/plastics-food-packaging-microplastics-waste-ocean-pollution-compost-snact-tipa-nestle-usda
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/26/plastics-food-packaging-microplastics-waste-ocean-pollution-compost-snact-tipa-nestle-usda
http://www.snact.co.uk/news/compostable-packaging
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/23/biodegradable-plastic-false-solution-for-ocean-waste-problem
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 گزارش شیوع سالمونال در چند کشور اروپایی

، هفت کشور اروپایی مشاهده موارد انسانی 2156اکتبر  52ماه مه تا  5از تاریخ 

مورد  552)اند  را تایید کرده( Salmonella Enteritidids)از باکتری سالمونال 

موارد گزارش شده مربوط به کشورهای (. مورد متحمل 548ایید شده و ت

عالوه . اند بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئد و انگلستان بوده

است که  بر این، کرواسی نیز از موارد متعدد شامل یک مورد مرگ گزارش کرده

 .احتماال در ارتباط با این شیوع است

بندی  ها حاکی از وجود ارتباط بین این شیوع و بسته محیطی، و ردیابی این بررسی های غذایی و زیست رسییابی ژنوم، بر توالی

در حال حاضر توزیع . هستندونت ها منشاء این عف مرغ بر اساس شواهد موجود به احتمال زیاد تخم. مرغ در لهستان است تخم

وع بیماری و شناسایی سریع موارد جدید، مرکز کنترل و برای جلوگیری از شی .است مرغ در لهستان متوقف شده تخم

است  به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کرده( EFSA)و اداره امنیت غذایی اروپا ( ECDC)پیشگیری بیماری های اروپا 

 .   های خود بیافزایند بر نظارت

 http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161027a  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Seven countries have reported human cases of Salmonella Enteritidis between 1 May and 12 October 

2016 (112 confirmed and 148 probable). 

Cases have been reported by Belgium, Denmark, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Sweden and 

the UK. In addition, Croatia reported a cluster of cases, including one death, possibly associated with 

this outbreak. 

Whole genome sequencing, food and environmental investigations, and trace-back investigations 

established a link between the outbreak and an egg packing centre in Poland. Evidence suggests eggs 

as the most likely source of infection.  

Polish competent authorities and Member States to which suspect eggs were distributed have now 

halted distribution. 

To contain the outbreak and identify possible new cases promptly, the European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) and EFSA recommend that EU Member States step up their 

monitoring. 

امنیت غذایی : موضوع  

 www.efsa.europa.eu :منبع

 67/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161027a
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 های فنوتیپی مزارع گیری ویژگی ساخت دستگاه چندکاره برای اندازه

که ، امریکا، (Donald Danforth)محققان مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث 

ها از طریق  یک مؤسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی برای بهبود شرایط زندگی انسان

 PheNodeبنام محیطی  سنسور هوشمند زیستیاهی است، دستگاه علوم گ

وان یک ایستگاه فنوتیپی نکند و بع که با انرژی خورسیدی کار میاند  ساخته

به کمک سنسورهای متنوعی که در . تواند عمل کند برای گیاهان زراعی می

PheNode نظر فاکتورهای مختلف مثل میزان رشد، قطر تواند محصوالت زراعی را از  است، بطور مداوم می شده کار گذاشته

به  .ها، کانوپی، میزان نور و ارتباط این فاکتورها با افزایش فتوسنتز کانوپی پایش کرد ها، زوایه برگ ساقه، ارتفاع، شکل برگ

( ولیکیمتاب)های ساختاری برای کانوپی را شناسایی و وضعیت سوخت و ساز  ویژگینوآوران در علوم زراعی  PheNodeکمک 

نادیا شکور و  ماین دشتگاه توسط خان. بررسی کنندتوانند  میها را به هدف تولید ارقام جدید با عملکرد بیشتر  برگ

اکسیدکربن  تغییرات شرایط محیطی مثل سطح دی بینی با هدف نیاز به پیش Todd Mocklerنش در آزمایشگاه اارکهم

، CO2نصب شده بر روی این دستگاه در زمان واقعی دما، رطوبت،  های سنسورهای مدوالر و دوربین. است ساخته شده

گیری  و ترکیب عناصر مغذی خاک را اندازه pHبارندگی،کیفیت هوا، سرعت باد، کمیت و کیفیت نور، رطوبت و دمای خاک، 

 . کنند کرده و اطالعات الزم برای بهبود شرایط رشد گیاه و کشاورزی دقیق را فراهم می

 benefit.html-phenotyping-field-versatile-team-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers at the Donald Danforth Plant Science Center, a not-for-profit research institute with a 

mission to improve the human condition through plant science, are leveraging expertise in crop 

phenotyping with the development of the PheNode, a 'smart', farm-ready, solar-powered 

environmental sensor and phenotyping station for crops. "With a suite of diverse sensors on the 

PheNode, we can continuously monitor field crops for growth rate, stem diameter, height, leaf shape, 

leaf angles, canopy closure, light interception and the relationship of these traits to enhanced canopy 

photosynthesis. The PheNode will help crop science innovators to identify ideal canopy architectural 

and leaf metabolic features to breed crops for increased yield," said Nadia Shakoor, Ph.D., research 

scientist in the Todd Mockler laboratory. "We see a need for more sustainable crop production with 

minimal water and energy inputs, and a need to anticipate changing environmental conditions, like 

elevated CO2 levels, that will affect farming."  

فناوری: موضوع  

 phys.org :منبع

 11/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-11-team-versatile-field-phenotyping-benefit.html
http://www.phenode.net/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/danforthplan.jpg
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 های گیاهی  های ترمیم بافت  اطالعات جدید درباره مکانیسم

. است های کلیدی موجودات زنده دیده یکی از ویژگی های آسیب توانایی ترمیم بافت

ها پیش از این قابلیت در  بطوریکه از قرن. سیار باال استتوانایی گیاهان در این زمینه ب

 Ghentو  VIBمحققان دانشگاه . شود زدن استفاده می باغبانی تحت عنوان قلمه

اند که ترمیم  بلژیک، به تازگی یک مجموعه پروتئین کلیدی را شناسایی کرده

بسیار مهم  شناخت این مکانیسم برای کشاورزی. کنند های گیاهی را کنترل می بافت

به افزایش کارآئی کاشت گیاهان زراعی و خوراکی و همچنین مقاومت آنها در : است

های از دست رفته و یا  یوانات، بافتانسان و حدر . برابر گیاهان انگلی کمک خواهد کرد

بر این اساس، . توانند مجددا ساخته شوند های بنیادی می آسیب دیده توسط سلول

پس از  کههای خاص تغییر داده  توان به سلول را میه های تمایز نیافت سلول

در گیاهان نیز سیستم مشابه با خواص احیا کنندگی بسیار باال وجود . دیده شوند های آسیب سلولی جایگزین سلول تقسیم

بوجود آمدن مکانیسم . شود های گیاهی استفاده می های کشت بافت زنی و تکنیک از این توانایی بطور گسترده در قلمه. دارد

 Nature Plantsجزئیات این یافته در مجله . دیده تا حد زیادی ناشناخته مانده است های آسیب های جدید از سلول سلول

 . منتشر شده است

 es/2016/11/161102075959.htmhttps://www.sciencedaily.com/releas  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The ability to self-repair damaged tissue is one of the key features that define living organisms. Plants 

in particular are regeneration champions, a quality that has been used for centuries in horticultural 

techniques such as grafting. Belgian scientists from VIB and Ghent University have now discovered a 

key protein complex that controls plant tissue repair. Understanding this mechanism is of great 

agricultural importance: crops and edible plants might be cultivated more efficiently and made more 

resistant to parasitic plants. The results are published in the leading journal Nature Plants. In humans 

and animals, missing or damaged tissue can be replenished by stem cells. These basic, undifferentiated 

cells can change into more specific cell types and divide to produce new cells that replace the damaged 

tissue cells. Plants are characterized by a similar system, but their regenerative properties are generally 

much greater. While this asset has been widely used in grafting and plant tissue culture techniques, the 

mechanism by which cells are triggered to form new cells after injury remained largely elusive. 

 فیزیولوژی گیاهی: موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 16/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161102075959.htm
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 «time lapse»برداری زمان گریز  تشخیص عوارض بیماری میوه سبز مرکبات با تکنیک عکس

اند  دیدی ارائه کردهمحققان مؤسسه علوم غذا و کشاورزی دانشگاه فلوریدا، روش ج

( time lapse)یا تایم لپس « زمان گریز»که در آن به کمک سیستم تصویربرداری 

را قبل ظهور عوارض آن بر روی ( greening)توان بیماری میوه سبز مرکبات  می

این روش به باغداران در پیشگیری از گسترش این بیماری . ها تشخیص داد برگ

 . مخرب کمک خواهد کرد

و علیرضا پوررضا با هدف تشخیص زودهنگام  Won Suk Leeتحقیق توسط این 

های آنها به  بدین منظور آنها گیاهان را به این بیماری آلوده کرده و از برگ. عوارض بیماری میوه سبز مرکبات انجام شده است

های اولیه این بیماری  ه یکی از نشانهپوررضا درباره این تحقیق گفت که آنها دریافتند ک. اند روش تایم لپس عکسبرداری کرده

 .تشخیص داده شدبیماری میوه سبز پس از یک ماه آلوده سازی درختان . ها است وجود نشاسته در برگ

 .بردن بموقع درختان در مدیریت این بیماری بسیار مهم است تشخیص و از بین

  های زمانی مشخص گرفته شده و  یک سری تصاویر در فاصلهعکسبرداری تایم لپس یا زمان گریز، تکنیکی در عکاسی است که در آن

 .  شوند سپس بصورت ویدئو نمایش داده می

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161103092947.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A time-lapse polarized imaging system may help citrus growers detect greening before the plant's 

leaves show symptoms, which should help growers as they try to fend off the deadly disease, a new 

University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences study shows. 

For the new study, Won Suk "Daniel" Lee and Alireza Pourreza wanted to know how early citrus 

leaves with greening can be detected while they are pre-symptomatic. So they inoculated plants with 

the greening disease and put those leaves through a time-lapse imaging system. 

There, they found starch in the leaves, an early sign of greening, said Pourreza, a former post-doctoral 

researcher in the UF/IFAS agricultural and biological engineering department. In their study, UF/IFAS 

researchers detected greening about one month after they infected the trees, he said. 

Timely detection and removal of greening-infected trees are necessary to manage the disease, said Lee, 

a UF/IFAS agricultural and biological engineering professor and an author on the study. 

 مرکبات: موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 13/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 انتشار آلودگی در مناطق نزدیک به استوا بیشترین تاثیر را بر روی ازن دارد

ناطق اما در م .است به بعد، آلودگی هوا در سطح جهانی گسترش یافته 5381از سال 

نتایج تحقیق انجام شده در . است نزدیک به استوا با سرعت بیشتری افزایش داشته

ای  دهد که نقشه جهانی انتشار گازهای گلخانه دانشگاه کارولینای شمالی نشان می

شده، ازن بیشتری ایجاد  نتشردر حال تغییر است و در کل نسبت به گازهای م

ریزی  بدون برنامه مشکل آلودگی هوا دهد که بر می  این وضعیت نشان. شود می

ای نیز در حال  در مناطقی که امکان تشکیل ازن بیشتر است، میزان انتشار گازهای گلخانه. توان غلبه کرد راهبردی نمی

ای در منطقه نزدیک به استوا، جائیکه شدت  بنا بر اظهارات یکی از محققان، در نتیجه انتشار یک تن گاز گلخانه. افزایش است

بر اساس . یک تن گاز منتشر شده در مناطق دورتر از استواشود در مقایسه با  و نور آفتاب بیشتر است، ازن بیشتری تولید می

وجود . شود ها و تشکیل ازن بیشتر مشخص می های راهبردی برای کاهش انتشار آالینده های این تحقیق، نیاز به برنامه یافته

های قلبی ناشی از آلودگی هوا  ی از علل اصلی مشکالت تنفسی و بیمارییا تروپوسفر یک تر اتمسفر های پایین ازن در الیه

. کند های باالیی اتمسفر یا استراتوسفر به محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید کمک می وجود ازن در الیه. است

 .شر شده استمنت Nature GeoScienceنوامبر مجله آنالین  7جزئیات این تحقیق در شماره 

 impact.html-biggest-equator-emitted-pollution-11-http://phys.org/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Since the 1980s, air pollution has increased worldwide, but it has increased at a much faster pace in regions 

close to the equator. Research from the University of North Carolina at Chapel Hill now reveals that this 

changing global emissions map is creating more total ozone worldwide compared to the amount of 

pollution being emitted, signaling an effect that could be difficult to reign in without strategic policy 

planning. "Emissions are growing in places where there is a much greater effect on the formation 

of ozone," said Jason West, who led the research at UNC-Chapel Hill. "A ton of emissions in a region close 

to the equator, where there is a lot of sunlight and intense heat, produces more ozone than a ton of 

emissions in a region farther from it." The work, to appear in the Nov. 7 advance online issue of Nature 

Geoscience, provides a much-needed path forward on where in the world to strategically reduce emissions 

of pollutants that form ozone, which when present in the lower atmosphere, or troposphere, is one of the 

primary causes of air pollution-related respiratory problems and heart disease .In the upper atmosphere, or 

stratosphere, ozone helps protect against the sun's ultraviolet rays. 

ای گازهای گلخانه: موضوع  

 phys.org :منبع

 17/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تهیه اولین نقشه پروتئین گندم در استرالیا

محققان در غرب استرالیا برای اولین بار در جهان نقشه پروتئین گندم را تهیه 

 این تکنیک به کارشناسان اصالح نباتات در تولید ارقام مقاوم به سرما،. کردند

های خاص،کمک  شوری و حتی بهبود ارقام مناسب برای افراد دارای حساسیت

  .خواهد کرد

است توانایی   پروفسور هاروی میالر، از مرکز تحقیقات کشاورزی در این باره گفته

تی موفق این تیم تحقیقا. کنندگان خاص بسیار مؤثر است ها برای تولید ارقام سازگار با شرایط اقلیمی و مصرف جداسازی ژن

 اند،  گیری هزاران نوع پروتئین مختلف در گندم شده به یافتن روشی برای اندازه

توانند مرتبط  ها همچنین می این پروتئین. ها در ایجاد صفات کیفی مطلوب در ارقام جدید کمک کند شناسایی این پروتئین

اشند که سبب ایجاد حساسیت با عدم تحمل گندم توسط ها باشند و یا با عواملی در اتباط ب مقاومت در برابر بیماری با صفات

. شوند ها مربوط می ها نیستند بلکه به پروتئین ژن ،بنا به نظر این محقق، علت حساسیت یا عدم تحمل. شوند افرادی خاص می

 . یک شدتوان نزد حل برای مشکالت فوق می های خاص در گندم به یافتن راه گیری مقدار پروتئین بنابراین با اندازه

 crops/7982892-better-build-breeders-help-to-mapping-protein-01/wheat-11-http://www.abc.net.au/news/2016  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
West Australian researchers have become the first in the world to map a wheat variety's protein. The 

technique will now help crop breeders to build varieties that are tolerant to frost, salinity and it could 

even mean the development of grains suited to those with allergies.  

Professor Harvey Millar from the ARC centre for excellence in plant energy biology said the ability to 

isolate genes would make it easier to develop crops that better suit individual climates and consumers. 

"We now have the means to measure thousands of different kinds of proteins in wheat so they could be 

quality traits in wheat that we are trying to breed for, they could be resistance traits so things which 

actually might prevent disease in wheat we can look at the protein level, they can also be factors that 

relate to allergies or intolerances to wheat," he said. "These things that people are allergic to or have 

intolerances to, they're not genes, they're proteins, that's what people have intolerances to, so by being 

able to measure the amounts of these particular proteins in wheat we are much, much closer to the way 

in which wheat interacts with the world and indeed with us." 

 گندم: موضوع

 www.abc.net.au :منبع

 11/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 EFSAتوسط  D برای ویتامین (DRVs)غذایی های مرجع رژیم رمقادیارائه 

برای ( DRVs)های غذایی  مقادیر مرجع رژیم( EFSA)اداره ایمنی غذای اروپا 

این مرجع به مدیران ریسک در کشورهای . را تعیین کرد Dمصرف ویتامین 

کنندگان  های خود به مصرف دهد که از آن برای توصیه اروپایی امکان می

 . اده کننداستف

 Dویتامین ( AI)مقدار مناسب ( NDA)پنل محصوالت رژیمی، تغذیه و آلرژی 

این توصیه شامل مادران باردار و . میکروگرم برای افراد سالم باالی یک سال تعریف کرده است 51برای مصرف روزانه را 

 .است پیشنهاد شده میکروگرم 51ماهه روزانه  55تا  7برای کودکان  DRVمقدار . شود شیرده نیز می

بخشی از برنامه بازنگری در مقادیر تعریف شده برای عناصر مغذی و  Dبرای ویتامین ( DRVs)تنظیم مقادیر مرجع غذایی 

های خاص برای  این مجموعه به مدیران ریسک در تعریف توصیه. است 5339کنندگان در سال  مصرف انرژی برای مصرف

در بدن از طریق قرار گرفتن در معرض نور  Dویتامین . کند غذایی مناسب کمک میهای  کنندگان و انتخاب رژیممصرف 

 . ها دارد شود و نقش بسیار مهمی در سالمتی بویژه سالمتی استخوان خورشید شاخته می

 /news/161028http://www.efsa.europa.eu/en/press  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
EFSA has set dietary reference values (DRVs) for the intake of vitamin D. EFSA provides this advice 

to risk managers in European countries who use it for making recommendations to consumers. 

The Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) defined an adequate intake (AI) of 15 

µg per day for healthy individuals over one year of age. This includes pregnant and lactating women. 

The DRVs for infants aged 7-11 months have been set at 10 µg per day. The setting of DRVs for 

vitamin D is part of the review of reference values for nutrients and energy intakes established in 1993. 

It helps risk managers make specific recommendations on the intake of nutrients to enable European 

consumers to make healthy diet choices. Vitamin D can also be synthesised in the body by exposure to 

the sun, reducing the amount of vitamin D needed via the diet. The DRVs for vitamin D are based on 

the assumption of minimal exposure to the sun with resulting limited levels of synthesised vitamin D. 

Vitamin D plays an important role in the body, in particular by helping to maintain normal bones and 

muscle function. Vitamin D deficiency may have a negative impact on bone density, resulting in soft 

bones in children (rickets) and fragile, misshapen bones in adults. 

تغذیه :موضوع  

 www.efsa.europa.eu :منبع

 62/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 (Acrylamide)یص ماده سمی آکریالمید روشی سریع برای تشخ

کرده یکی از غذاهای پرمصرف است، اما زمانی که رنگ آن  زمینی سرخ سیب

یش از حد پخته می شود، امکان تشکیل ماده سمی ای طالیی شده و یا ب قهوه

 . آکریالمید در آن وجود دارد

، در (ARS)در بخش تحقیقات علوم غذایی، مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا 

زا  کارولینای شمالی، محققان برای کاهش آکریالمید که بعنوان یک ماده سرطان

توان  اند که با استفاده از ان می این مرکز روشی را ارائه کردهیک تیم تحقیقاتی در . تالش می کنند ،است شناخته شده

نها هدف از این تحقیق را شناخت بیشتر و کاهش تشکیل آ. رخ شده را تخمین زدزمین س بسرعت مقدار آکریالمید در سیب

یا پخته شده در دمای  زمینی سرخ کرده در سایر غذاهای سرخ شده و این ماده سمی عالوه بر سیب. اند آکریالمید اعالم کرده

بر است و  تکنیک فعلی مورد استفاده برای تعیین مقدار آکریالمید در مواد غذایی پیچیده و زمان. شود باال نیز تشکیل می

برای . نام دارد near-infrared spectroscopy” (NIRS)“روش جدید ارائه شده . قیمت دارد همچنین نیاز به تجهیزات گران

 .  مراجعه نمایید AgResearchمجله  2156توانید به شماره ماه نوامبر   تر درباره این روش میکسب اطالعات بیش

 #/https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/nov/frenchfries  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
French-fried potatoes are a popular side dish; but when potatoes are cooked to a golden brown or 

overcooked, a potentially toxic compound called “acrylamide” may form.  

At the Agricultural Research Service (ARS) Food Science Research Unit (FSRU) in Raleigh, North 

Carolina, scientists are working to reduce acrylamide, a known carcinogen, while helping to preserve 

health-promoting compounds in foods. A team led by food scientist Suzanne Johanningsmeier has 

developed a method that rapidly estimates the amount of acrylamide in white potato French fries. 

 “The goal is to understand and mitigate the formation of acrylamide, which also occurs in other foods 

when they are fried, roasted, or baked at high temperatures,” Johanningsmeier says. “The current 

process to determine the amount of acrylamide in food requires sophisticated analytical techniques, 

such as gas or liquid chromatography in conjunction with mass spectrometry. These methods take a 

long time and require expensive instrumentation.” Johanningsmeier and colleagues wanted to see 

whether a new technique called “near-infrared spectroscopy” (NIRS) could specifically detect 

acrylamide , which is also less expensive than the standard analytical chemistry methods.” 

تغذیه: موضوع  

 (ARS)مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا  :منبع

 11/11/6112: تاریخ خبر
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 شرات خوراکی جای گوشت را خواهند گرفت؟آیا در آینده ح

اخیرا ایده خوردن حشرات بعنوان جایگزینی پایدار بجای گوشت و ماهی در 

 گزارش جدیدی در مجله . است ای مورد بحث بوده المللی و تغذیه مجامع بین

Agricultural and Food Chemistry  انجمن شیمی امریکا این موضوع را از

صوص آهن در حشراتی مثل ملخ، جیرجیرک و غیره و جنبه عناصر مغذی بخ

است و به این نتیجه رسیده است   مقایسه آنها با گوشت مورد بررسی قرار داده

 . توانند نیازهای رژیم غذایی را برآورده سازند که واقعا حشرات می

بر اساس یکی از گزارشات فائو، اگرچه خوردن حشرات برای بسیاری از مردم 

میلیارد نفر جمعیت، حشرات جزء غذاهای سنتی بشمار  2یند است، در بسیاری از مناطق جهان با بیش از هان ناخوشاج

ن منبع غذایی در جهان شناسایی و گونه حشره بعنوا 5311ز است که تا کنون بیش ا همچنین در این گزارش آمده. آیند می

طح جهانی مورد قبول واقع شوند، آنها باید تامین کننده مواد اما اگر حشرات بعنوان منبعی برای پروتئین در س. اند ثبت شده

که مقدار آن در غذاهای غیرگوشتی کم است و یکی از این عناصر مهم آهن است . مغذی دیگری بغیر از پروتئین نیز باشند

 . گردد خونی و سایر مشکالت می کمبود آن سبب کم

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161026104806.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The idea of eating bugs has created a buzz lately in both foodie and international development circles 

as a more sustainable alternative to consuming meat and fish. Now a report appearing in ACS' Journal 

of Agricultural and Food Chemistry examines how the nutrients -- particularly iron -- provided by 

grasshoppers, crickets and other insects really measures up to beef. It finds that insects could indeed 

fill that dietary need. Edible bugs might sound unappetizing to many Westerners, but they've long been 

included in traditional diets in other regions of the world, which are now home to more than 2 billion 

people, according a report by the U.N. Food and Agriculture Organization. The report also notes that 

about 1,900 insect species have been documented as a food source globally. That they're a source of 

protein is well established, but if the world is to turn to bugs to replace meat, the critters will need to 

offer more than protein. Iron is a particularly important nutrient that is often missing in non-meat diets, 

causing iron-deficiency anemia, which can lead to lower cognition, immunity, poor pregnancy 

outcomes and other problems.  

تغذیه: موضوع  
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 در ذرت« درخواست کمک»شناسایی ژن انتشار بو یا 

قرار ( caterpillars)فات کاترپیالر آهنگامی که نهال ذرت مورد هجوم 

رگر را بطرف خود جذب زنبورهای شکا ه معطردگیرد، گیاه با انتشار ما می

اما همه  .کنند زنبورهای شکارگر از الروهای کاترپیالرها تغذیه می. کند می

 . ت بطور یکسان از این قابلیت برخوردار نیستندارقام ذر

آلمان، دانشگاه کرنل  Halle-Wittenbergهای  تیم تحقیقاتی از دانشگاه

ناسایی شا به منظور رقم ذرت ر 26، (BTI)امریکا، و مؤسسه تامسون بویس 

 . اند مورد بررسی  قرار داده« درخواست کمک»های مسئول انتشار ماده معطر یا ماده  زن

شود، در طی این تحقیق  نامیده می( terpenes)های مؤثر در تشکیل این ماده که ترپن  های زیادی درباره آنزیم ناشناخته

ها منجر به محافظت بهتر ذرت در برابر کاترپیالرها خواهد  تولید ترپن ها برای تولید ارقامی با مؤثرترین ژن. است کشف شده

محققان از رشته های مختلف از ژنومیک گرفته تا شیمی   دهد که چگونه همکاری نتایج این تحقیق همچنین نشان می. شد

منتشر  The Plant cellجزئیات این تحقیق در مجله . کند مولکولی به شناخت بیشتر مکانیسم دفاعی گیاهان کمک می

 . است شده

 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161025115725.htm  :لینک خبر

 :خالصه خبر 
When corn seedlings are nibbled by caterpillars, they defend themselves by releasing scent compounds 

that attract parasitic wasps whose larvae consume the caterpillar -- but not all corn varieties are equally 

effective at giving the chemical signal for help. Researchers at Martin Luther University Halle-

Wittenberg in Germany, Cornell University and the Boyce Thompson Institute (BTI) used 26 corn 

varieties to identify genes responsible for sending out this "Help Me!" signal to parasitic wasps. Their 

study, published in The Plant Cell, fills in several gaps in our knowledge of the enzymes that 

generate these scent compounds, which are called terpenes. By breeding for the most effective genes 

for terpene production, breeders could develop corn varieties that are better able to protect against 

caterpillar attacks. "This research very nicely demonstrates how collaboration among scientists with 

diverse areas of expertise, ranging from genomics to small molecule chemistry, can lead to new 

insights into plant defensive metabolism," said BTI Professor Georg Jander, a co-author of the paper. 

ذرت: موضوع  

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 65/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

 ها توسط محققان دانشگاه هوکایدو ر رنگ برگیشناسایی ژن مسئول تغی 

Scientists Find SGR Gene Induces Color Changes in Leaves 

 نتایج تحقیقات در فیلیپین مبنی بر عدم اثر منفی بادمجان تراریخته بر روی تنوع زیستی 

Philippines Research Shows Bt Eggplant Does Not Harm Non-Target Insects 

 اروپا .2

  اداره ایمنی غذای اروپا(EFSA ) نظرات علمی خود را درباره پنبه تراریختهGHB119 منتشر کرد 

EFSA Publishes Scientific Opinion for Market Release Of GM Cotton GHB119 

 شناسایی ژن مؤثر در رشد ریشه گیاه توسط محققان آلمانی     

Researchers Identify Gene that Influences Plant Root Development 

  امریکا .9

  سال کاشت محصوالت تراریخته در کانادا 21مزایای 

Benefits of 20 Years of GE Crops in Canada 

  ردیابی تکامل هورمون گیاهیABA ها م منافذ در برگظیدل آب و تنو نقش آن در تعا  

Scientists Trace Evolution of Abscisic Acid 

 انتشار نتایج متاآنالیز ارقام ذرت تراریخته و ذرت معمولی در مکزیک 

Meta-Analysis in Mexico Confirms there are no Additional Risks in GM Maize Compared 

with Conventional Maize 

 ای و کبود شدن برای فروش در امریکا زمینی مقاوم در برابر قهوه تایید رقم تراریخته سیب 

Non-Bruising GE Potato Cleared for Sale by USDA  

 بازگشت به فهرست
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