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 ثبات قیمت مواد غذایی با وجود میزان بسیار باالی ذخایر غالت

کاهش جزئی داشت که نشان  2156غذایی فائو در ماه نوامبر شاخص قیمت مواد 

های  بینی طبق پیش. است 2516دهنده خروج از روند افزایشی در طول دوره سال 

به رکورد  2157رود برای ذخایر جهانی غالت تا پایان سال  جدید فائو انتظار می

ه توسط ک« خالصه وضعیت عرضه و تقاضای غالت»بر اساس آخرین . جدیدی برسد

بینی حاکی از بهبود تدریجی تولید برای غالت بویژه گندم و  ائو منتشر گردید، پیشف

 . درشت نسبت به آغاز فصل تجاری جدید است غالت دانه

میلیون تن  671درصد افزایش نسبت به سال قبل به  4/5رود ذخایر جهانی غالت با  طبق برآوردهای انجام شده، انتظار می

بینی می شود میزان ذخیره جهانی گندم به رکورد جدید  ه افزایش ذخیره گندم در چین، امریکا و روسیه پیشبا توجه ب. برسد

بینی شده است ذخیره غالت  میلیون تن افزایش خواهد یافت و پیش 575ذخیره جهانی برنج به . میلیون تن برسد 1/298

ا میلیون تن افزایش پید 2177به  2156ید جهانی غالت در سال میزان برآوردها برای تول. میلیون تن برسد 265درشت به  دانه

 . است 2151تولید در سال  ندرصد بیشتر از میزا 7/5کرد که 

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/458033/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Food Price Index dips slightly in November, maize and rice on course for record output in 2016. 

The FAO Food Price Index dipped slightly in November, marking a mild departure from its steady rise over 

the course of 2016. FAO updated its forecasts, projecting record global cereal stocks by the end of the 2017 

seasons. According to the latest Cereal Supply and Demand Brief, also released today, production prospects, 

especially for wheat and coarse grains, have improved progressively since the start of the current marketing 

season. FAO now expects worldwide cereal stocks to rise to 670 million tonnes, up 1.4 percent from the 

previous season. Wheat inventories are seen to be rising to a new record of 238.5 million tonnes, with the 

increase concentrated in China, the United States and the Russian Federation. Global rice inventories have been 

scaled up to 171 million tonnes, while coarse grains stocks are projected to rise to 261 million tonnes, as a large 

build-up of maize inventories in the United States more than offsets a hefty drawdown in China. The projection 

for world cereal production in 2016 was raised to 2 577 million tonnes, 1.7 percent above the 2015 output. 

Record output levels are forecast for rice and maize. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 10/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/458033/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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 2156کاهش جزئی شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه نوامبر 

واحد در  9/575با متوسط ( FFPI)شاخص قیمت مواد غذایی فائو 

صد کاهش و در در 4/1، نسبت به ماه اکتبر فقط 2156ماه نوامبر 

کاهش جزئی . درصد افزایش داشت 4/51، 2151مقایسه با ماه نوامبر 

دهنده خروج از روند  پیش آمده در مقایسه ماه به ماه نشان

علت  .افزایشی نسبتا مداوم این شاخص از آغاز سال تا کنون است

ط به کاهش شدید قیمت شکر وباصلی کاهش در ماه نوامبر مر

های  افزایش قیمت روغنمیزان کاهش بیشتر از میزان این .  شود می

 . گیاهی بود

واحد نسبت  4/545شاخص قیمت غالت فائو در ماه نوامبر با متوسط 

 3/7)واحد  52درصد کاهش و نسبت به سال قبل  6/1به ماه قبل 

تضعیف بازار  بهتقویت ارزش دالر و عرضه فراوان . کمتر بود( درصد

داشت مطلوب گندم در آرژانتین و انداز بر چشم. غالت کمک کرد

 در سطحالمللی برنج  قیمت بین.  استرالیا در شاخص گندم مؤثر بود

 . شود، باقی ماند ط به اکتبر میوبین میزان آن که مرتر پایین

واحد در ماه  6/571با متوسط های گیاهی فائو  شاخص قیمت روغن

به باالترین بیشتر شد و ( درصد 1/4)واحد  6/7نوامبر، از ماه قبل 

علت اصلی این . تا کنون رسید 2154سطح خود از ماه آگوست 

شود که بعلت کاهش  افزایش در درجه اول مربوط به روغن پالم می

انداز کاهش  بیش از انتظار تولید در جنوب شرقی آسیا و چشم

شاخص روغن . عرضه در سطح جهانی قیمت آن افزایش پیدا کرد

هانی و برداشت کمتر از میزان بالقوه در سویا نیز با توجه تقاضای ج

انداز افزایش تقاضا برای  چشم. امریکای جنوبی افزایش داشت

ها  های گیاهی مورد استفاده در بیودیزل نیز به باالرفتن قیمت روغن

 . کمک کرد

واحد  4/586شاخص قیمت محصوالت لبنی در ماه نوامبر با متوسط 
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تداوم . بطور خاص و قیمت کره نیز افزایش داشت( WMP)شاخص شیر کامل . شتر بودبی( درصد 3/5)واحد  6/9از ماه قبل 

تقاضا از طرف بازارهای خاورمیانه و شمال افریقا بعالوه چین و بدلیل محدودیت عرضه از طرف عرضه کنندگان اصلی مثل 

 . درصدی  شاخص شیر شد 3نیوزلند منجر به افزایش 

 قیمت گوشتکاهش . واحد در ماه نوامبر تقریبا نسبت به ماه قبل بدون تغییر ماند 1/565شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

 . گوسفند، خوک و مرغ در مقابل افزایش قیمت گوشت گاو سبب متعادل ماندن این شاخص شد

. کمتر بود( درصد 3/8)واحد  28، نسبت به ماه قبل تقریبا 2156واحد در ماه نوامبر  5/287شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

المللی  علت اصلی کاهش قیمت بین. ماه افزایش متوالی در ماه نوامبر این شاخص برای اولین بار کاهش پیدا کرد 6پس از 

های مربوط به برداشت بیش از انتظار در  گزارش. شکر عمدتا مربوط به تضعیف واحد پول برزیل نسبت به دالر امریکا است

 . ش قیمت شکر کمک کردجنوب مرکزی برزیل نیز به کاه

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

 :خالصه خبر 
The FAO Food Price Index (FFPI) averaged 171.3 points in November 2016, only 0.4 percent below 

its October level, but still 10.4 percent higher than in November 2015. The month-to-month small 

decline marked a departure from an almost uninterrupted rising trend in the Index since the start of the 

year. November’s easing was driven by a sharp dip in sugar prices, which more than offset a strong 

rebound in the prices of vegetable oils. 

The FAO Cereal Price Index averaged 141.4 points in November, down 0.6 percent from October 

and as much as 12 points (7.9 percent) below the previous year’s level. The strengthening US dollar 

and ample supplies contributed to the generally weak tone lingering in cereal markets.  Good harvest 

prospects in Argentina and Australia weighed on wheat quotations. International rice prices remained 

close to multi-year lows reached in October, amid relentless pressure applied by new-crop arrivals and 

sluggish demand. 

اقتصاد: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 10/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 کننده ازت در روز جهانی خاک  های تثبیت آمیز گیاهان خانواده حبوبات و باکتری تاکید بر نقش همزیستی مسالمت

در روز « رای زندگیهمزیستی ب: خاک و حبوبات»گزارش جدید فائو تحت عنوان 

در این گزارش بر اهمیت گیاهانی که قادر به تثبیت نیتروژن . جهانی خاک منتشر شد

های  توانند در ارتقاء کیفیت رژیم گونه میند تاکید و توضیح داده شداست که چهست

 . خیزی خاک مؤثر باشند غذایی، ترسیب کربن و حاصل

آمیز منحصر بفرد  زیستی مسالمتبا برقراری همت اخاک و گیاهان خانواده حبوب

داشته و به محافظت از  ای در چالش تامین غذا برای جمعیت فزاینده جهان و مقابله با تغییرات اقلیمی مدهقش عنتوانند  می

پذیر در برابر محیط  حبوبات گیاهانی انعطاف. وری و سازگاری با تغییرات آب و هوایی کمک کنند زیست، افزایش بهره محیط

توانند عناصر مغذی برای اکوسیستم  هستند و منبع با ارزشی برای ارائه مواد مغذی برای انسان بوده و همچنین میزیست 

درصد از مواد غذایی تولید شده در سطح  31خاک منبع حیاتی و تجدیدناپذیر برای گیاهان است که . زیستی فراهم کنند

ل عدس، لوبیا و نخود قادر به تثبیت نیتروژن بوده و به سالمت خاک گیاهان خانواده حبوبات مث. جهانی وابسته به آن است

تن  1/5بطور متوسط غالتی که پس از حبوبات کاشته می شوند، حدود . شوند کمک کرده و سبب بهبود شرایط رشد گیاه می

 . یلوگرم کود ازته استک 511معادل  ، افزایش عملکرد دارند، کهدر هکتار نسبت به غالتی که کشت قبلی آنها حبوبات نباشد

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/455693/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Soil and pulses can make major contributions to the challenge of feeding the world's growing population and 

combating climate change, especially when deployed together, according to Soils and Pulses: Symbiosis for 

Life, a new report by the UN Food and Agriculture Organization released on World Soil Day. "Soils and pulses 

embody a unique symbiosis that protects the environment, enhances productivity, contributes to adapting to 

climate change and provides fundamental nutrients to the soil and subsequent crops," said FAO Director-

General José Graziano da Silva. Pulses are environmentally resilient crops that deliver high-nutrition foods to 

people and critical nutrients to biological ecosystems. Soil, a non-renewable resource, is essential for plant life 

and 95 percent of the global food supply.Pulses such as lentils, dry beans and chickpeas are nitrogen-fixing 

plants that can benefit soil health, leading to better growing conditions for themselves and for other plants. On 

average, cereals grown after pulses yield 1.5 tonnes more per hectare than those not preceded by pulses, which 

is equal to the effect of 100 kilograms of nitrogen fertilizer. 

خاک: موضوع  

 (FAO)و فائ :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/455693/icode/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/56244a4c-d35a-48f8-b465-89f46f343312/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/56244a4c-d35a-48f8-b465-89f46f343312/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-soil-day/wsd2016/en/


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول آذر 

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

2 

 

 انتشار کتاب جدید فائو درباره وضعیت کشاورزی و توسعه روستایی در منطقه مدیترانه

سیستم کشاورزی سنتی و فرهنگ غذایی منطقه مدیترانه همیشه بعلت ارتباط 

وان مثالی از رویکرد سالم نسبت به نزدیک و حمایت از اقتصاد روستایی، بعن

محیطی و جمعیتی همراه  اما امروزه تحت فشارهای زیست. رفت تغذیه بشمار می

های غذایی  های اجتماعی و اقتصادی، آینده سیستم با تغییرات اقلیمی و چالش

این منطقه و پیامدهای آن برای توسعه پایدار در وضعیت نامعلومی قرار گرفته 

 . است

کتاب جدیدی را منتشر کردند تحت ( CIHEAM)المللی مطالعات پیشرفته کشاورزی در مدیترانه  همکاری مرکز بین فائو با

یعنی استفاده « گانه ضایعات سه»با هشدار درباره « منابع طبیعی، غذا و دانش: به صفر رساندن ضایعات در مدیترانه » : عنوان

 .ین رفتن تدریجی دانش و تجربیات سنتیناصحیح از منابع طبیعی، ضایعات غذایی و از ب

است که چگونه منابع انسانی و بالقوه منطقه بویژه جوانان به هدر رفته و مانع توسعه پایدار  در این کتاب توضیح داده شده

فرار مغزها و از بین رفتن دانش و کشاورزی سنتی این موارد شامل بیکاری، عدم دسترسی به آموزش و پرورش و . گردد می

   . بومی است

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/456243/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The agricultural traditions and food culture of the Mediterranean region have long been looked to as an 

example of a healthy approach to eating, underpinned by vibrant rural economies. But demographic 

and environmental pressures — coupled with a changing climate and social and economic challenges 

— are now raising questions about the future of the region's much-heralded food systems and the 

implications for sustainable development. A major new book published today by FAO and 

the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) warns of "triple 

waste" posed by the misuse of natural resources, food waste and losses, and a slow-leaching away of 

traditional know-how. These risks need to be countered by shifting to more sustainable approaches to 

agricultural production and stronger policies based on multisectoral approaches, according 

to MediTerra 2016 - Zero Waste in the Mediterranean: Natural Resources, Food, and Knowledge. 

ذیهتغ: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/456243/icode/
http://ciheam.org/
http://www.fao.org/3/a-bq976e.pdf
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 پیشنهادات مدیرکل فائو برای تسریع در اقدامات مقابله با تغییرات اقلیمی و دستیابی به توسعه پایدار

ای  آقای دا سیلوا، مدیرکل فائو در مراسم افتتاحیه اجالس یک هفته

ها برای  شورای اجرایی این سازمان، پروپوزالی با هدف افزایش تالش

مقابله با تغییرات اقلیمی و دستیابی به توسعه پایدار ارائه کرد و بر نیاز 

به اقدامات اضطراری برای اجرایی کردن اهداف توسعه پایدار و 

 . نامه پاریس تاکید کرد موافقت

و به ایجاد تغییراتی در ساختار در این خصوص، آقای دا سیلوا تمایل فائ

های کشاورزی کشورها  وی هدف از این تغییرات را همکاری بیشتر و مؤثرتر این سازمان  با بخش. مدیدیتی فائو را اعالم کرد

ز های موردنیا برای مقابله با مشکالت مروبط به تغییرات اقلیمی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق بهبود کیفیت داده

های جدیدی  وی اظهار داشت بدین منظور فائو در نظر دارد بخش. آمده عنوان کرد های بدست برای نظارت و ارزیابی پیشرفت

در ساختار مدیریتی خود ایجاد نماید شامل بخش جدید اقلیم، زمین و آب و دفتر جدید آمار و همچنین تعیین معاونت 

 .جنوب-بخشیدن به منابع ، مشارکت و همکاری جنوبهای فنی، تحرک  جدیدی برای نظارت بر همکاری

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/456662/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
FAO Director-General José Graziano da Silva opened a week-long session of the organization's executive 

council, urging members to approve proposals aimed at increasing efforts to address climate change and achieve 

sustainable development. "We urgently need to act, we have to strongly implement the Sustainable 

Development Goals and the Paris Agreement," he said, stressing that this requires "a race against time to 

safeguard our planet and people's lives." In this context, Graziano da Silva said FAO wants to adjust its 

management structure so that the agency can better assist countries in ensuring that their agricultural sectors can 

contribute to address critical issues relating to climate change and achieving the Sustainable Development 

Goals, including by improving the quality of data to monitor and evaluate progress made. To achieve this, FAO 

intends to create a new Department for Climate, Land and Water, a new Office of Chief Statistician and also 

appoint a new Deputy Director-General who will oversee the UN agency's work related to technical 

cooperation, resource mobilization, partnerships and South-South cooperation. "The time to promote these 

adjustments is now, otherwise FAO will lose precious time to better support countries achieve the Sustainable 

Development Goals," Graziano da Silva said. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 زیستی در برقراری امنیت غذایی و تغذیه اهمیت حفاظت از تنوع

المللی که با هدف حفاظت از  ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل فائو در اجالس بین

گردید اظهار داشت، تنوع بیولوژیکی در تولید مواد غذایی و  تنوع زیستی برگزار

وی . های اصلی حیات و معیشت روستایی نقش بسیار مهمی دارد حفاظت از پایه

( CBD)در سیزدهمین جلسه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی 

رای بر اهمیت تنوع زیستی در برقراری امنیت غذایی و تغذیه تاکید کرد و گفت ب

های جهانی مثل تغییرات  سازگاری کشاورزی، جنگل و شیالت در برابر چالش

کاهش اثرات زیست محیطی بخش کشاورزی . اقلیمی و افزایش جمعیت، مواد غذایی مغذی و به مقدار کافی باید تولید گردد

را برای ایجاد تحول موردنیاز در  خانم سمدو اگرواکولوژی. زیستی کمک خواهد کرد های پایدار به حفاظت تنوع از طریق شیوه

اگرواکولوژی با تلفیق تحقیقات علمی و دانش بومی . جهان برای پایان دادن به فقر و رسیدن به گرسنگی صفر ضروری دانست

این اجالس به مدت دو هفته و با . سازد های کشاورزی را ممکن می های پایدار و بهبود دانش اکوسیستم و سنتی، توسعه شیوه

 . کانکون مکزیک برگزار گردیدشهر شرکت کننده در  510111بیش از  حضور

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/456229/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Maintaining biological diversity is important for producing food and to conserve the very foundation 

of life and rural livelihoods, FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo told participants in 

an international summit aimed at protecting biodiversity.  "Biodiversity is essential for food security 

and nutrition," Semedo said at the opening High-Level Segment of the 13thSession of the Conference of 

the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD). "It is needed to sustainably produce 

nutritious and abundant food and to adapt agriculture, forestry and fisheries to global challenges, such 

as climate change and growing populations," she said. "Reducing the ecological footprint of 

agricultural sectors through sustainable practices will contribute to the conservation of biodiversity."   

She added "maintaining biological diversity in agricultural sectors is important for producing nutritious 

food, improving rural livelihoods and enhancing the resilience of people and communities." 

نوع زیستیت: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 WHOالمللی درباره تغذیه سالم توسط فائو و  برگزاری سمپوزیوم بین

های  المللی درباره تغذیه با یادآوری و تاکید بر اهمیت ترویج رژیم سمپوزیوم بین

کن کردن گرسنگی و  تامین غذای کافی برای همه برای ریشهغذایی سالم و 

که یکی از اهداف تعیین شده توسط کشورهای عضو سازمان  2191سوءتغذیه تا سال 

ط این سمپوزیوم بطور مشترک توس. دسامبر به پایان رسید 2ملل متحد است در روز 

 . ر گردیدبرگزا 2156دسامبر  2تا  5از ( WHO)فائو و سازمان بهداشت جهانی 

های غذایی  ها و محیط در مراسم پایانی این سمپوزیوم، آقای دا سیلوا مدیرکل فائو نیاز به ترویج تغییر و تحول در سیستم

 . های غذایی سالم را مورد تاکید قرار داد تغذیه و ترویج رژیم برای مبارزه با تمام اشکال سوء

خاک و بذر اساس کشاورزی پایدار و تولید مواد غذایی سالم . شود ر سالم شروع میهای غذایی سالم با خاک و بذ رژیم

 . های غذایی نقش بسیار مهمی دارند های غذایی پایدار و کاهش ضایعات و هدررفت آنها همچنین در ایجاد سیستم. هستند

گذاران،  کارشناس، قانون 611این سمپوزیوم با حضور ملکه لتیزیا اسپانیا بعنوان نماینده ویژه فائو برای تغذیه، بیش از 

 . دانشگاهیان و اعضا جوامع مدنی و بخش خصوصی برگزار گردید

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/456368/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 
A high-level international symposium on nutrition ended here today with a resounding reminder of the 

importance of promoting healthy diets and ensuring adequate nutrition for everyone in order to 

eradicate hunger and malnutrition by 2030 - a goal set by the UN Member nations last year. The 

conference was jointly organized by FAO and the World Health Organization (WHO). 

In his closing remarks, FAO Director-General José Graziano da Silva highlighted the need "to promote 

the transformational change in food systems and food environment to tackle all forms of malnutrition 

and promote healthy diets." 

"Healthy diets start with healthy soils and healthy seeds. These are the base for sustainable agriculture 

and for production of nutritious food. They are also important to build sustainable food systems that 

contribute to reduce food waste and loss," he said. 

امنیت غذایی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع

 16/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 تغییر وضعیت منابع آب و زمین منطقه در نتیجه بحران سوریه

ای توسط  های ماهواره های انجام شده بر روی داده بر اساس تجزیه و تحلیل

نتیجه جنگ داخلی سوریه و مهاجرت  درمحققان دانشگاه استنفورد، 

پناهندگان، تغییرات ناگهانی در کاربری زمین و منابع آب شیرین  منطقه 

های مدیریت آب  برای اولین بار است که جزئیات شیوه. است بوجود آمده

در این . گیرد در یک منطقه فعال جنگی مورد بررسی و مطالعه قرار می

ای پردازش  با استفاده از تصاویر ماهواره مطالعه، محققان دانشگاه استنفورد

اند که در نتیجه بحران سوریه آبیاری کشاورزی و میزان ذخایر آبی در مقایسه  نشان داده Google Earthشده توسط موتور 

بنا بر اظهار محققان این پروژه، وضعیت مدیریت آب در سوریه از فضا . درصد کاهش یافته است 11با شرایط قبل از جنگ 

های کشاورزی در جنوب سوریه، کاهش تقاضا برای آبیاری و تغییرات  وریه منجر به کاهش زمینسبحران . قابل مشاهده است

در این مطالعه بر روی تغییرات بوجود آمده در حوضه رودخانه یرموک از . است نحوه مدیریت منابع آبی شدهچشمگیر در 

های این مطالعه در شماره  یافته. ه بین اردن، سوریه و اسرائیل مشترک استاین رودخان. است هتمرکز شد  2151تا  2159سال 

 . منتشر شده است  Proceedings of the National Academy of Sciencesدسامبر  1

 resources.html-region-crisis-syrian-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The Syrian civil war and subsequent refugee migration caused sudden changes in the area's land use 

and freshwater resources, according to satellite data analyzed by Stanford researchers. The findings, 

published in the Dec. 5 issue of Proceedings of the National Academy of Sciences, are the first to 

demonstrate detailed water management practices in an active war zone. Using satellite imagery 

processed in Google Earth Engine, Stanford researchers determined the conflict in Syria caused 

agricultural irrigation and reservoir storage to decrease by nearly 50 percent compared to prewar 

conditions. "The water management practices in Syria have changed and that's visible from space," 

said study co-author and principal investigator Steven Gorelick, the Cyrus Fisher Tolman Professor in 

Stanford's School of Earth, Energy & Environmental Sciences. "The Syrian crisis has resulted in a 

reduction in agricultural land in southern Syria, a decline in Syrian demand for irrigation water and a 

dramatic change in the way the Syrians manage their reservoirs." 

منابع آب: موضوع  

 phys.org :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 کنندگان محصوالت حاوی مواد شیمیایی توسعه ابزار جدیدی برای محاسبه ردپای کربن توسط مصرف

ای از محصوالت حاوی مواد شیمیایی از جمله داروهای بدون نسخه،  طیف گسترده

های شخصی در زندگی روزمره مردم مورد  دار و محصوالت مراقبت اروهای نسخهد

 . شوند زیست می ها وارد محیط گیرد که در نهایت از طریق پساب استفاده قرار می

است که توسط آن  اه ایالتی پنسیلوانیا ابزاری را توسعه دادهز محققان دانشگیکی ا

آالینده منابع آب هستند را محاسبه و نسبت  ایی موجود در محصوالت مصرفی کهتوانند میزان مواد شیمی کنندگان می مصرف

. افزار اکسل بوده و قابل دانلود است گر بصورت صفحه گسترده در نرم این برنامه محاسبه. به کاهش مصرف آنها اقدام نمایند

میایی آنها را یایپ کرده و اثرات مواد شتوانند مقدار محصوالت مورد مصرف در خانه را در آن ت کنندگان محصوالت می مصرف

 . بر روی کیفیت آب محاسبه کنند

اما . ها می شوند ها و مواد آرایشی بهداشتی وارد فاضالب کننده ها، پاک روزانه انواع زیادی از مواد شیمیایی موجود در شوینده

ها باقی  خانه نها در جریان خروجی تصفیهآهای  تاین مواد و متابولی. ها برای جداسازی این مواد طراحی نشده اند خانه تصفیه

های شرب وجود  های سطحی و یا آب در حال حاضر استانداردی برای این مواد در آب. شوند مانده و وارد محیط زیست می

 .   زیست، کاهش مصرف آنهاست ندارد، بنابراین بهترین راه برای کاهش آنها در محیط

 footprint.html-contaminant-emerging-consumers-tool-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Humans use a wide variety of chemicals in their everyday lives — including over-the-counter 

medications, prescription drugs and personal care products — that become part of the wastewater 

stream, potentially harming the environment. Consumers who want to calculate and reduce their use of 

products containing chemicals that can contaminate water supplies now have a tool to assist them, 

thanks to a Penn State researcher and her students. Heather Gall, assistant professor of agricultural and 

biological engineering, led the creation of an emerging contaminants footprint calculator, which is a 

downloadable spreadsheet consumers can use to document the types of products they have in their 

homes and calculate the potential water-quality impacts of those chemicals. Humans use a large 

variety of chemicals in their everyday lives—including over-the-counter medications, prescription 

drugs and personal care products—that become part of the wastewater stream, Gall explained. 

محیط زیست: موضوع  

  phys.org :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های مربوط به برف بینی دما با استفاده از داده های پیش بهبود مدل

ای مربوط به برف  های ماهواره اند که استفاده از داده محققان دانشگاه تگزاس دریافته

دمای فصلی تاثیر قابل توجهی   بینی کامپیوتری اقلیمی در بهبود پیشهای  در مدل

کنندگان آب،  به کشاورزان، عرضه ها گیری تواند در تصمیم این یافته می. دارند

های شرایط آب و  بینی پیش)های اقلیمی  بینی های برق و سایر کاربران پیش شرکت

زان گرمایی که توسط زمین جذب برف بر روی می. کمک کند(  های آینده هوایی در ماه

 . کند گذارد بنابراین نقش مهمی در تاثیرگذاری بر اقلیم منطقه ایفا می شود و مقدار آب قابل تبخیر به اتمسفر تاثیر می می

های روزانه یا هفتگی یا  بینی تر از متغیرهایی هستند که در پیش های فصلی بسیار مشکل بینی محاسبه عوامل مؤثر بر پیش

مقیاس زمانی فصلی مابین مقیاس زمانی کوتاه مدت و طوالنی مدت قرار . شوند ر گرفته میمدت اقلیمی در نظ یرات طوالنیتغی

اما شواهدی وجود دارند مبنی بر اینکه شرایط سطحی که دارای تغییرات کند . ای برخوردارند گیرند و از سیستم پیچیده می

 . قابل توجهی دارند هستند مثل پوشش برف در مقیاس فصلی تاثیر

 . منتشر شده است Geophysical research Lettersجزئیات این یافته در شماره ماه نوامبر مجله 

 temperature.html-satellites-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Researchers with The University of Texas at Austin have found that incorporating snow data collected 

from space into computer climate models can significantly improve seasonal temperature predictions. 

The findings, published in November in Geophysical Research Letters, a publication of the American 

Geophysical Union, could help farmers, water providers, power companies and others that use 

seasonal climate predictions - forecasts of conditions months in the future - to make decisions. Snow 

influences the amount of heat that is absorbed by the ground and the amount of water available for 

evaporation into the atmosphere, which plays an important role in influencing regional climate. 

"We're interested in providing more accurate climate forecasts because the seasonal timescale is quite 

important for water resource management and people who are interested in next season's weather," 

said Peirong Lin, the lead author of the study and a graduate student at the UT Jackson School of 

Geosciences. 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

  phys.org :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 های جدید برای توسعه محصوالت مقاوم در برابر خشکسالی یافته

های  وابسته به وزارت انرژی امریکا، در طی تالش Oak Ridgeآزمایشگاه ملی  محققان

خود برای توسعه گیاهان زراعی و انرژی زیستی مقاوم به خشکی، موفق به کشف 

و ادامه را قادر به ذخیره آب  های ژنتیکی و متابولیکی شدند که برخی از گیاهان مکانیسم

  .کند می در شرایط اقلیمی نیمه خشکرشد 

م فتوسنتز خاص بنام متابولیسم کراسوالسیون یا از طریق سیست( agave)خشک مثل گیاه زینتی آگاو  گیاهان مناطق نیمه

CAM (crassulacean acid metabolism )هان مناطق مرطوب، برخالف گیا. قادر به تحمل شرایط مناطق کم باران هستند

. کنند تا آب کمتری تبخیر شود ها در طی شب جذب و ذخیره می برگ سیدکربن را از طریق باز کردن منافذکا این گیاهان دی

مانند و گیاه در این مدت با استفاده از نور خورشید  شوند بسته باقی می نامیده می stomataاین منافذ که  زرو در طول

 . رسد ب از دست رفته به حداقل میآترتیب میزان  کند و بدین نرژی میاکسید کربن را تبدیل به ا دی

د استفاده برای تولید انرژی سوختی بر روی این روصفت به گیاهان زراعی و گیاهان م این محققان با هدف انتقال این

 . است منتشر شده Nature Plants های آنها در مجله  جزئیات یافته. مکانیسم مطالعه می کنند

 crops.html-resistant-drought-efforts-advances-saving-water-12-/news/2016http://phys.org :لینک خبر

 :خالصه خبر 
As part of an effort to develop drought-resistant food and bioenergy crops, scientists at the Department 

of Energy's Oak Ridge National Laboratory have uncovered the genetic and metabolic mechanisms 

that allow certain plants to conserve water and thrive in semi-arid climates. 

Semi-arid plants such as agave have adapted to survive in areas with little rainfall by developing a 

specialized mode of photosynthesis called crassulacean acid metabolism, or CAM. Unlike plants in 

wetter environments, CAM plants absorb and store carbon dioxide through open pores in their leaves 

at night, when water is less likely to evaporate. During the day, the pores, also called stomata, stay 

closed while the plant uses sunlight to convert carbon dioxide into energy, minimizing water loss. 

ORNL scientists are studying the unique metabolic mechanisms that allow CAM plants to conserve 

water, with the goal of introducing water-saving traits into bioenergy and food crops. The results of the 

team's latest study, which focuses on agave, are published in Nature Plants as the journal's cover story. 

خشکسالی: موضوع  

  phys.org :منبع

 15/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-12-water-saving-advances-efforts-drought-resistant-crops.html
http://phys.org/tags/carbon+dioxide/
http://phys.org/tags/food+crops/
http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2016/newstudyofwa.jpg


 آب و المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 5931نیمه اول آذر 

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

14 

 

 های طبیعی برای حفاظت از گیاهان با الهام از تحقیقات داروئی جایگزین

که معموال در ( Streptomyces)اند باکتری استرپتومایسس  محققان فرانسوی دریافته

های طبیعی از گیاهان وحشی  شود و در محیط انسانی استفاده می های بیوتیک آنتی

ها  کش تواند بعنوان جایگزینی سازگار با محیط زیست بجای آفت آید، می بدست می

ها و سایر تهدیدات،  عالوه بر حفاظت از گیاهان در برابر قارچ. استفاده شود

در حال . ز مؤثر هستندها در سالم ماندن ریشه و تسریع رشد گیاه نی استرپتومایسس

های مشتق شده از آنها در شش نوع محصول  ها و متابولیت حاضر از استرپتومایسس

ها و  ای از مولکول ها طیف گسترده استرپتومایسس .شود مختلف کشاورزی استفاده می

که فواید زیادی فعال تولید کنند و تنها گونه میکربی منحصر بفرد هستند  ذرات زیست

. ای برای حفاظت از گیاهان به شیوه پایدار را دارا هستند باشند و ظرفیت بالقوه توانند داشته می برای گیاهان

شوند، و از آنها در تولید  های گیاهان یافت می های فوقانی خاک و داخل بافت ریشه ها اغلب در الیه استرپتومایسس

های بدست آمده در  پیشرفت. شود استفاده میهای عفونی مثل سل  های مورد مصرف در درمان بیماری بیوتیک آنتی

در جلوگیری از گسترش آفات گیاهی در این امکان را داده است که از آنها شناس  گیاهشناسی سنتتیک به محققان   زیست

 Trends in Palnt Scienceمجله  2156دسامبر  5جزئیات این یافته در شماره . خاک و تحریک رشد ریشه استفاه کنند

 . است دهمنتشر ش

 pharmaceutical.html-alternatives-natural-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The bacteria Streptomyces—which is commonly used in human antibiotics and found in the natural environments of wild 

plants as well as crops—could be used as an environmentally friendly alternative to pesticides, scientists in France write in 

an Opinion published December 1 in Trends in Plant Science. In addition to protecting plants from fungal and other 

threats, Streptomyces has been shown to keep roots healthy and promote plant growth. Streptomyces or their derived 

metabolites are already being used in six different agricultural products. "Streptomyces can really produce a wide diversity 

of molecules that have bioactive properties," says lead author Thomas Rey, Biofungicide Research Program Manager at the 

De Sangosse Group in France. "This is a unique microbial genus that can do so many different things for plants, and it has 

the potential to be a cornerstone for how we could protect crops in a sustainable fashion." Streptomyces is most commonly 

found in the upper soil and inside plant roots, and it has primarily been used in antibiotics that treat serious infections such 

as tuberculosis.  

محیط زیست: موضوع  

  phys.org :منبع

 11/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://phys.org/news/2016-12-natural-alternatives-pharmaceutical.html
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 ها در کشاورزی انتشار کتاب جدید درباره استفاده ایمن از فاضالب

مؤسسه مدیریت یکپارچه مواد و منابع وابسته به دانشگاه سازمان ملل متحد 

(UNU-FLORES) کتاب جدیدی منتشر کرده است که بعنوان یک مرجع برای ،

ها در  های مناسب برای بکارگیری فاضالب عالقمندان در زمینه یادگیری شیوه

استفاده ایمن »این کتاب تحت عنوان . مورد استفاده قرار گیردتواند  میکشاورزی 

و ها  با هدف شناخت فرصت« هایی از تجارب خوب مثال: ها در کشاورزی از فاضالب

 Hiroshanبنا بر اظهارات  .است ها منتتشر شده خطرات بالقوه استفاده از فاضالب

Hettiarachchi  رئیس واحد مدیریت آب این مؤسسه، در بسیاری از کشورها

. شود ها یا مقامات محلی سازماندهی نمی آبیاری با استفاده از فاضالبها توسط دولت

هزینه برای تامین آب موردنیاز برای  های کم کشاورزان معموال بدنبال جایگزین

های تامین نیاز آب و کود  ها یکی از روش آبیاری هستند و استفاده مجدد از آب

شود و نیاز  مشاهده میدر حال حاضر، این وضعیت در مقیاس بزرگ . برای آنها است

ستفاده از لینک زیر قابل دانلود متن کامل این کتاب با ا. به سازماندهی آن بر اساس معیارهای علمی بسیار ضروری است

 :است

Ardakanian.pdf-Hettiarachchi-by-Agriculture-in-Wastewater-of-Use-content/uploads/2016/08/Safe-https://flores.unu.edu/wp 

 /agriculture-wastewater-use-safe-released-book-http://www.thesourcemagazine.org/new :لینک خبر

 :خالصه خبر 
The United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-

FLORES) has launched a new book that will serve as a resource for governments interested in learning from 

existing good practice on using wastewater in agriculture. The book Safe Use of Wastewater in Agriculture: 

Good Practice Examples, aims to highlight how a sound understanding of the opportunities and potential risks 

must be the base for any use of wastewater. “In many countries wastewater irrigation is not something organised 

by the government or local authorities,” Hiroshan Hettiarachchi, Head of Waste Management Unit, UNU-FLORES, 

told The Source. “Farmers tend to identify natural and low-cost alternatives for their needs and water-reuse is 

one of them as it addresses needs in water and fertiliser. However, since it happens at a large scale now, 

organising the process based on a scientific criterion is the need of the hour.” 

آب: موضوع  

 www.thesourcemagazine.org :منبع

 14/11/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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https://flores.unu.edu/wp-content/uploads/2016/08/Safe-Use-of-Wastewater-in-Agriculture-by-Hettiarachchi-Ardakanian.pdf
https://flores.unu.edu/wp-content/uploads/2016/08/Safe-Use-of-Wastewater-in-Agriculture-by-Hettiarachchi-Ardakanian.pdf
https://flores.unu.edu/
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 نکروز ذرت افریقا در مبارزه با بیماریکننده ذرت در جنوب  موفقیت سه کشور بزرگ صادر

اند بطور  سه کشور بزرگ تولید ذرت تجاری و صادر کننده آن در جنوب افریقا توانسته

. تولید کنند( MLN)کامل محصوالت خود را عاری از بیماری کشنده نکروز ذرت 

 بر روی( NPPOs)های ملی گیاهپزشکی  های نظارتی انجام شده توسط سازمان فعالیت

حاکی از آن است که تا کنون  2156در ماالوی، زامبیا و زیمبابوه در سال  MLNبیماری 

ویروس پسیک کلروتیک هیچ موردی از این بیماری شامل مهمترین عامل بروز آن یعنی 

تن بذر ذرت به  70111سه کشور فوق حدود . است مشاهده نشده( MCMV)ذرت 

 ،یماالو ا،یکن ،یوپیکنگو، ات کیاتدموکر یبوتسوانا، جمهورکشورهای آنگوال، 

ها کشاورز  برای کشت تجاری توسط میلیون ایو تانزان لندیرواندا، سواز ک،یموزامب

 . در این مناطق ذرت یکی از مواد غذایی اصلی است. کنند پا صادر می خرده

است که با « MLNتشخیص و مدیریت »های مربوط به پروژه  بخشی از فعالیت MLNنظارت انجام شده بر بیماری 

انجام ( NPPOs)های ملی گیاهپزشکی  المللی امریکا برای کمک و تقویت سازمان گذاری سازمان توسعه بین سرمایه

 . است شده

africa-southern-in-countries-exporting-seed-maize-commercial-major-http://www.cimmyt.org/three- :لینک خبر

necrosis/-lethal-maize-from-free-found 

 :خالصه خبر 
Three major commercial maize-growing and seed exporting countries in southern Africa were found to be so far 

free from the deadly maize lethal necrosis (MLN) disease. MLN surveillance efforts undertaken by national 

plant protection organizations (NPPOs) in Malawi, Zambia and Zimbabwe in 2016 have so far revealed no 

incidence of MLN, including the most important causative agent, maize chlorotic mottle virus (MCMV). The 

three countries export an estimated 7,000 metric tons of maize seed to Angola, Botswana, Democratic Republic 

of Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Swaziland and Tanzania for commercial cultivation 

by millions of smallholder farmers whose households rely on maize as a staple food. MLN surveys were 

conducted as part of ongoing efforts through a project on MLN Diagnostics and Management, funded by 

U.S. Department for International Development (USAID) East Africa Mission, to  strengthen the capacity of 

NPPOs on surveillance and diagnostics.  

ذرت: موضوع  

 (CIMMYT)سیمیت  :منبع

 65/11/6112: تاریخ خبر
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 جویی در نیروی انسانی موردنیاز برای فرآوری کشمش صرفه

در . برداشت انگور برای تولید کشمش نیاز به کار فشرده نیروی انسانی دارد

ها را  قبل از برداشت، کارگران باید شاخههفته  2بسیاری از انواع انگورها، 

تواند به کاهش  ها بزرگ بوده و قطع کردن آنها می معموال این شاخه. ببرند

ها، انگورها شروع به پژمرده شدن  پس از قطع شدن شاخه. تولید منجر شود

 . مخصوص قرار داده شوند یها د در سینیکنند که سپس بای می

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی . ر کنداین روش ممکن است بزودی تغیی

ها بطور طبیعی شروع به خشک شدن  امریکا موفق به تولید رقمی برای تهیه کشمش شده اند که انگورها بر روی شاخه

 . می شودجویی  بدین ترتیب در نیروی انسانی موردنیاز صرفه. کنند می

دانه استاندارد  از نظر اندازه و کیفیت مشابه رقم بینوعی انگور سبز برای تهیه کشمش است که  Supreme رقم انگور

Thomson است که توسط یکی از محققان باغبانی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا و همکارانش تولید شده است . 

  . مراجعه نمایید AgResearchمجله  نوامبر شماره ماه  توانید به تر میبرای اطالعات بیش

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/dec/grape :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Harvesting raisin grapes can be a labor-intensive process. With many grape varieties, about 2 weeks 

before the harvest, crews must cut the canes, which are the long branches that actually produce the 

grapes. Once the canes are cut, the grapes begin to wilt on the vines so that they can later be shaken 

onto trays. 

That may change soon. A new raisin grape developed by Agricultural Research Service (ARS) 

scientists in California dries naturally on the vine, eliminating the costly step of cane cutting. 

"Sunpreme" is a green raisin grape similar in size and quality to the Thomson Seedless, an industry 

standard. It was bred and patented by retired ARS horticulturalist David Ramming, and its release is 

being directed by ARS plant geneticist Craig Ledbetter and his colleagues at the San Joaquin Valley 

Agricultural Sciences Center 

انگور: موضوع  

 (ARS) مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا :منبع

 11/16/6112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست
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 رای بهبود کیفیت شکالتباز پوسته بادام زمینی ستفاده ا

اما . های گیاهی کاکائو در آن است ، استفاده از دانهتلخکالت شاصلی تبلیغات برای لت ع

زدائی شده  مقدار بیشتری پودر کاکائو چربینها آهای تلخ که در  در مقایسه با شکالت

های  ها، شکر و کرم عم و مزه ناشی از چربیطهای شیری بعلت  شکالت شود، استفاده می

 .دنمورد استفاده در آنها طرفدار بیشتری دار

انواعی از مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا در کارولینای شمالی موفق به تولید محققان 

بدون اند  توانسته در این تحقیق. ندسته «پلی فنل»گیاهی  های تلخ حاوی ترکیب اند که معادل شکالت شکالت شیری شده

برای اینکار از ترکیبات . در آنها افزایش دهند رکیبات پلی فنلیک راان تمیزتاثیر منفی بگذارد، شیری اینکه در طعم شکالت 

 . اند هشود، استفاده کرد ال بعنوان ضایعات در نظر گرفته میومشده از پوسته بادام زمینی که مع استخراج

این نوع ترکیبات به مقدار . کنند ها از خود محافظت می با تشکیل ترکیبات شیمیایی پلی فنلیک در برابر استرسگیاهان 

کاکائو و پوسته بادام زمینی از فنل های  اما تا کنون این موضوع که پلی. شود زمینی یافت می فراوان در کاکائو و پوسته بادام

 . یکسان هستند، ناشناخته بود( Bioaccessible)ر دسترسی زیستی ظن

 /https://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/dec/chocolate :لینک خبر

 :صه خبر خال
Dark chocolate is touted for its higher levels of plant-based cocoa bean than milk chocolate, but that does not 

mean chocolate lovers enjoy milk chocolate any less. Love of milk chocolate is mostly about the yummy taste 

from added fats, sugars, and creams versus dark chocolate's higher levels of defatted cocoa powder known as 

cacao. Now, ARS researchers in Raleigh, North Carolina, have reported that consumers can enjoy the taste of 

milk chocolate that contains similar levels of plant compounds known as "polyphenols" as found in dark 

chocolate. For the new study, ARS researchers increased the levels of phenolic compound in milk chocolate to 

levels equivalent to those of dark chocolate without negatively affecting the flavor. They achieved the boost by 

adding an ingredient extracted from something usually considered as waste-peanut skins. Plants protect 

themselves against stressors by forming chemical compounds that include polyphenols. Both cocoa and peanut 

skins are rich in polyphenols—although it is unknown at this time if polyphenols from peanut skins and cocoa 

are equally bioaccessible (meaning in ability to release from food) or equally bioavailable (meaning for use by a 

consumer). 

تغییرات اقلیمی: موضوع  

 (FAO)فائو  :منبع
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 های هرز انگلی های ژنتیکی جدید برای مقاوم سازی گیاهان در برابر علف افتهی

 یاهانن گژاند که  نشان دادههای هرز انگلی  جدید بر روی علفحقیقات ت

 . شوند آنها منتقل می مورد حمله به

مورد انتقال غیرجنسی  12 حققان موفق به شناساییم ،این تحقیقدر 

DNA از خانواده انگلی اناز گیاه میزبان به گیاه این انتقال ژن. اند شده 

اگرچه این . شوند فعال میانگلی  های ونهها پس از انتقال در گ ژن. نام دارد HGT، انتقال افقی ژن یا (broomrapes) گل جالیز

های  کنترل علفبهتری را برای  های روش تواند دیدگاه جدید و این یافته میها نادر است ولی  انتقال در گیاهان و سایر گونه

  . هرز ارائه کند

های هرز  ترین انواع علف اند، از مخرب فتهانگلی از خانواده گل جالیز که در این تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گرگیاهان 

های آنها برای شناخت بهتر عملکرد  بخشی از تالش HGTبنا بر اظهار محققان این پروژه، کشف . باشند در سراسر جهان می

از مجله  2156اکتبر  24جزئیات این یافته در شماره . نترل بهتر آنها استکهایی برای  حل گیاهان انگلی و یافتن راه

Proceedings of the National Academy of Sciences است منتشر شده .   

 weeds.html-parasitic-resist-genetic-12-http://phys.org/news/2016 :لینک خبر

 :خالصه خبر 
Sneaky parasitic weeds may steal genes from the plants they are attacking and use those genes against 

the host plant, according to a team of scientists. 

In a study, researchers detected 52 incidences of the nonsexual transfer of DNA—known as horizontal 

gene transfer, or HGT—from a host plant to members of a parasitic plant family known as the 

broomrapes, said Claude dePamphilis, professor of biology, Penn State. The transferred genes then 

became functional in the parasitic species. Although considered rare in plants and other complex 

species, HGT may thus occur in some parasitic plants, an insight that could lead to better methods of 

controlling parasitic plants that threaten agriculture, he added. 

"These parasitic plants that we study from the broomrape family include some of the world's most 

devastating agricultural weeds," said dePamphilis. "The HGT discovery is really part of our effort to 

try to better understand how parasitic plants work and how we can better control them.  

های هرز علف: موضوع  

 phys.org :منبع

 11/16/6112: تاریخ خبر
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 اخبار کوتاه 

 آسیا و اقیانوسیه  .5

  دفتر مقررات فناوری ژن استرالیا(OGTR )یافت کردای یک رقم گندم تراریخته را در مجوز آزمایشات مزرعه 

Australian OGTR Receives License Application for Field Trial Of Gm Wheat 

  محققان نیوزلندی موفق به تولید رقم اصالح ژنتیکی شدهryegrass با خواص کیفی بهبود یافته شدند 

NZ Scientists Develop GE Ryegrass for Healthier Animals 

 فریقاآ .2

 دو رقم پنبه تراریخته در اتیوپی در دو سال آیندهسازی  تجاری 

Ethiopia to Commercialize Bt Cotton in Two Years 

 دانشجویان مصری اولین ایستگاه رادیویی علمی را در دانشکده کشاورزی دانشگاه قاهره راه اندازی کردند 

Students Launched the First Scientific Internet Radio Station in Egypt 

 

 اروپا .9

 ساله 1951یابی ژنوم بالل ذرت  توالی 

Genome Sequence of 5,310-Year-Old Maize Cob Provides Insights on its Early 

Domestication 

 های مکانیسم دفاعی گیاه سورگوم کشف ویژگی 

Researchers Reveal Characteristics of Plant Defense Compound Dhurrin 

  امریکا .4

  کنترل کننده رشد و هورمون دفاعی در گیاهانآنزیم شناسایی 

Scientists Find Single Enzyme Controlling Growth and Defense Hormones 

 تحقیقات .1

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14967
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14989
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=14979
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 نتیناکسیدان آستاگزا تولید ذرت اصالح ژنتیکی شده حاوی آنتی 

Scientists Engineer Maize to Produce Astaxanthin 

  نقش ژنGmAFS در سیستم دفاعی سویا در برابر نماتدها و آفات 

Study Reveals the Defense Roles of Soybean GmAFS Gene Against Nematodes and 

Insects 

 های اصالح ژنوم نیشکر چالش 

Challenges in Genome Editing of Sugarcane 
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