
 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 مقدمه 

اصلی  عواملد و از جمله آی شمار می وامل توسعه کشاورزی بهاز ع ینوآوری یک

ری، رقابت و رشد اقتصادی محسوب و در ایجاد اشتغال، و برای بهبود بهره

 .کند زدائی و ترغیب توسعه اجتماعی نقش مهمی ایفا میدرآمدزایی، فقر

های راهبردی برای بهبود و حفظ  امروزه یکی از اجزاء اصلی اغلب برنامه

 .گذاری روی علم و فناوری است وری و نوآوری در کشاورزی سرمایه بهره

از ضروریات نوآوری، حفظ و بهبود بهره وری در کشاورزی، آگاهی از دانش و 

تبادل آنها  و(  D & R) فناوری روز برای باال بردن ظرفیت تحقیق و توسعه 

بدین منظور مرکز ملی مطالعات راهبردی . های فعال و مرتبط است بین بخش

عالوه بر انتشار مجازی اهم اخبار داخلی و بین المللی  و آب کشاورزی

کشاورزی و آب تصمیم به تهیه و انتشار بولتن ماهانه دیگری در زمینه 

نظر گرفتن شرایط با در های علمی مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی  یافته

از منابع معتبر  گرفت که مطالب آن سرزمینی و فرهنگی خاص ایران

المللی جمع آوری و به اختصار ترجمه و همراه منابع دسترسی به آنها در  بین

 .یردگ میاختیار ذینفعان قرار 

صفحه اول هر شماره از بولتن شامل فهرست مطالب است که با کلیک بر روی 

بعالوه در محیط . ذیر استپ کانهر عنوان، مشاهده مستقیم شرح عنوان ام
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 انوکود هوشمند برای مدیریت بهتر ازت خاکن

برای چندین نسل است که کشاورزان از اهمیت نیتروژن در رشد محصوالت آگاه 

های سنتی کوددهی  کارآئی روش. کنند بوده و برای افزایش نیتروژن خاک تالش می

بسیار پایین است زیرا بخش عمده نیتروژن کود توسط آب و باد قبل از مصرف از 

 . س گیاه خارج می شوددستر

اما فناوری جدید ارائه . درصد است 92در حال حاضر بازدهی کودهای ازته حدود 

. تواند این مشکل را برطرف کند شده توسط محققان دانشگاه کارلتون و آلبرتا می

. درصد افزایش دهند 02این محققان در تالش هستند تا کارآئی کودهای ازته را تا 

کنند که فقط در زمان مناسب و به  تهیه کودی کار می  ر روی ایدهبدین منظور آنها ب

های نیتروژن در اندازه نانو با پوششی  کود جدید از مولکول. دانند آنها کلید این نوآوری را فناوری نانو می. میزان موردنیاز ازت آزاد نماید

دهد  از جنس ترکیبات شیمیایی خاص هستند که اجازه می نانو« گرهای زیستی حس»مرها حاوی  این پلی. است مر ساخته شده از پلی

 . کودها در زمان  مورد نیاز گیاه ازت آزاد کنند

ها  هایی به محیط اطراف ریشه فرستاده  و در واقع از میکرب بنا بر اظهار یکی از محققان، گیاهان در مرحله خاصی از رشد خود سیگنال

« گفتگوی»حسگرهای زیستی ساخته شده بر اساس درک مکانیسم این . کنند درخواست تغییر فرم ازت به شکل قابل استفاده گیاه می

 . دهند مری را می ها اجازه دستیابی به ازت داخل ذرات پوشش پلی زمان نیاز گیاه به ازت شده و به میکرب شیمیایی قادر به تشخیص

For generations, farmers have understood the importance of nitrogen to the growth of their crops and have 

struggled to boost nitrogen levels in the soil. Conventional fertilizer can only do this to a small extent, since the 

bulk of it is destroyed by water or wind before being used by plants. 

“For every $100 a farmer puts into the ground, only $30 gets used by the crop—the rest is lost,” explains Dr. 

Carlos Monreal, a research scientist with Agriculture and Agri-food Canada and an adjunct professor at Carleton 

University. 

But a new technology being developed by Monreal and his colleagues at the University of Alberta and Carleton 

University could solve this perennial problem. 

“We’re trying to develop a new generation of fertilizers that will increase this efficiency from 30 per cent to 

upwards of 80 per cent,” he says. “The idea is to develop a product that will release nitrogen only when the 

plant needs it and in the amount the plant needs.” The key to this is nanotechnology. Monreal is developing a 

fertilizer made of nano-sized nitrogen molecules coated in a polymer coating that protects the fertilizer from the 

elements. This coating contains nano-sized “biosensors”—made up of a very specific chemical compound—that 

allow the fertilizer to be released into the soil when the plant needs it.These biosensors know when to release 

nitrogen because they’re able to detect chemical signals being transmitted from the roots of the plant to the soil. 

 :منابع

http://www.albertabarley.com/intelligent-nano-fertilizers-herald-the-future/ 

http://bio.albertainnovates.ca/media/60531/monreal.pdf 
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 های حفاظت از آب افزاری برای تعیین شاخص مجموعه نرم 

های کشاورزی  های آبخیز که شامل زمین عناصر مغذی مازاد موجود در رواناب حوضه

های زیست آبی  هستند، برروی کیفیت آب پایین دست و همچنین بر اکولوژی محیط

افزاری جدیدی توسط محققان مرکز  مجموعه ابزار نرم. گذارد اثرات منفی می

های دارای  یریت بهتر رواناباست که به مد تحقیقات کشاورزی امریکا معرفی شده

 .  تواند کمک کند عناصر مغذی مثل ازت و فسفر و همچنین تولید بهتر محصوالت می

ورود مواد . های آبخیز محل ورود آب به نهر، رودخانه و یا دریاچه هستند حوضه

ها در سطح آب شده و اکسیژن  مغذی مازاد به جریانات آبی سبب افزایش رشد جلبک

رسد که آبزیان قادر به ادامه زندگی  که سطح اکسیژن آب به حدی می زمانی. شود ها مصرف می های تغذیه کننده از جلبک تریآب توسط باک

 . تواند آب را از نظر شرب نیز غیرقابل مصرف کند غلظت باالی نیتروژن می. آید پیش می« hypoxia»نباشد شرایط 

های اطالعات  نام دارد در محیط سیستم  Agricultural Conservation Planning Framework (ACPF)افزاری که  این مجموعه نرم

 .     قابل استفاده است ArcGISجغرافیایی 

منتشر  Environmental Qualityالمللی  مجله بین 0202ژوئن -افزاری طی دو مقاله در شماره ماه مه جزئیات بیشتر درباره این مجموعه نرم

های غربالگری و یا معیارهای الزم برای شناسایی و انتخاب نقاط  ای از گزینه توانند به مجموعه افزار می ک این نرمکاربران به کم. شده است

 . مناسب برای اجرای اقدامات حفاظتی دست یابند

 .قابل دانلود است ralwater.org/acpfhttp://northcentرایگان و از لینک  ACPFافزاری  مجموعه نرم

Excess nutrients from watershed runoff, from sources that include farming, affect downstream water users and the 

ecological quality of aquatic environments. Now, a new software toolset developed by scientists with the Agricultural 

Research Service is geared to better manage the runoff of nutrients, such as nitrogen and phosphorus, while also 

supporting agricultural production. 

A watershed is an area of land that can contribute water into a stream, river, or lake. Excess nutrients from watersheds 

can promote algal blooms in surface waters, and later the water’s oxygen may be consumed as bacteria feed on the 

algae. When oxygen depletion reaches levels where water no longer supports aquatic animals, the condition is called 

“hypoxia,” and it affects areas of the Gulf of Mexico, the Great Lakes, and the Chesapeake Bay. High concentrations 

of nitrates can also make water unfit for drinking. 

The new computer-based toolset—geared to serve conservation planners, researchers, and landowners—is described in 

two papers that appeared in the May-June 2015 issue of the Journal of Environmental Quality. The research was 

organized and led by ARS soil scientist Mark D. Tomer and presented in these papers. 

 : منبع

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/sep/toolset/ 

 بازگشت به فهرست
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 «سوپر جاذب مبتنی بر پروتئین»بهبود دهنده خاک بنام  

است که نسبت به محصوالت مشابه قبلی آب و عناصر غذایی الزم  موفق به تولید نوعی بهبود دهنده جدید خاک شده Biomationشرکت 

بنا بر اظهار یکی از مسئولین این کمپانی، این محصول ترکیبی از مواد آلی عنی و نوعی پلی مر جاذب . کند برای گیاه بهتر حفط و فراهم می

 .تواند مناسب باشد های شنی نیز می بنابراین برای پرورش گیاهان در خاک. افزاید ک نیز میآب است که بر خواص چسبندگی خا

برخالف سایر  .کند نام دارد بیست برابر وزن خود آب جذب می« (PBSA)سوپر جاذب مبتنی بر پروتئین »این بهبود دهنده خاک که 

به آسانی آب و عناصر غذایی موردنیاز  PBSAکنند،  زاد نمیها که بعلت داشتن ساختمانی سخت به راحتی مایعات را آ هیدروژل

 . شود گیاه را آزاد کرده و به بهبود کیفیت و هیدراسیون خاک کمک کرده و نهایتا سبب افزایش رشد گیاه می

دن آن به پس از اضافه کر. خیزی خاک است های مؤثر در حفظ حاصل این بهبود دهنده جدید همچنین منبع غذایی خوبی برای میکرب

شود،  اکسیدکربن و آب تجزیه می با توجه به اینکه به مواد آلی، دی. ماه کارآیی دارد 00تا آالت استاندارد  خاک توسط ماشین

 .  باقیمانده مضر نیز ندارد

 
(سمتچپ)وشن(وسط)،مخلوطشنوخاک(سمتراست)PBSAشنو.اندروزآبدادهنشده9فرنگیهاییکهبهمدتگوجه

Biomation have developed a new approach to soil improvement that keeps crops well hydrated and nourished. 

Paul Smith, head of business development from Biomation says: “Our product combines nutrient rich organic 

matter with a water absorbing polymer that also has soil binding properties. It is so good, plants can grow in 

builders sand.” 

The soil improver named protein-based super absorber (PBSA) absorbs up to 20 times its weight in water. 

Unlike other hydrogels, which have a rigid wall structure and do not always release liquids easily, PBSA 

releases the water and the nutrients when needed. This improves the quality and hydration of the soil, leading to 

increased plant growth. The soil improver is an excellent food source for the microbes that play an essential role 

in maintaining soil fertility. Once applied to the crops using standard farming machinery it can provide benefits 

for up to 12 months. No harmful residue is left, as the product is broken down to organic matter, carbon dioxide 

and water. 

 :های زیر استفاده نمایید توانید از لینک برای اطالعات بیشتر درباره این محصول می

http://www.agritech-east.co.uk/soil-improver-enhances-nutrition/ 

http://www.agritech-east.co.uk/biomation/ 

 بازگشت به فهرست

http://www.agritech-east.co.uk/soil-improver-enhances-nutrition/
http://www.agritech-east.co.uk/biomation/
http://www.agritech-east.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Biomation-tomatoes-triptych.jpg
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 «ها هشدار زودهنگام بیماری دام» گرهای الکترونیکی حسمعرفی  

تغییر ه بیماری، تغییرات رفتاری مختلف از جمله هنگام ابتال ب

تغییر در الگوی غذای مکان استراحت، جدا شدن از گله و یا 

فناوری جدیدی که قادر به . کند ها بروز می خوردن در دام

تشخیص این تغییرات باشد، در تشخیص زودهنگام و 

ها بسیار مفید و مؤثر  در دامداری عفونتپیشگیری از گسترش 

 . بود خواهد

سیستمی برای هشدار زودهنگام بیماری  Omnisenceشرکت 

قالده گاوها هر چند ثانیه یکبار اطالعات موردنیاز به نصب شده بر ( tag)های  است که از طریق برچسب  ها معرفی کرده در دام

توانند  عفونت بسیار مؤثر میشود که در تشخیص بروز بیماری و جلوگیری از گسترش  ها ارسال می گرهای موجود در گاوداری حس

ها بوده و به آسانی در  بنا بر اظهارات مدیرعامل این شرکت، این سیستم قادر به تشخیص دقیق موقعیت و پایش رفتاری دام. باشند

ها  گرهای نصب شده بر قالده گاو حس. داخل یک انبار نیز می تواند نصب و برای تشخیص مراحل اولیه بروز بیماری از آن استفاده شود

افزار مخصوص با الگوی رفتاری نرمال مقایسه و  توسط نرمای را تهیه و با تلفیق آن با موقعیت هر گاو  اطالعات رفتاری فردی و گله

 . سازند ها را مطلع می ترتیب رفتارهای غیرعادی را تشخیص و از طریق پیام متنی و یا ایمیل صاحبان گاوداری بدین

عوارض آن وابسته است، بطوریکه بیماری زمانی تشخیص داده ها به مشاهده مستقیم  در حال حاضر، تشخیص بیماری در گاوداری

های  از دیگر مشکالت مطرح در زمینه بیماری. کند شود که شیرها آلوده شده و عفونت از طریق تجهیزات شیردوشی تسری پیدا می می

 . خواهد شد بیوتیک نیز نتیال به بیماری منجر به کاهش مصرف آبیوتیکی است که کاهش ابت دامی، مقاومت آنتی

Animals suffering from an illness change their behaviour. A sick cow might lie down in a different area, split 

itself away from the herd or change its eating pattern. A new technology which detects these changes will make 

it easier for farmers to identify the early stages of disease. 

Omnisense has developed an on-farm automated ‘early warning system’. It uses a tag on the cow’s collar to 

relay information every few seconds via sensors within the cow shed and should help to reduce the spread of 

infection. 

Andy Thurman, CEO of Omnisense, explains:  “We have developed an accurate position and behaviour 

monitoring system which is easy to deploy within a barn and can be used to detect the early stages of disease. 

“Small collar mounted radio sensors on the cows provide information on individual and herd behaviour. This is 

uniquely combined with knowledge of every cow’s position, enabling the software to establish the normal 

activity pattern for each animal, making it easier to identify abnormalities in behaviour. The farmer will be 

alerted to these changes by text or email.” 

 

 :های زیر استفاده نمایید توانید از لینک برای اطالعات بیشتر درباره این محصول می

http://www.agritech-east.co.uk/sensors-to-provide-early-warning-of-disease/ 

http://www.agritech-east.co.uk/engineering-electronics-and-software-for-agri-tech/ 

 بازگشت به فهرست
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 تکنیکی برای شناسایی گاوها از روی تصویر پوزه آنها 

 .پوزه هر حیوانی مانند اثر انگشتان انسان منحصر بفرد است

مصر موفق به توسعه  (Beni-Suef) محققان دانشگاه بنی سویف

تکنیکی مبتنی بر کامپیوتر برای شناسایی گاوها از روی تصاویر 

یماری و تشخیص رصد ب برایاند که  دیجیتال پوزه آنها شده

 . تواند مورد استفاده قرار گیرد موارد تقلب می

های کامپیوتری قادر به  این سیستم با استفاده از الگوریتم

های مختص به هر حیوان از روی  شناسایی و تشخیص ویژگی

در حال حاضر، از این تکنیک برای . باشد تصاویر پوزه آنها می

هره انسان استفاده کارهای بیومتریک مشابه مثل شناسایی چ

 . شود می

هر و کاغذ، روش هایی مثل چاپ تصاویر با جو اما تکنیک . است شده تا کنون از پوزه گاوها برای شناسایی آنها استفاده می 0300از سال 

و داغ کردن  سب زدن بر گوشی، برچهای مورد استفاده بویژه در کشورهای در حال توسعه مثل خالکوب نین سایر روشهمچ. بری است زمان

های  های گاوها است که پس از تجزیه وتحلیل ویژگی های دیجیتال از پوزه اما تکنیک جدید بر اساس عکس. برای حیوان آزاردهنده است

بندی و نگهداری  های الزم بر روی آنها انجام شده و سپس در یک بانک اطالعاتی طبقه ، پردازشهای کامپیوتری یتمرهرعکس توسط الگو

 . شود می

 . است به چاپ رسیده International Journal of Image minningجزئیات بیشتر در باره این یافته در مجله 

Egyptian scientists have developed a computer-based technique to identify cattle using nose prints, a study says. 

The system, devised by researchers at Beni-Suef University, uses computer algorithms to detect distinct features 

in cattle muzzle images to classify animals. This technique has already been applied to similar biometric tasks, 

such as identifying human faces. 

Monitoring livestock production — for instance to manage vaccination, detect fraud or follow 

up disease outbreaks — helps ensure the safety of cattle products, says the study published in the International 

Journal of Image Mining last month. 

Just like humans have unique fingerprints, each animal has a unique muzzle print. While cattle muzzles have 

been used to identify animals since 1921, existing techniques, such as printing a muzzle image with ink and 

paper, can be time-consuming, the paper says. Other traditional identification methods used in developing 

countries, for example tattooing, ear tagging or hot iron branding, are painful for animals. 

By contrast, the Egyptian method relies on taking digital photographs of cattle muzzles. The pictures are 

processed to extract features before an algorithm analyses the content of each print, which is then classified and 

added to a database. 
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 های شور های علمی جدید برای کاشت محصوالت کشاورزی در خاک یافته 

تواند در آینده  اند که می های علمی جدیدی رسیده محققان دانشگاه وسترن استرالیا به یافته

شوری . به توسعه گیاهانی که قابلیت رشد در خاکهای شور دارند در سراسر جهان کمک نماید

خاک در بسیاری از نقاط دنیا از جمله استرالیا یکی از عوامل محدود کننده تولید محصوالت 

 . است کشاورزی

شناسی گیاهی دانشگاه وسترن و  در این رابطه پروفسور تیموتی کُلمر از دانشکده زیست

المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق  موسسه کشاورزی استرالیا با همکاری محققان مرکز بین

بر روی فرایندهای زایشی گیاه نخود و اثرات تنش شوری بر ( ICRISAT)خشک و گرمسیری 

 . اند های خاص مطالعه و بررسی کرده در شرایط تجمع غلظت یونی در بافت آنها و همچنین

های زایشی  های خاص از اندام بنار بر اظهارات پروفسور  کُلمر  طی این تحقیق برای اولین بار تجزیه و تحلیل دقیق غلظت یونی در سلول

است که  قبال تصور بر این بوده.  پذیر شده است ه وسترن امکانهای میکروسکوپی دانشگا گیاه تحت شرایط تنش شوری با استفاده از تکنیک

اما نتایج بدست آمده از این تحقیق که در . های زایشی گیاه نخود علت حساسیت آن نسبت به شوری است های نمک در اندام تجمع یون

های جدید  یافته.  است یه را ثابت کردهاست، نادرست بودن این فرض به چاپ رسیده Plant, Cell and Environmentالمللی  مجله بین

های فتوسنتتیک و تولید مواد قندی برای تشکیل و پر شدن دانه در شرایط شوری،  همراه با سایر آزمایشات انجام شده بر روی واکنش

انحاء مختلف در برابر های مختلف به  سازد و اینکه چگونه ژنوتیپ تری از نحوه مقاومت و تحمل در برابر شوری را روشن می شناخت دقیق

 .کنند شوری مقاومت می

A team of researchers from The University of Western Australia has made a breakthrough that could assist the 

future development of crops to cope with production in salty soils worldwide. 

Soil salinity impedes crop production in many parts of the world, including large areas of farming land in 

Australia. 

Professor Timothy Colmer from UWA’s School of Plant Biology and Institute of Agriculture, who led the study, 

said his team studied how salt affects the reproductive processes in chickpea plants. 

Working with research partners at the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 

(ICRISAT), scientists specifically looked at whether the effect of salinity on reproductive processes in chickpea 

was associated with ion concentration in specific tissues. 

“This is the first detailed analysis of ion concentrations in specific cells of reproductive structures of plants 

subjected to salt stress, made possible by the techniques available at the UWA Centre for Microscopy, 

Characterisation and Analysis,” Professor Colmer said. 
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 انگیاهتوسط  ها اتوژنپمکانیسم تشخیص شناسائی  

ند امریکایی بنام هارولد هنری فلور با دانشم در اواسط قرن بیستم،

موفق به توضیح این مسئله شد که « ژن برای ژن»استفاده از مدلی بنام 

توانند مبارزه  زا می چرا انواع خاصی از گیاهان با برخی از عوامل بیماری

المللی از محققان موفق به شرح   هفتاد سال بعد، یک تیم بین. کنند

ای  های آنها بصورت مقاله یافته. اند فلور شده جزئیات بسیار دقیق از مدل

 . به چاپ رسیده است eLifeدر مجله 

ژاپن و آزمایشگاه  Iwateمحققان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی  

Sainsbury های حسگر برنج بنام  انگلستان بر روی پروتئینPik  و

 به . اند بالست برنج کار کرده AVR-Pikچگونگی اتصال آن به پروتئین 

کمک کریستالوگرافی اشعه ایکس این تیم موفق تصویربرداری از نقاط تماس بین پروتئین گیاهی و پروتئین پاتوژن در سطح مولکولی 

 . گیرد برای اولین انجام می« ژن برای ژن»تصویر برداری از دو پروتئین در این سطح و بر اساس مدل .  شده اند

بینی کرده  از نویسندگان این مقاله ، آقای فلور پیشو یکی  John Innesاز مرکز تحقیات  بر اساس توضیحات آقای دکتر عباس مقبول

اما در آن زمان دانش مولکولی کافی در این زمینه وجود . ها هستند بود که حسگرهای گیاهی قادر به تمایز بین انواع مختلف پاتوژن

ها توسط  درک مکانیسم تشخیص پاتوژن. است مولکولی کریستالیزه شدهق های دقی لور به مدلهای ف امروزه ایدهدر واقع . نداشته است

های  حسگرهای گیاهی به توسعه راهبردهای تقویت سیستم ایمنی گیاهان و به افزایش مقاومت برنج و سایر گیاهان در برابر بیماری

 .   گیاهی کمک خواهد کرد

In the mid-20th century, an American scientist named Harold Henry Flor helped explain how certain varieties 

of plants can fight off some plant killers (pathogens), but not others, with a model called the "gene-for-gene" 

hypothesis. Seventy years later, an international team of scientists describes precisely how a plant senses a 

pathogen, bringing an unprecedented level of detail to Flor's model. 

In a study published in eLife, the team led by Professor Mark Banfield, in collaboration with the Iwate 

Biotechnology Research Centre (Japan) and The Sainsbury Laboratory (UK), investigated how one sensor 

protein from rice called Pik binds with AVR-Pik, a protein from the rice blast pathogen. This fungus causes 

the most devastating disease of rice crops. Using X-ray crystallography facilities at Diamond Light Source in 

Oxfordshire, the team succeeded in imaging the contact points between the plant and pathogen proteins at the 

molecular level -- the first time this has been done for a pair of plant and pathogen proteins that follow the 

gene-for-gene model. 
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 های غذایی  های فعال عامل مسمومیت سیستمی ساده و ارزان برای تشخیص توکسین 

امریکا، بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای 

های با منشاء  به بیماری در این کشور میلیون نفر 20ساالنه حدود 

نفر نیز جان خود را از دست  9222غذایی مبتال شده و حدود 

های مربوط به وجود  هزینه باالی تجهیزات تست . دهند می

ها در مواد غذایی، یکی از عوامل اصلی محدود کننده  توکسین

 . است ها اعالم شده ع بیماریدر پیشگیری از گسترش این نو

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا سیستمی ساده و 

از ( Shiga)شیگا ارزان قیمت برای تشخیص توکسین 

مورد مسمومیت  79222طبق برآوردهای انجام شده ساالنه در امریکا حدود . اند اشرشیا کلی معرفی کرده O157:H7های  سویه

 . باشد های ناشی از مسمومیت غذایی مربوط به آلودگی مواد غذایی به این توکسین می مرگ درصد از 62غذایی و بیش از 

بنا بر اظهار آقای رئوبن رسولی . های فعال است سیستم جدید شامل یک دوربین و یک منبع تشعشع نور برای تشخیص توکسین

های  اما تست. کند دهی توکسین را غیرفعال می تدر فرآوری مواد غذایی روش حرارشیمیدان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا، 

تشخیص بین این دو . ندنیست در غذاهای فراوری شده قادر به تمایز بین اشکال فعال و غیر فعال توکسین ELISAایمنی رایج مثل 

در سیستم معرفی شده فناوری . آید بسیار مهم است زیرا توکسین غیر فعال سمی نبوده و تهدیدی برای سالمت انسان بشمار نمی

بخصوص برای کشورهای در حال توسعه  باشد میسان و مقرون بصرفه کاربردی بسیار آمورد استفاده برای تشخیص توکسین فعال 

مجله   0202 جزئیات بیشتر در مورد این نوآوری در شماره ماه سپتامبر. ها بسیار باال است شیوع این نوع بیماری که امکان ابتال و

AgResearch Magazine در دسترس است . 

Each year, about 48 million Americans are sickened by foodborne diseases, and 3,000 die, according to the U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention. One factor that limits widespread testing of foods for toxins that cause 

food poisoning is the cost of equipment. 

Chemist Reuven Rasooly and his colleagues at the Agricultural Research Service’s Western Regional Research 

Center (WRRC) in Albany, California, have developed a simple and inexpensive system for detecting biologically 

active Shiga toxin, a product of pathogenicEscherichia coli serotype O157:H7. It is estimated that E. coli O157:H7 

causes 73,000 cases of food poisoning and more than 60 deaths in the United States each year. 

The new system involves the use of a camera and a light-emitting source to biologically determine active toxin. 

Affordable, sensitive devices like this are needed to reduce the sources and incidence of foodborne illness, says 

Rasooly, who works in WRRC’s Foodborne Toxin Detection and Prevention Research Unit. Current immunological 

tests, such as the ELISA, cannot distinguish between the active and inactive form of Shiga toxin. 

 /http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/sep/camera:منبع
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 آرد هسته انگور با خواص مفید برای سالمتی 

امریکا به همکاری شرکت سازنده  یتیمی از محققان مرکز تحقیقات کشاورز

بر روی خواص مفید برای  WholeVine Products آرد دانه انگور بنام 

در حال حاضر آرد . اند سالمتی این نوع آرد غیرمعمول مطالعه و تحقیق کرده

دانه انگور با انواع آرد دیگر مخلوط شده و در پخت انواع نان، کلوچه و کراکر 

های جدید این محققان درباره خواص مفید این  یافته. شود استفاده می

تری از مواد غذایی  ربرد آن در طیف گستردهمحصول ممکن است به کا

تواند به کاهش استفاده از ضایعات تولید شده  همچنین این یافته می. بیانجامد

ای منجر  ریزهای زباله ها بعنوان خوراک دام، کمپوست و دور سازی در شراب

 . شود

است که کاهش   ف انگور در جیره غذایی روزانه همسترها نشان دادهنتایج بدست آمده از آزمایشات مقدماتی انجام شده با استفاده از انواع مختل

استفاده شده بیشتر از مواردی  Chardonnayاضافه وزن، کلسترول خون و بیماری کبد چرب در همسترهایی که در جیره غذایی آنها از انگور 

ی از اعضا این تیم تحقیقاتی، خواص مفید محصوالت جانبی مثل بنا بر اظهارات یک. اند بوده Syrahو یا  Cabernetبوده است که شامل انگورهای 

هسته و پوست انگور از قبل ثابت شده بود، اما این اولین بار است که به خواص آرد کامل هسته انگور در کاهش سطح کلسترول خون بخصوص 

LDL   وVLDL است پی برده شده . 

 . در دسترس است AgResearch Magazineبر مجله جزئیات بیشتر درباره این یافته در شماره ماه سپتام

Agricultural Research Service chemist Wallace Yokoyama and colleagues have teamed with WholeVine Products, a 

northern California maker of varietal wine grape flours, to learn more about the potential health benefits of these 

unusual flours. 

Right now, bakers typically blend these flours with others to make breads, cookies, or crackers. The studies that 

Yokoyama is leading may not only spark more interest in the flours, but may also lead to their use as a health-

promoting ingredient in a broader range of foods. 

That could help reduce the amount of wine grape seeds that today end up in cattle feed, compost, or landfills. 

In a preliminary experiment, Yokoyama’s team showed that blood cholesterol, hepatic steatosis (better known as “fatty 

liver”), and weight gain were reduced in laboratory hamsters fed high-fat, obesity-inducing rations spiked with flour 

milled from Chardonnay wine grape seeds, as compared to hamsters fed rations spiked with Cabernet Sauvignon or 

Syrah grape seed flour. 
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 دستیابی به اطالعات جدید درباره ژنوم جو 

بوده و با توجه به   جو از غالتی است که کاشت جهانی آن بسیار گسترده

ژنوم بسیار بزرگ و پرتکرار دستیابی به توالی ژنی آن بسیار دشوار 

های مصنوعی باکتریایی  کروموزوم 6070 تنهامطالعات قبلی . است

(BACs )اند فیزیکی مشخص کرده  یابی شده را در نقشه توالی. 

محققان دانشگاه ریورساید کالیفرنیا طی تحقیقات جدید خود به 

با دسترسی به . اند یافته اطالعات جدیدی درباره ژنوم جو دست

یابی بیش از  با وضوح باال موفق به شناسایی و توالی های از ژنوم جو بخش

02222  BAC افزار  ن با استفاده از نرمهمچنی. اند شدهHarVEST  ،

 . اند را با هم مقایسه کرده Dژنوم جو و ژنوم گندم 

مطالعات بیشتر .  شده است Morexهای رقم  گیگابایت شامل دو سوم کل ژن 7/0نتایج مطالعات آنها منجر به تهیه توالی ژنتیک به حجم حدود 

 . ترکیبات مجدد مهارشده را مشخص کرده استهای متراکم با  ها نقاطی با ژن BACبر روی توالی 

جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله . کند ها اطالعات جدیدی را برای بهبود راهبردهای اصالح ارقام جو و سایر گیاهان مرتبط فراهم می این یافته

The Plant Journal است اف در زیر آمده دی لینک مربوط به متن کامل مقاله با فرمت پی. به چاپ رسیده است . 

Barley is one of the most widely cultivated cereal crop and is difficult to sequence due to its large and highly 

repetitive genome. Previous study of the barley genome only identified 6,278 BACs sequenced in the physical map but 

fine structure was limited. 

In the study led by researchers from the University of California-Riverside, new information on barley's genome has 

been generated. In obtaining access to the gene-containing portion of the barley genome at high resolution, the 

researchers identified and sequenced more than 15,000 BACs. Comparisons were also made between barley and the 

ancestor of the wheat genome D using the software HarvEST. 

The results of the study led to the generation of ~1.7 Gb genomic sequence containing about 2/3 of all Morex genes. 

Further studies on the sequenced BACs, revealed that it has gene-dense regions with repressed recombination. The 

comparative study between barley and the ancestor of wheat genome D indicated that there is a high level of 

colinearity between the two species. 

The findings can provide new information to improve breeding strategies for barley and other related crops. 

For more details of the study, read the article at The Plant Journal. 
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1. OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development) 

http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf 

 

 

 

 

 

2. Learning tool on Nationally Appropriate 

Mitigation Actions (NAMAs) in the agriculture, 

forestry and other land use (AFOLU) sector (FA0 -

2015) 

 

      http://www.fao.org/docrep/017/i3176e/i3176e.pdf 

 

 

 

3. Food security in a world of natural resource scarcity (the 

role of agricultural technology)   

 

http://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/128022/filename/128233.pdf 
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