
 

 بآ و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 المللی حبوبات سال بین: 6102سال 

ن مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و هشتمی

برای « المللی حبوبات  سال بین»متحد، عنوان 

 ( A/RES/68/231. )تصویب گردید 6102سال 

گیاهانی یکساله از خانواده  pulsesحبوبات یا 

دانه  06تا  0بین  لگومینوز هستند که در هر غالف

های مختلف تولید  بذر در اندازه، شکل و رنگ یا

واژه حبوبات فقط به محصوالتی اطالق . کنند می

های خشک مصرف  می شوند که به صورت دانه

گیاهی که به صورت سبز یا  یها شوند و دانه می

 . شود گیرند را شامل نمی کشی مورداستفاده قرار می خوری و یا در صنایع روغن تازه

حبوبات شامل انواع لوبیا و نخود، منابعی ارزان قیمت برای پروتئین، با طعمی خوب و 

ای باال و سرشار از عناصر ریزمغذی هستند که در سالمتی و امرار معاش  خواص تغذیه

 .توانند نقش مهمی داشته باشند بویژه مردم کشورهای در حال توسعه می

المللی حبوبات در ادامه نامگذاری  بین تحت عنوان سال 6102گذاری سال  نام

... المللی خاک، کشاورزی خانوادگی، کینوا و  های اخیر تحت عناوین سال بین سال

  .است انجام گرفته

 ها توسط سازمان ملل متحد  سال  درباره حبوبات و نامگذاری برای اطالعات بیشتر

 :های زیر مراجعه نمائید به لینک توانید می

http://www.fao.org/pulses-2016/en/ 

http://iyp2016.org/ (کنفدراسیون جهانی حبوبات) 

http://www.un.org/en/sections/observances/international-years/ 

 .طفا از ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود دریغ نفرمائیدل

 f_raoufi@yahoo.com  ،gharedaghli@yahoo.com :ایمیل

 180 – 22768381: ،  فاکس 180 – 22768388: تلفن

 : فهرست مطالب
   سخن روز  

  المللی حبوبات سال بین: 6102سال  

 غذایی صنایع 

 انگور وحشی، منبعی جدید برای تولید صمغ عربی 

 بیوتکنولوژی 

 متحمل کردن برنج و ذرت به خشکسالی طوالنی 

  کشاورزی 

 تر شناسایی ارقام فلفل با عمر انبارداری طوالنی 

 العاده ای فوق بومی با خواص تغذیه گیاه 2معرفی  

 فناوری 

 کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در کشاورزی 

  6102سه نمونه عکس علمی منتخب سال 

 دام 

 واکسن جدید برای کنترل کنه گاو 

 زنبور عسل 

 پالسم زنبورعسل معرفی مجموعه جدید از ژرم 

 

 کتاب برای دانلود 

 6102-02: وضعیت بازار جهانی محصوالت کشاورزی  

 وضعیت جهانی منابع خاک 

 نینو بر مناطق کشاورزی شکسالی ناشی از الشناخت اثرات خ 

 دهنده شداره های سیستم های ها و ظرفیت تقویت قابلیت 

 زودهنگام امنیت غذایی

 21 (0622 -6102)گذاری فائو  سال فعالیت مرکز سرمایه 

  دستورالعمل فنی برای  ساخت و کاربری سیلوهای فلزی در

  مقیاس کوچک

 0934آذر   –4شماره 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/231
http://www.fao.org/pulses-2016/en/
http://iyp2016.org/
http://www.un.org/en/sections/observances/international-years/
mailto:f_raoufi@yahoo.com
mailto:gharedaghli@yahoo.com
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 (Gum Arabic)صمغ عربی  تولید انگور وحشی، منبعی جدید برای

دهنده  اغلب   یکی از اجزاء اصلی تشکیل« صمغ آکاسیا»یا « صمغ عربی»

این ماده بعنوان عامل غلیظ کننده . ها است محصوالت غذایی  و نوشیدنی

ها،  نبات مله خامه قنادی، آبو امولسیفایر در بسیاری از محصوالت از ج

ها و جوهرها، چسب تمبر پستی و مواد آرایشی  های مکیدنی، رنگ قرص

 . شود استفاده می

درخت آکاسیای وحشی در سراسر صحرای افریقا بدست صمغ عربی از 

. درصد از تولید تجاری این ماده مربوط به کشور سودان است 01. آید می

دالر به  9111نی بصورت پودر و به قیمت در حال حاضر، در بازارهای جها

 . است های اجتماعی و سیاسی اخیر در منطقه مشکالتی را در زنجیره عرضه این ماده بوجود آورده ناآرامی. شود ازاء هر تن فروخته می

 Agricultural & Food Chemistryمجله  6102در نسخه شماره ماه اوت . است تا این زمان ماده جایگزین برای این صمغ یافت نشده

قان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا که از نظر ترکیب شیمیایی و عملکرد مشابه صمغ عربی توسط محقکشف شیره گیاهی جدیدی 

 . است است گزارش شده

شود را  یکه در سراسر امریکای شمالی یافت م Vitis ripariaای انگور وحشی به نام علمی  محققان مرکز فوق نمونه شیره گیاهی گونه

ای شدن و خواص دیگر مورد آزمایش قرار داده و  آنالیز کرده و از نظر خواصی مثل امولسیفیکاسیون، چسبندگی یا ویسکوزیته، نقطه ژله

 . اند خواص و عملکردی کامال مشابه صمغ عربی مشاهده کرده

If you’re the type of consumer who reads the ingredients listed on the back of a favorite prepared food or beverage, 

then you’ve probably noticed “gum Arabic” (or “acacia gum”) there. A common thickening agent and emulsifier, gum 

Arabic is in many products, such as cake frosting, candies and lozenges, paints and inks, postage stamp glue, and 

cosmetics. “Gum Arabic is harvested commercially from wild acacia trees throughout the Sahara region of Africa, 

with more than 80 percent of commercial production centered in Sudan,” says Neil Price, a chemist with 

the Agricultural Research Service’s National Center for Agricultural Utilization Research (NCAUR) in Peoria, Illinois. 

However, the gum, which is typically sold in powdered form at a current market price of $3,000 per ton, can be hard to 

come by. In the mid-1980s, for example, a shortage led to steep price hikes. More recently, there’s been social and 

political turmoil in the region, among other complicating supply-chain issues. 

Domestic equivalents of gum Arabic have proven elusive—until possibly now. Reporting in the August 2015 issue of 

the Journal of Agricultural and Food Chemistry, Price, together with plant physiologist Steven Vaughn and NCAUR 

colleagues, announced their discovery of a sap derived from the stem of frost grape, a native U.S. species, that’s both 

chemically and functionally similar to gum Arabic. 

 :بعامن

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/dec/grape/ 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.5b02316?src=recsys&journalCode=jafcau 

 بازگشت به فهرست
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http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=50-10-05-00
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 تواند کمک کند گیاهی که به افزایش تحمل برنج و ذرت در برابر خشکی می 

از ژن یک گونه گیاهی بومی استرالیا و گینه نو برای متحمل ساختن اند که  دریافتهحققان م

ن نواحی گرمسیری مثل برنج و نخود در برابر تغییرات اقلیمی  همراه با حفظ عملکرد گیاها

 . استفاده نمودتوان  میباال 

محققان مرکز گیاهان گرمسیری و محصوالت زیستی وابسته به دانشگاه فناوری کوئینزلند 

پس از Tripogon loliiformis اند که گونه علفی  طی آزمایشات خود به این نتیجه رسیده

 . یک دوره طوالنی خشکی زمانیکه هیدراته می شوند قادر به رویش مجدد هستند طی

این یک قدم مهم ژنتیکی برای تولید ارقام مقاوم در برابر خشکسالی طوالنی است که برای 

 . تولید پایدار غذا بسیار حائز اهمیت است

تند که دارای متعلق به گروه کوچکی از گیاهان آوندی هس Tripogon loliiformisگونه 

مکانیسم تحمل به تنش منحصربفرد بوده و قادر به ادامه حیات در شرایط سخت محیطی و 

 . آب و فقیر هستند های کم رشد در خاک

های گیاه  محققان در این مقاله ویژگی(. لینک دوم )است  به چاپ رسیده PLOS Geneticsجزئیات بیشتر درباره این تحقیق در مجله 

 .اند را ارائه کرده( resurrection plant)هفت جان 

A grass native to Australia and New Guinea may provide the genetic key to enable tropical crops such as rice 

and chickpea to withstand the effects of climate change and still produce high yields.  

As frequent and extreme weather conditions threaten global food security, results from glasshouse trials being 

conducted at the Queensland University of Technology’s (QUT) Centre for Tropical Crops and 

Biocommodities have shown that the grass, Tripogon loliiformis, regenerates when hydrated even after drying 

out during prolonged droughts. 

In a The study published in PLOS Genetics (3 December), QUT scientists Brett Williams, Sagadevan 

Mundree and their fellow researchers presented characteristics of “resurrection plants” such as T. 

loliiformis — which belong to a small group of vascular plants that possess unique stress tolerance 

mechanisms for surviving extreme environments and growing in nutrient and water-poor soils.  

The research team showed that resurrection plants manipulate sugar metabolism to promote desiccation 

tolerance. This finding may provide candidate genes that are potentially useful for the development of stress 

tolerance in crops such as rice, sorghum and maize, which are a close relative of T. loliiformis.  

 :منابع

http://www.scidev.net/asia-pacific/agriculture/news/this-plant-may-help-rice-corn-survive-long-

droughts.html#sthash.UFAmbgGx.dpuf 

http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005705 

 بازگشت به فهرست
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 تر شناسایی ارقام فلفل با عمر انبارداری طوالنی 

جویی در  های تازه را برای تهیه غذاهای ساده و صرفه ها فلفل کننده مصرف

توان آنها را  اما اغلب مدت زمانی که می. دهند سازی غذا ترجیح می ن آمادهزما

 . تازه نگهداشت، کوتاه است

اینکه تحقیقات قابل توجهی برای تولید انواع ارقام فلفل با عملکرد  با وجود

تحقیقات بیشتری برای . است ها انجام شده تر در برابر بیماری بیشتر و مقاوم

 . تر برای بازار و بخش خدمات غذایی موردنیاز است تولید ارقام مناسب

فلفل را با های متنوعی از  محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا، نمونه

دارای تنوع ژنتیکی بسیار  Capsicumبنا بر نظر یکی از این محققان، ژن گونه . اند توجه به زمان انبارداری مورد ارزیابی قرار داده

 . ها و عملکرد آنها استفاده شود ها، افزایش کیفیت میوه توان برای بهبود مقاومت در برابر بیماری از این تنوع می. ایی است گسترده

ها در برآورده ساختن این تقاضا،  با هدف کمک به تولیدکننده. است ها و سبزیجات تازه افزایش پیدا کرده در دهه اخیر تقاضا برای میوه

روزه سرمادهی مورد ارزیابی و شناسایی قرار  04تیم تحقیقاتی ارقام مختلف فلفل را از نظر مقاومت در برابر خراب شدن پس از دوره 

را ی  ئم خراب شدن مثل تراوش مایع بافتعال elongated peppersو ( sweet bell)ای شیرین  فلفل دلمه  فتند که ارقام و دریا  داده

  . اند این عالئم را نداشته و سالم مانده Serranoو  jalapenoهای  دهند اما فلفل روز نشان می 04تا  01پس از 

 . در دسترس است AgResearch Magazineچزئیات بیشتر در شماره ماه دسامبر مجله 

Fresh-cut peppers are handy for snacking and in reducing meal-preparation time for consumers. But sometimes that 

freshness is short-lived. Though considerable research has been conducted to develop pepper varieties with greater 

yield and disease resistance, additional research is needed to develop varieties suitable for retail and food-service 

markets that require fresh sliced-and-diced product.  

Plant geneticist and research leader John Stommel and his research team with the Genetic Improvement of Fruits and 

Vegetables Laboratory, and food technologist Yaguang (Sunny) Luowith the Food Quality Laboratory, both in 

Beltsville, Maryland, evaluated a diverse collection of peppers for attributes that prolong the shelf life of fresh-cut 

pepper. 

“Extensive genetic diversity is present in the Capsicum gene pool, which includes cultivated peppers,” states Stommel. 

“This diversity has been utilized to improve pepper disease resistance, fruit quality, and yield.” 

The fresh-cut fruit and vegetable industry has expanded rapidly during the past decade due to the convenience and 

nutrition that fresh-cut produce offers to consumers. 

To help producers respond to the increased demand, the team identified varieties that were resistant to deterioration 

over 14 days of cold storage. “The results provide opportunities for plant breeders to incorporate attributes that 

contribute to fresh-cut quality into elite varieties that will benefit the food industry and consumers,” Stommel says. 

 :منبع

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/dec/peppers/ 

 بازگشت به فهرست
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 العاده ای فوق با خواص تغذیه گیاه بومی 2معرفی  

کند که در بهبود تغذیه و سالمتی و رفع  های بومی را معرفی می ه گیاهان بومی مغذی، انواع گونهفائو با هدف ترویج تغذیه سالم و توجه ب

اند به همراه دستورالعمل تهیه یک نوع غذا از آنها بشرح  گیاه بومی که اخیرا توسط فائو معرفی شده 2. توانند مؤثر باشند تغذیه می سوء

 :باشند زیر می

، گیاهی بومی مکزیک که اکنون در سایر مناطق (Cactus pear)ر میوه کاکتوس یا گالبی خاردا (0

 . شود در تهیه انواع شربت و مربا استفاده میم به خشکی واز میوه این گیاه مقا. شود نیز یافت می

های آن در  شاخه. و اسیدهای آمینه است  Cها بویژه ویتامین  منبع خوبی برای انواع ویتامین

 (Nopalitos with tomatoes and onions. )مؤثر هستند کاهش قند خون و فشار خون

ای فاقد گلوتن با هضم آسان  و دارای ماده روتین  گونه( Common buckwheat)فاگوپیروم  (6

(rutin )از آرد این گیاه برای تهیه نودل در . کند از لخته شدن خون جلوگیری میاین ماده . است

چین و ژاپن، پنکیک و بیسکویت  در اروپا و امریکای شمالی، حلیم و سوپ در روسیه و لهستان 

 (  Stir-fried buckwheat noodles with vegetables.)شود و چاپاتی در هند استفاده می

از  ، منشاء آن امریکای التین است و در حال حاضر در بسیاری(Yam beans)لوبیای یامی  (9

های بصورت تازه و برش داده شده در ساالد و  ریشه. آید شرقی آسیا بعمل می کشورهای جنوب

ده و بعنوان های رسیده آن سمی بو دانه. شود بصورت آرد در تهیه کیک و دسر نیز استفاده می

 ( Jicama (yam bean), avocado and pineapple salad.)شوند کش استفاده می حشره

. ، سرشار از نشاسته بوده و منشاء آن اقیانوسیه است(Bread fruit)میوه نان یا درخت نان  (4

مصرف داروئی دارد بعنوان مثال از آن برای درمان . تواند باشد برای آرد گندم میجایگزین خوبی 

 (Breadfruit pastry. )شود های پوستی استفاده می عفونت

ای و بومی  از گیاهان غده. آسان است چرب و با هضم زا ، کم ، یک ماده غذایی انرژی(Oca)اوکا  (2

. آید متر باالتر از سطح دریا بعمل می 4111تا  6211در نواحی مرتفع ، . های آند است نواحی کوه

 Stir-fried) . زمینی بوده و ریشه آن خوراکی است مقاومت آن در برابر آفات بیشتر از سیب

spicy oca and potato ) 

، از خانواده آرتیشو است و در تهیه غذاهای سنتی اسپانیا، ایتالیا و (Cardoon)کنگر فرنگی  (2

توان استفاده کرد و  می( rennet)های آن بجای مایع پنیر  از گل. جنوب فرانسه استفاده می شود

. د عملکرد کیسه صفرا و کبد مؤثر استهای آن خواص داروئی داشته و برای بهبو برگ

(Cardoon with Almond sauce )  

 :منبع

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/356766/ 

 بازگشت به فهرست
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 هواپیماهای بدون سرنشین در کشاورزیاربرد ک 

در مزارع ( UAV)پیماهای بدون سرنشین هوا کاربردهایی کهشف ک

در قرن کشاورزی توانند داشته باشند ،  میاز سری النکا تا اوگاندا 

که در آن  ول ساخته و تصویر سنتی از مزارع بیست و یک را متح

هایی از بارندگی است را  کشاورزی رو به آسمان منتظر دیدن نشانه

 . ییر خواهد دادتغ

 هب جهزم (drones)هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها  واناییت

توانند پرواز کرده و شناور باقی  زمینی شیرین و برنج می در ارتفاع کمی بر باالی مزارع ذرت، سیبکه  گر های حس دستگاه

 . تواند بدنبال داشته باشد های مثبتی برای کشاورزان و جامعه آنها می ، وعدهبمانند

های توسعه  ها، سازمان دولتای بر در رابطه با نوع و محل محصوالت  روزی ات دقیق و بهن سرنشین اطالعبدوهواپیماهای 

افزایش  یان محصول و خراب شدتواند متفاوت باشد برای مثل  تهیه شده برای کشاورزان میاطالعات . توانند فراهم کنند می

 . میزان برداشت

 eBeeالنکا با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بنام  ، در سری(IWMI)المللی مدیریت آب  مؤسسه بین ماه سپتامیردر 

تواند هشدارهای  این آزمایشات نشان داد که این وسیله مینتایج . گرهای مادون قرمز آزمایشاتی را انجام داد مجهز به حس

توان از  می از مادون قرمزاستفاده با . دهدزودهنگام درباره مشکالت و محل وقوع آنها در مزارع را در اختیار کشاورزان قرار 

 . روز قبل از ظاهر شدن و به چشم دیده شدن آنها آگاه شد 01وجود استرس 

The traditional image of a farmer standing in a field, squinting anxiously at the sky for signs of rain, 

may be about to get a 21st-century makeover as researchers explore the use of drones on farms from Sri 

Lanka to Uganda. 

The ability of unmanned aerial vehicles (UAVs or drones) to hover low over fields of maize, sweet 

potato and rice with sensoring devices promises benefits for individual farmers and their communities. 

For governments and development agencies, drones can provide more accurate, up-to-date information 

on what is being grown where. For individual farmers, this kind of information could be the difference 

between a failed crop and a bumper harvest. 

In September, the International Water Management Institute (IWMI) carried outtrials in Sri Lanka using 

an eBee drone equipped with a near-infrared sensor; the trials showed how this can give farmers early 

warning of problems anywhere in their fields. 

 :منبع

http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/26/drones-farming-crop-problems-uavs 

 به فهرست بازگشت

 

http://www.iwmi.cgiar.org/
http://www.iwmi.cgiar.org/2015/09/the-drone-buzz-over-sri-lankan-farms/
https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
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 6102های منتخب علمی سال  سه نمونه از عکس 

های مقطعی  ای از برش العاده انگیز تصاویر خارق های شگفت این عکس. اعالم شد 6102سال  FASEB BioArtبرندگان تصاویر و یدئوهای 

 :سه نمونه منتخب از آنها که به شرح زیر هستند. شود ها را شامل می گرفته تا کرم های سازنده ویروس ابوال زیستی متنوع شامل پروتئین

در این تصویر میکروسکوپی اسکن  –باکتری خاک بر روی سطح ریشه گیاه  (0

که بر روی سطح ریشه گیاه ( به رنگ زرد)الکترونی، یک باکتری خاک 

های  نوز ناشناختهه.  شود کند، دیده می زندگی می( بنفش و آبی)آرابیدوپسیس 

هایی که در آن زندگی  و میکرب( ریزوسفر)بسیاری درباره ناحیه ریشه گیاه 

کمپینی از محققان درباره حضور و توزیع  کربن در ناحیه . کنند، وجود دارد می

هدف این گروه . کنند ها کار می ریشه و اثرات آن بر تنوع زیستی و عملکرد میکرب

تولید محصوالت زراعی و کاهش اثرات منفی تغییرات  هایی برای بهبود توسعه مدل

 .  اقلیمی است

های گیاه  در گل بسیاری از گیاهان گلدار همانند –کنترل ژنتیکی یک گل  (6

در . اند را احاطه کرده( pistil)دور مادگی ( stamens) ها پرچم نیز آرابیدوپسیس

در مرز ( قرمز) SUPERMANاین تصویر از جوانه گل آرابیدوپسیس، ژن فعال شده 

های زایشی نر و ماده را تشکیل خواهند داد، نشان داده  هایی که اندامی بین سلول

های بنیادی برای  های سلول در این تحقیق هدف شناسایی ویژگی. است شده

 . استاعالم شده های علوم زیستی  مطالعات آینده کشاورزی، پزشکی و سایر رشته

 

وجود عنصر ریز مغذی روی برای  –ها  روی برگبر ( Zinc)نقشه حرارتی روی  (9

میلیارد نفر در جهان از کمبود  6بیش از . آنزیم حیاتی است 9111عملکرد بیش از 

برند که بر روی سیستم ایمنی بدن، عملکرد دستگاه گوارش  و رشد مغز  روی رنج می

یاهان با توسط گ محققان بر روی نحوه جذب ، جداسازی و توزیع روی. گذارد تاثیر می

. کنند مقدار روی در محصوالت کشاورزی تحقق می هایی برای افزایش تن راههدف یاف

تهیه شده  و  synchroton X-ray fluorescenceاین تصویر با استفاده از فناوری 

 . دهد نقشه حرارتی روی بر سطح برگ گیاه آرابیدوپسیس را نشان می

 :منبع

http://gizmodo.com/these-science-photos-are-so-beautiful-theyre-basically-1745241640 
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 واکسن جدید برای کنترل کنه گاو 

 0011های  در اواخر سال( cattle fever ticks)ای گاو  تب کنه

که وزارت بسیار شدیدی بر اقتصاد امریکا وارد آورد بطوریاثرات 

کن کردن  برنامه ریشه 0311های  ل سالئکشاورزی امریکا، در اوا

اعالم شد که این  0349اگرچه از سال . این بیماری را اجرا کرد

ی از است، اما هنوز در مکزیک و در برخ کن شده بیماری ریشه

وحش منطقه بین رودخانه ریوگراند تا تگزاس  و حیاتها  دام

 . شود مشاهده می

 DNAبرابر ژنوم انسان  2/6یابی ژنوم پیچیده و بزرگ کنه گاو که تقریبا  محققان مرکز تحقیقات کشاورزی امریکا طی توالی

های کنه را ممکن  یق مجموعه کامل پروتئینیابی ژنوم به آنها امکان توالی دق توالی. اند دارد موفق به کشف مهمی شده

یکی از . های مختلف بدنبال شناخت پروتئینی بودند که در عمل کنه گاو اخالل ایجاد کند آنها ضمن بررسی پروتئین. ساخت

آب آکواپورین ها دسته ای از پروتئین های غشاء سلول هستند که جریان . نام دارد( aquaporin)ها آکواپورین  این پروتئین

  .به داخل و بیرون از سلول را کنترل و تنظیم می کنند

واکسن نوترکیبی از پروتئین کنه تولید کرده ( Embrapa)این محققان به کمک همکاران خود از مرکز ملی تحقیقات برزیل 

بیشتر درباره این یافته در جزئیات . مورد آزمایش قرار دادنددر برابر این بیماری را در حفاظت از گاوها  و در برزیل اثر آن

 . ر دسترس استد AgResearch Magazine مجله  6102انویه ژشماره ماه 

The economic impact of cattle fever ticks, including the southern cattle fever tick, Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus, was so severe in the late 1800s that the U.S. Department of Agriculture started an eradication 

program in the early 1900s to eliminate the deadly disease bovine babesiosis, which is transmitted by this 

parasitic pest. Although cattle fever ticks were declared eradicated in the United States in 1943, today they are 

still common in Mexico and can hitchhike on stray livestock, white-tailed deer, and other wildlife that cross the 

Rio Grande River into Texas. 

At the Agricultural Research Service’s Tick and Biting Fly Research Unit in Kerrville, Texas, scientists are 

looking for ways to get rid of this pest for good. A new vaccine may help. 

Insect physiologist Felix D. Guerrero and his colleagues made a significant discovery while sequencing the 

complicated, huge cattle tick genome, which contains about 2.5 times the DNA of the human genome. 

Sequencing the genome allowed them to determine the exact sequence of the entire set of tick proteins. 

 :منبع

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jan/ticks/ 
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 پالسم زنبورعسل مجموعه جدیدی از ژرم 

مشابه یک رکز تحقیقات کشاورزی امریکا مپالسم  ژرم های جموعهم

مخزن بزرگی از مواد ژنتیکی بسیار با ارزش و یک انبار بزرگ، 

ها به سه دسته کلی  این مجموعه. المللی است منبع مهم ملی و بین

 ؛های تحقیقاتی فردی کوچک، مجموعه: شوند سیم میتق

ها برای دانشمندان،  مجموعهاین . های مرجع و بزرگ وعهممج

. ان و عموم بسیار با ارزش هستندنژادی، کشاورز بهاسان کارشن

است بنام  ه جدیدی نیز به آنها اضافه شد مپالس مجموعه ژرم اخیرا،

 . بانک ژن ملی زنبورعسل در فورت کالینز کلرادو

یزان ها و کمبود تغذیه م کش ها و سایر عوامل مثل اثرات کشنده آفت ، انگلآفات، ی جدیدزا سه دهه اخیر عوامل بیماریدر 

 . است و موقعیت اقتصادی زنبورداران را به مخاطره انداخته  درصد رسانده 91تلفات زنبور عسل را به بیش از 

ور عسل را برای تحقیق بر روی پالسم زنب تنوع ژنتیکی ژرم، جدید زنبورعسل مرکز تحقیقات کشاورزی امریکامجموعه 

افشانی در اختیار محققان قرار  وری حاصل از گرده و بهبود بهره های خاص ماریبی آفات وصفاتی مانند مقاومت در برابر

 . دهد می

 . ر دسترس استد AgResearch Magazine مجله  6102انویه ژدر شماره ماه  جموعهمبیشتر درباره این جزئیات 

Like the great storehouses of the past, full of amassed treasures, the Agricultural Research Service’s 

germplasm collections today preserve a wealth of genetic material, which is a critical national and 

international resource. These collections fall into three general categories: small, individual research 

collections; reference collections; and large, national, genetic-resource collections. Their value to 

scientists, breeders, agriculture, and indeed all of us, is almost beyond measure. 

This year brings a new ARS germplasm collection: The National Bee Genebank in Fort Collins, 

Colorado. It is part of ARS’s response to the ongoing crisis that the country’s beekeepers are facing. In 

the past three decades or so, a host of new pathogens, pests, parasites, and pressures, such as sublethal 

impacts of pesticides and deficient nutrition, have increased average losses of managed honey bee 

colonies to more than 30 percent a year. These stresses have helped push commercial beekeepers to a 

precarious economic position, threatening their continued business sustainability. 

 :منبع

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2016/jan/bees/ 
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود 

1. The State of Agricultural Commodity Markets 2015–16 (SOCO) 
Trade and food security: achieving a better balance between national priorities 

and the collective good 

Abstract: 
Global trade in agricultural and food products has grown rapidly in recent decades, with 

countries becoming more engaged in this trade, whether as exporters or importers. This 

trend is expected to continue over the coming decades. As a consequence, trade will play an 

increasingly important role in influencing the extent and nature of food security across all 

regions of the globe. The challenge has therefore become one of ensuring that the 

expansion of agricultural trade works for, and not against, the elimination of hunger, food 

insecurity and malnutrition. This edition of The State of Agricultural Commodity Markets 

aims to reduce the current polarization of views on the impacts of agricultural trade on food 

security and on the manner in which agricultural trade should be governed to ensure that 

increased trade openness is beneficial to all countries. By providing evidence and clarity on 

a range of topics, the report seeks to contribute to a more informed debate on policy choices 

and to identify required improvements in the policy processes within which these choices 

are made. 

Publisher: FAO 

Pages: 140 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf 

2. Status of the World's Soil Resources 
 

Abstract: 

The SWSR will constitute the reference document on the status of global 

soil resources with a strong regional assessment on soil change. The 

information is based on peer-reviewed scientific literature, complemented 

with expert knowledge and reliable project outputs (mainly FAO ones). It 

provides a description and a ranking of ten major soil threats that 

endanger ecosystem functions, goods and services globally and in each 

region separately. Additionally, it describes direct and indirect pressure 

son soils and w 

Year of publication: 2015 
Publisher: FAO 
Pages: 650 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5109e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5109e.pdf
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3. Understanding the drought impact of El Niño on the 
global agricultural areas 

An assessment using FAO’s Agricultural Stress Index (ASI) 

Abstract: 

During El Niño episodes the normal patterns of tropical precipitation and atmospheric 

circulation become disrupted triggering extreme climate events around the globe: droughts, 

floods and affecting the intensity and frequency of hurricanes. Disasters create poverty traps that 

increase the prevalence of food insecurity and malnutrition. Agriculture is one of the main 

sectors of the economy that could be severely affected by El Niño event. FAO monitors the El 

Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon, among other weather related hazards, with a 

special focus on the potential impacts on the agricultural sector. The objective of this study is to 

enhance our understanding the El Niño phenomenon using FAO’s Agricultural Stress Index 

System (ASIS). This study is carried out under the auspices of the new FAO Strategic 

Framework, for the Strategic Objective 5 “Increase the resilience of livelihoods to threats and 

crises”. The study outcomes are expected to enhance further discussions on our understanding of 

the El Niño Phenomenon and add to the growing literature. This would in turn improve effective 

early warning capabilities of FAO and partners to issue and trigger timely disaster risk reduction 

measures. 

Publisher: FAO 

Pages: 128 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf 

 

4. Enhancing Early Warning Capabilities and Capacities for 
Food Safety 

Training Handbook - First Edition 

Abstract: 

Worldwide, food safety incidents can have a significant impact on public health, 

economies, agrifood trade, food security, and public confidence in the food supply. 

The prevention, mitigation, and management of food safety incidents globally can 

be enhanced through more effective early warning systems for food safety. Early 

warning systems help countries to better anticipate food safety threats and respond 

quicker through appropriate risk management actions. This publication provides a 

resource for countries to enhance their early warning capabilities and capacities. It 

emphasizes the need to build and connect links between existing food safety 

infrastructure (e.g. surveillance and food control) and to improve collaborative 

relationships among all of the different food chain stakeholders in order to protect 

public health and the food supply. 

Publisher: FAO, Economic and Social Development Department 

Pages: 64 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i5106e.pdf 
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5. 1964 - 2014 FAO Investment Centre: 50 Years of 
development support 

 

Abstract: 

To celebrate the Investment Centre’s 50th anniversary, we at FAO reflected on half 

a century’s worth of experiences in facilitating investment in agriculture and rural 

development. We have prepared this book to tell the story of how the Investment 

Centre came to be and what it is now, and what we hope it will be in the years to 

come. Annotated with personal reminiscences, early documents and photos, this is a 

lively, multifaceted, decade by decade recounting of the Investment Centre’s 

evolution. The book will appeal to former, current and future investment specialists 

and those who have an interest in learning from  experiences in order to shape the 

future landscape of agricultural and rural development. 

Publisher: FAO 

Pages: 226 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i4942e.pdf 

6. Technical manual for the construction and use of family-sized metal silos to store 
cereals and grain legumes 

Abstract: 

The Technical manual for the construction and use of family-sized metal silos to store 

cereals and grain legumes presents simple instructions for the construction and use of 

various types of family-sized silos, with capacities of between 0.12 m3 and 4.2 m3 

(approximately 120 and 4 000 kg). The contribution of this type of silo to food security, 

to meeting the Sustainable Development Goals and to the well-being of small farmers is 

extremely important, particularly during agricultural crises caused by a number of 

external factors, including financial problems. The silos have a key role, not only to 

safeguard family nutrition in the peasant sector, but also so that small farmers can 

regulate trading in surplus goods and have access to markets when they are favourable. 

The manual contains guidelines for the use and manufacture of family-sized silos at low 

cost, accessible to craftsmen and farmers. The manual is based on field experience 

gained by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and 

subsequently by numerous projects carried out by FAO in more than 22 developing 

countries. 

Publisher: FAO 
Pages: 134 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i3632e.pdf 
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