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  2135کاهش شاخص قیمت مواد غذایی فائو در اولین ماه سال ادامه 

ها منعکس کننده انتظار تولید بسیار باالی غالت  تداوم کاهش قیمت

روند کاهشی شاخص قیمت مواد غذایی فائو از ماه . است 2135برای سال 

مربوط به بخشی از کاهش ماه ژانویه . است ادامه داشته 2134آوریل 

نفت خام  تافزایش میزان ذخائر، ادامه تقویت ارزش دالر و کاهش قیم

 . می شود

خالصه وضعیت عرضه و تقاضای »بنا بر آخرین گزارش فائو تحت عنوان 

، 2135فصل آتی سال  برای. است میلیون تن افزایش داده شده 2،514به  2134، برآورد تولید غالت در سال «غالت

های مربوط به این محصول در امریکای  محصول گندم زمستانه در نیمکره شمالی در شرایط مطلوبی بوده و بیشتر زمین

هایی از شرق دور آسیا را جبران خواهند  اند که کاهش مربوط به روسیه و بخش شمالی و شرق نزدیک زیر کاشت رفته

است که بعلت کاهش قیمت،  اگرچه فائو اشاره کرده. بخش است ه جنوبی رضایتشرایط کلی برای ذرت در نیمکر. کرد

 . است سطح زیر کشت ذرت در امریکای جنوبی کمتر شده

میلیون تن  3،314درصد افزایش نسبت به سال قبل به  3/3است که میزان مصرف غالت با  در سطح جهانی، برآورد شده

میلیون  621درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل  8، با 2135ی سال میزان ذخیره جهانی غالت برا. خواهد رسید

ها، ذخیره گندم و ذرت افزایش خواهند داشت اما ذخیره برنج برای سال  بینی بر اساس پیش.است تن برآورد شده

پیدا  درصد افزایش  25به   35/2134نسبت ذخیره به مصرف غالت برای سال . میلیون تن کاهش خواهد داشت 4، 2135

رکورد ثبت شده مربوط به سال  کمترینبا  و بودهخواهد کرد که باالترین رقم ثبت شده در طی بیش از یک دهه 

 . اختالف زیادی دارددرصد است،  4/38که  18/2117

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/276661/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Lower prices reflect strong production expectations as FAO also raised its 2014 forecast for 

world cereal production to a record high and noted that early indications for crops in 2015 are 

favourable. The index has been on a downward path since April 2014. The January decline was 

partly influenced by robust inventories, continued strength in the U.S.  Dollar and weak crude oil 

prices. 

Meanwhile, the cereal output estimate for 2014 was raised to 2,534 million tonnes, driven higher 

by improved prospects for coarse grains, according to FAO's latest Cereal Supply and Demand 

Brief. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/276661/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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As for the forthcoming 2015 season, the winter wheat crops now in the ground in the northern 

hemisphere generally enjoyed propitious weather and more acreage was sown in North America 

and the Near East, offsetting some decreases in the Russian Federation and parts of Far East 

Asia. Overall conditions for maize crops in the southern hemisphere are also satisfactory, 

although FAO noted that lower prices for maize has led to reduced plantings in South America. 

 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/15/5112: تاریخ خبر

 فهرست بازگشت به

 

 

 2135تغییرات شاخص قیمت مواد غذایی فائو در ماه ژانویه 

واحد در ماه ژانویه  7/382شاخص قیمت مواد غذایی فائو با متوسط 

قیمت . کاهش داشت( درصد 3/3)واحد  6/1، نسبت به ماه قبل 2135

بیشترین کاهش ثبت . شکر و محصوالت لبنی تقریبا بدون تغییر ماند

 .باشد مربوط به غالت و روغن میشده در این ماه 

واحد در  4/377با واحد در ماه ژانویه  4/377شاخص قیمت غالت فائو با 

این کاهش . کمتر از ماه دسامبر بود( درصد 6/1)واحد  6/6ماه ژانویه، 

در . شود درصد کاهش در قیمت جهانی گندم می 7عمدتا مربوط به 

. ک درصد کاهش داشتندحالیکه قیمت غالت دانه درشت و برنج فقط ی

ترین سطح خود از ماه  در حال حاضر، شاخص قیمت غالت فائو به پائین

است و از باالترین رکورد ثبت شده که برابر  تا کنون رسیده 2131جوالی 

 . کمتر است( درصد 14)واحد  31بود،  2118واحد در ماه ژوئن  7/267

کمتر ( درصد 3/2)واحد  7/4واحد در ماه ژانویه، نسبت به ماه قبل  356های گیاهی فائو با متوسط  شاخص قیمت روغن

قیمت روغن سویا و پالم هر دو کاهش پیدا . است تا کنون رسیده 2113ترین رقم ثبت شده از ماه اکتبر  و به پائین

 .این کاهش ناشی از کاهش تقاضا برای واردات روغن پالم و عرضه فراوان سویا است. کردند
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واحد در ماه ژانویه،  8/371محصوالت لبنی با متوسط شاخص قیمت 

در ماه ژانویه قیمت پنیر و . تقریبا نسبت به ماه دسامبر تغییری نداشت

پودر شیر بدون چربی کاهش و قیمت کره افزایش پیدا کرد ولی قیمت 

 .پودر کامل شیر بدون تغییر ماند

یه نسبت واحد در ماه ژانو 1/334شاخص قیمت گوشت فائو با متوسط 

کاهش نرخ ارز بویژه . کاهش پیدا کرد( درصد 6/3)واحد  2/1به ماه قبل 

 . یورو در مقابل دالر امریکا یکی از دالیل این کاهش بود

واحد در ماه ژانویه تقریبا  7/237شاخص قیمت شکر فائو با متوسط 

های موجود درباره  عدم قطعیت. بدون تغییر ماندنسبت به ماه قبل 

رهایی مثل وبرزیل با انتظار عرضه فراوان شکر توسط کش محصول شکر

 . هند، تایلند و اتحادیه اروپا جبران گردید

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

 :خالصه خبر 

The FAO Food Price Index averaged 182.7 points in January 2015, down 3.6 points (1.9 

percent) from its revised* (reduced) December 2014 value. While prices of sugar and dairy 

products stayed virtually unchanged, those of the other commodities included in the Index fell in 

January, with cereals and oils registering the strongest declines. Except for a short-lived respite 

in October 2014, the FAO Food Price Index has been falling every month since April 2014. 

The FAO Cereal Price Index averaged 177.4 points in January, down 6.6 points (3.6 percent) 

from December. This marked decline was mostly driven by a 7 percent reduction in international 

wheat prices, as coarse grains and rice subsided by only 1 percent or less. The sharp fall in wheat 

prices reflects confirmation of an ample supply situation this season and stronger likelihood of 

inventories reaching their highest level in over a decade. At its current value, the FAO Cereal 

Price Index has fallen to its lowest since July 2010 and is now as much as 90 points (34 percent) 

below its peak (267.7 points) in June 2008. 

 

 اقتصاد :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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 کن کردن گرسنگی در امریکای التین  و کارائیب جدید فائو برای ریشه طرح

، آقای داسیلوا (CELAC)کارائیب در اجالس کشورهای امریکای التین و 

کن  ای جدید فائو برای امنیت غذایی، تغذیه و ریشه مدیرکل فائو، طرح منطقه

وی اظهار داشت که طرح . را معرفی کردند 2125کردن گرسنگی تا سال 

 اجرای پیشنهادی فائو ابزاری است که به کشورهای امریکای التین و کارائیب در

 . ی از بین بردن گرسنگی و فقر کمک خواهد کردهای ملی خود برا  برنامه

و کمیسیون اقتصادی امریکای التین ( ALADI)سازی امریکای التین  این طرح توسط فائو و با حمایت انجمن یکپارچه

( 3: چهار رکن اصلی این طرح عبارتند از. است و به درخواست کشورهای این منطقه تهیه شده( ECLAC)و کارائیب 

سازی از دستیابی پایدار به  اطمینان( 2ای با توجه ویژه به مسائل زنان  راتژیک در سطوح ملی و منطقههماهنگی است

از کمبود تغذیه  های مختلف سوء به شکل های تغذیه مدارس با اولویت دادن گسترش برنامه( 1غذای سالم و مغذی 

 امنیت غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی های موجود در ارتباط با عدم مقابله با چالش(4 مواد مغذی تا چاقی 

درصدی تعداد جمعیت گرسنه  51ای در دنیاست که با کاهش  بنابر گزارش فائو، امریکای التین و کارائیب تنها منطقه 

نماینده فائو در این منطقه تاکید کرد که تعهد سیاسی . ند به اهداف اولیه توسعه هزاره برسندا هموفق شد 2135تا سال 

  . است در قبال امنیت غذایی، این منطقه را از سایر مناطق جهان متمایز کرده

  ws/story/en/item/275950/icode/http://www.fao.org/ne:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Today FAO Director-General José Graziano da Silva presented a new regional Plan for Food Security, 

Nutrition and Hunger Eradication by 2025 during a summit of the Community of Latin American and 

Caribbean States (CELAC) taking place here.The plan was developed by FAO -- with support from the 

Latin American Integration Association (ALADI) and the Economic Commission for Latin America and 

the Caribbean (ECLAC) -- at the request of CELAC governments. It is based on four broad pillars: 

strategy coordination at the national and regional levels, with a special focus on gender issues; sustainably 

ensuring access to safe and nutritious foods; widening school feeding programmes with a priority on 

addressing all forms of malnutrition, from undernutrition to obesity, and; tackling the challenges posed to 

food security by climate change. 

 مبارزه با گرسنگی :موضوع

 (FAO) فائو :منبع

 57/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/275950/icode/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه اول بهمن  نیمه

 

www.iccima.ir 

6 

 

 تنوع ژنتیکی، ابزاری پنهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی

منابع ژنتیکی با توجه به روند بیش از انتظار تغییرات اقلیمی،  نقش حیاتی در 

 . باشند توانند داشته تغذیه مردم جهان می

نقش منابع ژنتیکی : مقابله با تغییرات اقلیمی»در کتاب جدید فائو تحت عنوان 

است که زمان به نفع ما نبوده و در  هشدار داده شده« در غذا و کشاورزی

ها نفر که معیشت و امنیت غذایی آنها وابسته به  های آینده میلیون دهه

 بنابراین. ای مواجه خواهند شد بینی نشده کشاورزی، ماهیگیری، جنگل و دامداری است با شرایط اقلیمی پیش

از اهمیت  ها، درختان جنگلی و آبزیانی که قادر به مقاومت و سازگاری در شرایط فوق هستند، محصوالت زراعی، دام

ها به مقاومت در برابر شرایط ناپایدار و سازگاری با تغییرات  توانمندی گیاهان و دام. بسیار باالیی برخوردارند

های بیشتری در زمینه کاربرد این تنوع  مطالعات و بررسیاما . محیطی، ارتباط مستقیم با تنوع ژنتیکی آنها دارد زیست

 .های حمایتی موردنیاز است برابر تغییرات و از طرف دیگر سیاستبه عنوان مکانیسمی برای مقابله در 

تالش برای حفظ منابع ژنتیک کشاورزی و توجه بیشتر به مطالعه و بررسی آنها، سازگاری انسان را در برابر تغییرات 

ده محصوالت خانوا های وحشی هم ارتقاء دانش در این زمینه و حفاظت و استفاده از گونه. اقلیمی تقویت خواهد کرد

های اصالح نباتات به تولید ارقام جدید با صفات مطلوب و با سازگاری بهتر در برابر تغییرات اقلیمی  زراعی در برنامه

های مختلف زراعی که سبب از بین رفتن تنوع ژنتیکی شده و یا به  از طرف دیگر باید از ادامه شیوه. منجر خواهد شد

ها با طیف گسترده که اثر مخرب بر روی  کش رسانند مثل استفاده از آفت می های کشاورزی آسیب سالمت اکوسیستم

 .   ها دارند،  جلوگیری شود افشان گرده

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/275041/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Genetic resources have a critical role to play in feeding the world — especially as climate change 

advances faster than expected — and much more needs to be done to study, preserve and utilize the 

biological diversity that underpins world food production, according to a new book released by FAO 

today. "Time is not on our side" warns the book, coping with climate change: the roles of genetic 

resources for food and agriculture."In the coming decades, millions of people whose livelihoods and food 

security depend on farming, aquaculture, fishing, forestry and livestock keeping are likely to face 

unprecedented climatic conditions." 

 تنوع ژنتیکی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

http://www.fao.org/news/story/en/item/275041/icode/
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 بازگشت به فهرست

 

 

 زده شد برابر عدم امنیت غذایی در مناطق جنگفائو خواستار اقدام جهانی در 

آقای داسیلو، مدیرکل فائو، در نشست ویژه کمیسیون ایجاد صلح سازمان ملل 

متحد اظهار داشت که کشاورزی و امنیت غذایی باید بعنوان اجزاء اصلی 

ها در نظر گرفته  حل های از بین بردن ناآرامی مصوبات مربوط به ایجاد صلح و راه

وی تاکید کرد که امنیت غذایی در برقراری صلح، ثبات سیاسی و توسعه . شوند

تواند بعنوان یک ابزار برای جلوگیری از بروز و یا  پایدار نقش کلیدی داشته و می

ها و اقدامات  سیاست. شود امنیت بکار برده در ایجاد صلح و و ها کاهش ناآرامی

شود بلکه از بروز آنها نیز  ها پذیری و حل ناآرامی سبب ایجاد انعطاف دتوان می مرتبط با برقراری امنیت غذایی نه تنها

بعنوان مثال شاید نتوان از . تالش برای برقراری امنیت غذایی قبل از وقوع بحران باید انجام شود. جلوگیری نماید

 . توان پیشگیری نمود وقوع خشکسالی جلوگیری کرد ولی از تبدیل آن به قحطی می

بطوریکه بین . موجود، تعداد تلفات انسانی ناشی از گرسنگی بیشتر از تلفات جنگ و تروریسم است بر اساس آمار

ان خود را از فر در نتیجه جنگ و یا تررویسم جن 55،111، طبق برآوردهای انجام شده ساالنه 2113تا  2114های  سال

تعداد مرگ و میر در نتیجه قحطی و خشکسالی  2132تا  2131های  که فقط در سومالی بین سال اند، در حالی دست داده

 . است نفر گزارش شده 251،111شدید بیش از 

ر این بنابراین احیاء و بازسازی کشاورزی د. زده و ناآرام است کشاورزی تنها راه معیشت بیشتر مردم  کشورهای جنگ

 .ها، برای پیشگیری از بروز گرسنگی و آغاز توسعه در اولویت قرار دارد مناطق پس از برقراری صلح و رفع ناآرامی

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/275811/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Agriculture and food security must be treated as essential components of peacebuilding and 

conflict resolution, FAO Director-General José Graziano da Silva said during a special meeting 

of the UN Peacebuilding Commission held here today. 

“Food security is an important foundation for peace, political stability and sustainable 

development. In the history of humanity, time and time again we have seen vicious circles 

linking violence and hunger -- and these are conflicts that are not restricted by national borders,” 

Graziano da Silva told meeting participants. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/275811/icode/
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But the FAO Director-General also emphasized that, at the same time, food security can be used 

as “a conflict prevention and mitigation tool” for the advancement of peace and 

security.  Policies and actions on food security can not only build resilience and resolve conflicts, 

but can prevent conflicts, too. 

 عدم امنیت غذایی :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 56/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها نفر معیشت میلیونها در  ها و رودخانه نقش کلیدی دریاچه

که با همکاری فائو  (inland) های داخلی پروری آب در کنفرانس جهانی آبزی

های  و دانشگاه ایالتی میشیگان در رم برگزار شد، از مهمترین توصیه

های داخلی شامل  پروری آب المللی شیالت این بود که آبزی کارشناسان بین

آب شیرین برای  و ها و انهار است که ماهی ها، رودخانه ای از دریاچه شبکه

کنند، نیاز به حفاظت و مدیریت  سطح جهانی تامین میر ها نفر را د میلیون

ارکت موثر و پایدار در ارائه غذای سالم و منافع اقتصادی بهتری برای مش

 . برای اهالی بومی بویژه در کشورهای در حال توسعه دارند

های غذایی بویژه در  ها و روغن ها، ویتامین ها یکی از منابع اصلی تامین پروتئین، ریزمغذی ها و رودخانه دریاچه

میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه برای تامین معاش خود به این  71بیش از . باشند کشورهای در حال توسعه می

درصد  81میلیون تن و یا  7درآمد، ساالنه نزدیک به  کشور کم 73در حال حاضر حدود . منابع وابسته هستند

های دیگر نیز قرار  برداری ا آب این منابع مورد بهرهام. کنند های داخلی را تولید می های آب پروری های آبزی ماهی

 .های گردشگری و تامین آب شرب گیرد مثل تولید انرژی، جاذبه می

از سایر عوامل موثر در . شوند های شیرین صرف امور کشاورزی می درصد از آب 71در حال حاضر، در سطح جهانی، 

ها و ساخت سدهای  های مختلف ماهیان هستند، آلودگی گاه گونه ها که زیست گونه آب قابلیت استفاده و کیفیت این

 . توان نام برد ها را می هیدروالکتریک و کانال
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در این کنفرانس همچنین به ارزشمندی . دیریت آب و شیالت همواره با هماهنگی یکدیگر باید صورت گیردبنابراین م

 . های بومی و اثرات مثبت آنها بر پایداری بومی تاکید شد های سنتی و فرهنگ دانش

 /http://www.fao.org/news/story/en/item/276122/icode :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Inland fisheries – the network of lakes, rivers and streams that provide fish and freshwater to 

millions across the world – need to be better managed in order to safeguard their contribution to 

healthy diets and economies, particularly in developing countries. 

These are among the key recommendations of international experts at the Global Conference on 

Inland Fisheries that concluded in Rome this week. During the event leading researchers in the 

field of fisheries and water management, along with indigenous peoples groups, warned that a 

dearth of data and sound policies means development decisions fail to take into account adverse 

impacts on inland fisheries. Lakes and rivers are an essential source of protein, micronutrients, 

vitamins and fats for diets, particularly in developing countries, where more than 60 million 

people rely on them for their livelihood. Some 71 low-income countries currently produce nearly 

7 million tonnes a year, or 80 percent of global inland captures.  

 

 شیالت :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 51/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها برای استفاده در تاکستان یساخت ربات

محققان کشاورزی و کامپیوتر اروپائی با همکاری یکدیگر بر روی 

کنند که هدف آن ایجاد ربات یا  کار می VineRobotای به نام  پروژه

ماشین بدون سرنشینی است که مجهز به حسگرهای غیرمهاجم و 

تواند  ها می های هوش مصنوعی بوده و به مدیریت تاکستان سیستم

این ماشین قادر خواهد بود بسرعت اطالعات هدفمند و . کمک کند

و ترکیب  یزان محصولقابل اطمینانی  را درباره وضعیت رویش، آب، م

 . انگورها تهیه و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد

http://www.fao.org/news/story/en/item/276122/icode/
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های ساده  ای است که کاربران بصورت نقشه از مزایای عمده این پروژه در دسترس قراردادن اطالعات کمّی گسترده

 . توانند از آنها استفاده کنند می

که  هستند ها تولیدکننده برای رباتیک، ابزارهای توانمندی بنا بر اظهارات یکی از مجریان این پروژه، کشاورزی دقیق و

ها نخواهند شد، اما کار آنها را  ها جایگزین نیروی کار انسانی در تاکستان ربات. توانند باال ببرند قدرت رقابت آنها را می

شدن  گور، درجه رسیدهبینی میزان تولید ان ها، پیش از جمله مزایای استفاده از اینگونه ماشین. هند کرداتسهیل خو

 . ای کیفیت انگورها بدون تماس داشتن با آنهاست آنها و امکان ارزیابی لحظه

هفتم   در قالب برنامه ICT-Roboticمیلیون یورو بوده و از طریق فراخوان  2گذاری بر روی این پروژه بیش از  سرمایه

 . رسید به مرحله نهائی خواهد 2136اتحادیه اروپا انجام شده و تا سال 

 : توانید مشاهده نمائید لینک زیر می با استفاده ازویدئو مربوط به نحوه کار این ربات را 

https://www.youtube.com/watch?v=bJXULSi_Xho&feature=youtu.be 

 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150128113713.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

European research consortium comprising Spanish, French, Italian and German universities and 

companies is working on the development of an unmanned robot, equipped with non-invasive 

advanced sensors and artificial intelligence systems, which will help manage vineyards. This 

robot will provide reliable, fast and objective information on the state of the vineyards to 

grapegrowers, such as vegetative development, water status, production and grape composition. 

The major advantage of this project is the availability of a large quantity of automatically 

obtained data that any user will be able to interpret easily, since it is represented on simple maps; 

as well as the wireless transmission of the information from the smallholding. 

 

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 58/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bJXULSi_Xho&feature=youtu.be
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150128113713.htm
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 استفاده از هواپیمای بدون سرنشین در کشاورزی دقیق

یکی از جدیدترین تجهیزات مورد استفاده در کشاورزی دقیق، پهپاد 

است که محققان موسسه ( UAV)یا وسیله هوایی بدون سرنشین 

پی بر روی توسعه و تکمیل  سی سی دانشگاه می  تحقیقات ژئوسیستم

گیاه را بیمار،  یکی از محققان  این پروژه. آن مشغول هستند

 MRIآگرونومیست را دکتر و خود را به شخصی که بر روی دستگاه 

 . کند تشبیه کرده است کار می

در کشاورزی دقیق، محققان در پژوهش های خود در زمینه آبیاری، رشد گیاهان، مدیریت تغذیه و مدیریت 

قبل . های اطالعات جغرافیایی دارند و سیستم GPSهای  ها نیاز به تجهیزاتی مثل سنجش از راه دور، سیستم کش آفت

ها، تجهیزات دقیق زمینی و هواپیماهای  ارههای سنجش از راه دور توسط ماهو از هواپیماهای بدون سرنشین، داده

سنجش از راه دور برای  هایزاردر واقع یکی از ابامروزه هواپیماهای بدون سرنشین . شد سرنشین دار تهیه می

های تصویری و چند طیفی هستند که الیه جدیدی از اطالعات را برای محققان، مشاوران و  آوری داده جمع

 . کنند م میتولیدکنندگان کشاورزی فراه

ها را در مزرعه بدقت  تراکم بوتهزنی و  یکی از اهداف اولیه این تحقیق توسعه برنامه کامپیوتری است که بتواند جوانه

تواند کمک  های آگاهانه می گیری ها به تولیدکنندگان در تصمیم های واضح از وضعیت تراکم بوته نقشه. گیری کند اندازه

 . کند

پائی از زمین است در حالیکه حداقل ارتفاع پرواز هواپیماهای  311قادر به پرواز در ارتفاع  این وسیله هوایی جدید

 . باشد پا می 1111تا  2111دار  سرنشین

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150126170540.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new article outlines many of the potential roles drones can play in university research, and the 

advantages they can offer in speed, cost and data collection. 

Comparing an unmanned aerial vehicle to a magnetic resonance imaging machine may seem 

odd, but that is how the director of the Mississippi State University Geosystems Research 

Institute sees it.  

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150126170540.htm
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UAVs -- flying above tractors but well below manned aircraft -- are the newest instruments used 

in precision agriculture. Mississippi State holds certificates of authorization from the Federal 

Aviation Administration to operate UAVs for research purposes, and Mississippi Agricultural 

and Forestry Experiment Station scientists have been using the remotely piloted aircraft in 

various studies. 

 فناوری :موضوع

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 56/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 العاده گیاه بومی با خواص فوق 6آشنائی با 

سبزیجات و ها،  در اغلب مناطق جهان انواع میوه

ای و  های بومی وجود دارند که علیرغم خواص تغذیه دانه

یا طعم عالی فراموش شده و یا دیگر مورد استفاده قرار 

برخی از این گیاهان ظرفیت تجاری باالیی در . گیرند نمی

المللی داشته و منبع درآمد  ای و بین سطح محلی، منطقه

کشاورزی های  پا و خانواده خوبی برای کشاورزان خرده

نوع از این  6ای از خواص  خالصه  .توانند باشند می

 :گیاهان بشرح زیر است

، (blanched)بصورت تازه در ساالد و یا بصورت بالنچ  های این گیاه معموالً ، برگ(Amaranth)آمارانت  (3

ها  این برگ. شود صرف می.... پز پخته شده و یا در روغن سرخ شده و همراه با گوشت، ماهی و  بخارپز، آب

 . خونی مفید است های قلبی و عروقی، درد معده و کم عاری از گلوتن بوده و برای بیماری

و مواد معدنی  Cو  A ،Bهای  یا گز روغن سرشار از پروتئین، ویتامین( Moringa)های گیاه مورینگا  برگ (2

 .شود است و مصرف آن برای مادران باردار و مادران شیرده و کودکان توصیه می

رنگ سفید باالترین و قرمز . های سفید، ترکیبی و یا قرمز است های این گیاه به رنگ ، دانه(Teff)گیاه تِف  (1

های غذایی مردم اتیوپی از این گیاه تامین  دو سوم پروتئین مصرفی در رژیم. ترین قیمت را دارد پائین

 .شود شود و از آن برای پخت انواع نان و فرنی استفاده می می
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های وحشی که در ارتفاعات اتیوپی و  سال پیش از گونه 5111، این گیاه حدود (Finger millet)انگشتی ارزن  (4

ان ماده بعنو. کش ماندگاری دارند های آن تا دو سال بدون نیاز به آفت دانه. رویند، اهلی شده است اوگاندا می

 .گیرد روری مورد استفاده قرار میغذایی ذخیره برای مواقع ض

درصد  5/6درصد پروتئین و  33درصد کربوهیدرات،  61، با (Bambara groundnut )زمینی بامبارا بادام  (5

 . شود چربی یک ماده غذایی کامل محسوب می

بخشی  بعنوان آرام( African garden eggplant)در نقاط مختلف افریقا از ریشه و میوه بادمجان افریقایی  (6

 . شود های دیگر استفاده می ع بیماریبرای درمان فشارخون، درد معده و انوا

 events/en/c/275640/-http://www.fao.org/zhc/detail :لینک خبر

 :خالصه خبر 

All over the world local varieties of fruit, vegetables and grain are grown. Many are seemingly 

forgotten or are underutilized despite having outstanding nutritional or taste qualities. Some have 

good commercial potential and could be an excellent cash crop for a smallscale or family 

farmers, aimed at the local, regional or international market. 

Here are six traditional crops and six facts about them which might amaze you: 

Amaranth leaves are usually picked fresh for use as greens in salads or blanched, steamed, 

boiled, fried in oil, and mixed with meat, fish, cucurbit seeds, groundnut or palm oil. It is gluten 

free and good for cardiovascular diseases, stomach ache and anaemia. 

 متفرقه :موضوع

 (FAO)فائو  :منبع

 12/15/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 ها های مقاوم در گرد و غبار دامداری ها، باکتری و ژن بیوتیک وجود آنتی

ها، مصرف  بیوتیک ها به آنتی قطعاً یکی از دالیل اصلی مقاوم شدن باکتری

درصد از کل  71حدود . دام است -بیش از نیاز آنها در بخش کشاورزی

 . شود ها تولید شده در سطح جهانی در این بخش مصرف می بیوتیک آنتی

( Tech)محققان موسسه سالمت انسان و محیط زیست دانشگاه تِک 

بیوتیک از  های مقاوم به آنتی تگزاس برای شناخت چگونگی انتقال باکتری

http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/275640/
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ها، شواهدی مبنی بر وجود  داری مایش ترکیبات هوای نزدیک به دامآنها پس از آز.  طریق هوا در حال تحقیق هستند

ها در برابر  مسئول مقاوم شدن باکتری DNAهای  ها و توالی های مرتبط با دامداری ها، باکتری بیوتیک آنتی

 . اند ها بدست آورده بیوتیک آنتی

ها  آوری شده از بادهای موافق و مخالف جهت دامداری جمع های نمونه آزمایشات انجام شده بر روی  در این تحقیق

های بوده، بیشتر از بادهای  ریوجود در بادهایی که جهت آنها از طرف دامداهای م ن داده است که میزان باکترینشا

 . ت مخالف استجه

در گزارش نخست وزیر انگلستان بر لزوم مقابله با . های این تحقیق پس از گزارش دیوید کامرون اعالم شد یافته

منجر  2151تواند تا سال  ها می بود و اشاره شده بود که این عفونت تاکید شدهبیوتیک  های مقاوم در برابر آنتی عفونت

 .تریلیون دالر بدنبال داشته باشد 311قتصادی معادل و ضرر ا میلیون نفر  31شدن ساالنه مرگ به اضافه 

در دسترس  Environmental Health Perspectivesجزئیات بیشتر درباره این تحقیق بصورت آنالین در مجله 

 . باشد می

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150122114357.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Researchers are beginning to understand how antibiotic-resistant bacteria travel aerially. 

"Everyone is fairly certain antibiotic resistance comes from extensive use of antibiotics in 

animal-based agriculture. About 70 percent of all antibiotics used are for animal agricultural 

purposes. Overuse contributes to antibiotic resistance. But how does it happen? How does it get 

from where the drugs are used into the human environment and natural environment?" authors 

asked 

After testing dust in the air near cattle feedlots in the Southern High Plains, researchers at The 

Institute of Environmental and Human Health at Texas Tech University found evidence of 

antibiotics, feedlot-derived bacteria and DNA sequences that encode for antibiotic resistance. 

 محیط زیست :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 55/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150122114357.htm
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 های فسیلی هستند؟ های زیستی جایگزینی سبز برای سوخت آیا سوخت

های زیستی تولید شده از ذرت و سایر محصوالت  استفاده از سوخت

رسد جایگزین مناسبی برای کاهش وابستگی به  گیاهی، بنظر می

اما از طرف دیگر . های فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی باشد سوخت

های مورد استفاده برای تولید مواد غذایی و ذخیره کربن  اختصاص زمین

خواهد داد انرژی نه تنها رقابت برای زمین را افزایش  به محصوالت زیست

 .ای نخواهد داشت بتی نیز بر کاهش گازهای گلخانهبلکه تاثیر مث

استفاده  های زیر پوشش گیاهی برای تامین نیازهای غذایی و تولید سایر محصوالت جنگلی  تقریبا سه چهارم از زمین

های متعلق به  درصد افزایش یابند و بقیه زمین 71این نیازها تا  2151رود که تا سال  شوند و انتظار می می

های شیرین و حفاظت از تنوع زیستی بسیار  های طبیعی هستند که برای حفظ کربن، حفاظت از عرضه آب اکوسیستم

 . حیاتی هستند

بدین معنی که فرآیند . د استفاده در تولید سوخت انرژی ناکارآمد استاستفاده از زمین برای کاشت محصوالت مور

فتوسنتز در تبدیل انرژی خورشیدی به مواد غذایی کارآیی باالئی دارد ولی برای تبدیل این انرژی به سوخت زیستی 

 کل 2151محاسبه شده است که در سال ( WRI)در گزارش منتشر شده توسط موسسه منابع آب . بصرفه نیست

 . درصد از سوخت مایع موردنیاز بخش حمل و نقل خواهند بود 11محصوالت گیاهی در یک سال فقط قادر به تامین 

های قسیلی  ای معادل سوخت تولید گاز گلخانهتوده بطور مستقیم و یا بصورت اتانول و بیودیزل  سوزاندن زیست

رای کاشت محصوالت انرژی زیستی نیز به افزایش از طرف دیگر قطع درهتان و تبدیل زمین های کشاورزی ب. کند می

 . کند ای کمک می انتشار گازهای گلخانه

های مازاد زراعی مثل گیاهانی که برای پوشش زمستانه زمین های کشاورزی کاشته  توده حال، استفاده از زیست با این

 . شد می شوند و گاز متان و بقایای محصوالت زراعی سبب افزایش رقابت زمین نخواهند

است که ( photovolotaic)انرژی استفاده از انرژی خورسیدی فتوولوتائیک  های خوب برای زیست از دیگر جایگزین

انرژی دارد ولی با کارآئی بیشتر و  کند و کاربردی مشابه زیست بطور مستقیم انرژی خورشیدی را تبدیل به انرژی می

 . بدون مصرف آب

green-the-not-are-http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/29/biofuels- :لینک خبر

sa-sold-are-they-fuels-fossil-to-alternative 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/29/biofuels-are-not-the-green-alternative-to-fossil-fuels-they-are-sold-as
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/29/biofuels-are-not-the-green-alternative-to-fossil-fuels-they-are-sold-as
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/29/biofuels-are-not-the-green-alternative-to-fossil-fuels-they-are-sold-as
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 :خالصه خبر 

Powering cars with corn and burning wood to make electricity might seem like a way to lessen 

dependence on fossil fuels and help solve the climate crisis. But although some forms of 

bioenergy can play a helpful role, dedicating land specifically for generating bioenergy is 

unwise. It uses land needed for food production and carbon storage, it requires large areas to 

generate just a small amount of fuel, and it won’t typically cut greenhouse gas emissions. 

First, dedicating areas to bioenergy production increases competition for land. 

Roughly three-quarters of the world’s vegetated land is already being used to meet people’s need 

for food and forest products, and that demand is expected to rise by 70% or more by 2050. Much 

of the rest contains natural ecosystems that keep climate-warming carbon out of the atmosphere, 

protect freshwater supplies, and preserve biodiversity. 

 

 های زیستی سوخت :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 51/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 ها و افزایش ریسک ابتال به سوء تغذیه افشان جمعیت گردهکاهش 

است که ادامه روند فعلی کاهش  نتایج یک تحقیق جدید نشان داده

افشان مثل زنبورعسل، بیش از نیمی از مردم  جمعیت حشرات گرده

. دهد تغذیه قرار می کشورهای در حال توسعه را در معرض ابتال به سوء

افشان در تغذیه  بر اهمیت حشرات گرده علیرغم اینکه در گزارشات

است، ولی تا کنون مطالعات علمی کافی در این زمینه  انسان تاکید شده

 . است انجام نگرفته

مردم در چهار کشور روزانه  های غذایی رژیم برای اولین بار درباره ارتباط بینهای ورمونت و هاروارد  محققان دانشگاه

افشان بررسی  گرده نیاز محصوالت زراعی آنها به حشراتو زامبیا، اوگاندا و بنگالدش یعنی موزامبیک، در حال توسعه 

درصد از عرضه مواد مغذی  41ها مسئول تامین تا  افشان دهد که گرده های آنها نشان می یافته. اند و تحقیق کرده

 . ر شده استمنتش PLOS ONEژانویه مجله  3نتایج تحقیق آنها در شماره . موردنیاز انسان هستند
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عالوه بر . برند ناشی از کمبود ویتامین و مواد معدنی رنج می« گرسنگی پنهان»یک نفر از هر چهار نفر در جهان از 

وری نیروی کار از دیگر عوارض گرسنگی پنهان  و کاهش بهره IQها، کاهش  افزایش ریسک ابتال به انواع بیماری

 .هستند

یه انسان بصورت کمّی افشان ها بر روی تغذ اثرات ناشی از کاهش جمعیت گردهاین اولین تحقیقی است که در آن 

افشانها و عملکرد محصوالت کشاورزی و میزان در  تحقیقات قبلی درباره ارتباط بین حمعیت گرده. است گزارش شده

 . اند دسترس بودن عناصر غذایی بوده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150126124449.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A new study shows that more than half the people in some developing countries could become 

newly at risk for malnutrition if crop-pollinating animals -- like bees -- continue to decline. 

Despite popular reports that pollinators are crucial for human nutritional health, no scientific 

studies have actually tested this claim -- until now. The new research by scientists at the 

University of Vermont and Harvard University has, for the first time, connected what people 

actually eat in four developing countries to the pollination requirements of the crops that provide 

their food and nutrients. 

"The take-home is: pollinator declines can really matter to human health, with quite scary 

numbers for vitamin A deficiencies, for example," says UVM scientist Taylor Ricketts who co-

led the new study, "which can lead to blindness and increase death rates for some diseases, 

including malaria." 

 

 سوء تغذیه :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :عمنب

 56/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 معرفی نوع جدیدی بیمه برای حمایت از کشاورزان فقیر

پا در کشورهای در حال توسعه  دار در حمایت از کشاورزان فقیر و خرده شاخص هنوع جدیدی از بیمه تحت عنوان بیم

برند، در حال اجرا  می  از جمله مغولستان، هند و نیجریه که از رویدادهای شدید جوی ناشی از گرمایش زمین رنج

 .است

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150126124449.htm
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، موانعی مثل (CCAFS)یی بنا بر گزارش دانشگاه کلمبیا و گروه تحقیقاتی تغییرات اقلیمی، کشاورزی و امنیت غذا

زیرساختارهای ضعیف و کمبودهای مالی تا حدودی در بسیاری از این کشورها حل شده است و در حال حاضر 

 .پا تحت پوشش این بیمه قرار دارند ردهها کشاورز خ میلیون

مدل جدید شاخص بیمه به کشاورزان اجازه می دهد بر اساس بیمه خریداری شده به ازاء افزایش و یا کاهش بارندگی 

 . از سطح قابل قبول و یا کاهش عملکرد از حد متوسط مورد قبول حق بیمه دریافت کنند

تحت پوشش بیمه تجاری و نشین را  دامدار کوچ 35،111دار بیش از  مغولستان، سیستم بیمه شاخص برای مثال در

 . شبکه دولتی ایمنی از بالیای طبیعی قرار داده است

درصد از تغییرات در میزان عملکرد محصوالت آنها مربوط به  51. بیش از نیمی از جمعیت هند به کشاورزی مشعولند

لیون کشاورز را در برابر می 32بیمه مبتنی بر شرایط آب و هوایی، در حال حاضر بیش از . شود نوسانات بارش باران می

 . خسارت اقتصادی ناشی از کاهش عملکرد پوشش داده است

 idUSL6N0V83VK20150129-india-africa-http://www.reuters.com/article/2015/01/29/food :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Governments from Mongolia to Nigeria are creating new forms of insurance to protect the 

developing world's small farmers, who are suffering especially badly from extreme weather 

events made worse by global warming, a new study said. 

Obstacles like poor infrastructure and lack of financing have been partly overcome in several 

countries, and insurance is now available to millions of small farmers, said the study released on 

Wednesday by Columbia University and the research group Climate Change, Agriculture and 

Food Security (CCAFS). 

More farmers are able to obtain coverage than before due to a switch to index insurance from 

traditional indemnity insurance, where the size of payouts is based on specific losses faced by a 

client. 

The new index model allows farmers to buy insurance so they receive a payout if the amount of 

rainfall in a given period increases or decreases beyond acceptable levels, or if average crop 

yields in a certain region drop below an acceptable level. 

 

 بیمه کشاورزی :موضوع

 (reuters) رویترز :منبع

 51/11/5112: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

http://www.reuters.com/article/2015/01/29/food-africa-india-idUSL6N0V83VK20150129
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 سال به تعویق انداخت 7ا ها ر کش درصدی مصرف علف 51فرانسه کاهش 

را بعلت شرایط نامساعد آب و  2138ها تا سال  کش درصدی مصرف علف 51برای کاهش  فرانسه هدف داوطلبانه خود

 .موکول کرد 2135سال تاخیر به سال  7هوایی با 

ها به منظور مقابله با آثار سوء آنها بر  کش هدف فرانسه نیز مثل کل اروپا، در جهت تالش برای کاهش وابستگی به علف

 . دمحیط زیست و سالمت اعالم شده بو

درصدی مصرف آنها تا سال  25کش، به کاهش  وزیر کشاورزی فرانسه با اعالم جدول زمانی کاهش وابستگی به علف

شود یک  ها فراهم می کش وی همچنین اظهار داشت که به دو طریق امکان کاهش مصرف آفت. دنیز اشاره کر 2121

را  ها کش ها و آفت کش علف عیین میزان دقیق موردنیازهای جدید که به کشاورزان امکان ت روش  با استفاده از فناوری

 . های طبیعی است های مبارزه بیولوژیک و جایگزینی مواد شیمیایی با گونه د و راه حل دوم کاربرد روشنکن ممکن می

 

 idUSL6N0V91IH20150130-pesticides-http://www.reuters.com/article/2015/01/30/france :لینک خبر

 :خالصه خبر 

France, the European Union's biggest agricultural producer, has delayed a target to halve 

pesticide use to 2025 from 2018 after plans to curb their deployment failed, the farm minister 

said on Friday. 

France had set a voluntary target of halving pesticide use in the decade to 2018 but it has in fact 

risen, partly due to adverse weather conditions. 

Like the EU as a whole, France has sought to become less dependent on pesticides, which are 

blamed for posing health and environmental risks. The EU has, for example, banned certain crop 

chemicals known as neonicotinoids suspected of harming bees. 

The French government has pushed back to 2025 the timeline for halving pesticide use and 

added an intermediate target of a 25 percent fall by 2020, Agriculture Minister Stephane Le Foll 

said in an interview in daily newspaper Liberation. 

 

 کش علف :موضوع

 (reuters) رویترز :منبع

 31/11/5112: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.reuters.com/article/2015/01/30/france-pesticides-idUSL6N0V91IH20150130
http://bit.ly/1svRb2L
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 ای برای مبارزه با بیماری قارچی گندم دوروم امید تازه

یک نوع بیماری قارچی است که ساالنه  FHBفوزاریوم سنبله گندم یا 

 . شود در سطح جهانی سبب کاهش عملکرد و کیفیت گندم می

تا کنون بر روی ایجاد ارقام مقاوم گندم در برابر این بیماری تحقیقات 

متعددی انجام گرفته است ولی در مورد مقاوم سازی گندم دوروم تحقیق 

 . است نشده

بنا بر اظهارات  یکی از محققان دانشگاه ساپینزا رم، بهترین روش 

بدین منظور، برای پی بردن به  . ابر این بیماری است، ایجاد ارقام مقاوم گندم دوروم در براقتصادی و اکولوژیکی

های دیواره سلولی رقم مقاوم، آنها در آزمایشات خود با آلوده کردن رقم مقاوم گندم و رقم  جزئیات مربوط به ویژگی

وی با شناخت و مطالعه بیشتر بر ر. حساس به بیماری گندم دوروم  به این بیماری آنها را با یکدیگر مقایسه کردند

های دیواره سلولی رقم مقاوم گندم معمولی، محققان امیدوارند بتوانند این صفات را به گندم دوروم انتقال  ویژگی

 .دهند

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150119083302.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

A variety of wheat that is resistant to a destructive fungal disease has been found to have 

specialized and protective cell walls, according to research published in BMC Plant Biology. 

These insights could help to produce stronger, disease-resistant varieties of durum wheat for 

improved pasta production. 

Fusarium Head Blight (FHB) is a fungal disease that affects worldwide wheat production due to 

dramatic yield loss, and reduced grain quality from toxins that make harvests unsuitable for 

consumption. While there have been several studies looking at FHB disease resistance in 

common wheat, little is known about durum wheat - one of the cereals most susceptible to 

infection and the key ingredient in pasta and couscous. Italy is one of the world's major 

producers of durum wheat, and FHB has been permanently present there since 1995. 

 گندم دوروم :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 11/11/5112: تاریخ خبر

 

 بازگشت به فهرست

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150119083302.htm
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 شناسائی ترکیبات طبیعی جدید برای مقابله با حشرات

هایی که عامل انتقال آنها حشرات هستند،  در نتیجه ابتال به بیماری

همچنین حشرات . دهند ها نفر جان خود را از دست می ساالنه میلیون

با وارد آوردن خسارات به محصوالت کشاورزی در مزارع و انبارها، 

 . شوند ساالنه موجب میلیاردها دالر ضرر اقتصادی می

شوند برای محیط  حال حاضر استفاه می درکه  یهای کش اعلب حشره

ها مضر بوده  از طرف دیگر هم مقاومت حشرات  زیست و سالمتی انسان

 . است در برابر آنها زیاد شده

بدن حشرات . کنند ، همانطور که از نامشان پیداست، رشد حشرات را تنظیم می«کننده رشد حشرات تنظیم» ترکیبات 

های فیزیولوژیکی  کند که نقش کلیدی در رشد، تکثیر و سایر فعالیت ترشح می( juvenile)هورمونی بنام جوونایل 

 . آنها دارد

تحقیق کرده برروی نحوه کارکرد این هورمون  دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، المللی از محققان حشره شناس تیمی بین

اند که مانع  شده( JHANs)« نایلهای هورمون جوو آنتاگونیست»و موفق به شناسایی ترکیبات گیاهی تحت عنوان 

از دو  JHANsنوع  5ای موفق به شناسایی  این تیم همچنین با همکاری محققان کره. شود فعالیت این هورمون می

 . اند بردن الرو پشه مولد تب زرد موثر بوده اند که در از بین گیاه شده

 http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150127165030.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

'Insect-specific growth regulators' are compounds that regulate the growth of insects. One 

hormone in insects, called juvenile hormone, is a particularly attractive target for insect growth 

regulators because this hormone, which regulates development, exists only in insects. An 

international team of scientists has discovered potent compounds in plants that counteract the 

action of juvenile hormone -- a finding that could lead to the development of novel insecticides. 

Each year millions of deaths result from diseases transmitted by insects. Insects are also 

responsible for major economic losses, worth billions of dollars annually, by damaging crops and 

stored agricultural products. 

 آفات :موضوع

 (sciencedaily) دیلی ساینس :منبع

 57/11/5112: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150127165030.htm
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 بازگشت به فهرست

 الش محققان برنج آسیا در حمایت از مردم فقیرت

المللی  برنج هفته گذشته در موسسه بینتعدادی از محققان برجسته 

های  در فیلیپین به منظور بررسی تالش( IRRI)تحقیقات برنج 

با توجه .  تحقیقاتی در جهت بهبود وضعیت مردم فقیر گردهم آمدند

در صد از برنج دنیا در آسیا، مرکز توجه آنها به این منطقه  31به تولید 

 . بود

المللی تحقیقات برنج  وسسه بینآقای ماتیو مورل، معاون مدیرکل م

(IRRI ) ضمن تاکید بر اهمیت کاهش فقر و گرسنگی اظهار داشت که

 381میلیون تن برسد یعنی  811میزان تولید برنج باید ساالنه به  2151با توجه به روند افزایش جمعیت، تا سال 

 . میلیون تن بیشتر  از میزان تولید فعلی

برگزار  IRRIژانویه در  11الی  26از ( GRiSP)برنامه مشارکت جهانی علمی برنج  هفته علوم آسیا بعنوان بخش ار

 . گردید

 poor-s-asia-on-focus-scientists-releases/rice-http://irri.org/news/media :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Some of the world's leading experts on rice science convene this week at the Philippine 

headquarters of the International Rice Research Institute (IRRI) to review research efforts toward 

making rice systems work better for the poor. They are focusing on Asia, where about 90% of 

rice is grown. 

Matthew Morell, IRRI deputy director general, underscored the importance of reducing poverty 

and hunger as the key motivator for current partnerships and advancements in rice research. 

"There is a tremendous increase in rice production that we need to facilitate. By 2050, we need to 

be producing 830 million metric tons annually. That is 180 million metric tons more than what 

we produce today," said Dr. Morell. 

 برنج :موضوع

 (IRR) ایری :منبع

 57/11/5112: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://irri.org/news/media-releases/rice-scientists-focus-on-asia-s-poor
http://irri.org/about-us/our-people/management/matthew-morell
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