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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 زایی و مقاومت در برابر خشکسالی مقابله با بیابانروز جهانی  

 

 37)زایی و مقاومت در برابر خشکی در روز   هر سال مراسم روز جهانی مقابله با بیابان

های تخریب شده به  با تمرکز بر تبدیل زمین 3135مراسم سال . شود میبرگزار ( خرداد

پذیری  های تخریب شده منجر به ایجاد انعطاف بازیابی زمین. های سالم برگزار گردید زمین

به بهبود تنوع . زایی، افزایش درآمد و باال بردن امنیت غذایی خواهد شد اقتصادی، اشتغال

ا کاهش داده و از گرمایش بیشتر زمین جلوگیری کرده زیستی کمک کرده کربن اتمسفر ر

گیری  رهایی از همه پستواند  نین میهمچ. ات اقلیمی را کاهش خواهد دادو سرعت تغییر

 .کمک کندپیامدهای آن به بازسازی سبز 51-کووید

زایی و مقاومت در برابر خشکی اداره کاهش بالیای  به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان

ای را در مورد خشکسالی منتشر  گزارش ویژه( UNDRR)طبیعی سازمان ملل متحد 

در این گزارش با توجه به افزایش دمای جهانی و تغییر الگوهای بارندگی در . ه استکرد

نتیجه تغییرات اقلیمی، بر لزوم هماهنگی بهتر برای مدیریت خطر خشکسالی تاکید شده 

 . است

 https://www.un.org/en/observances/desertification-day 

 https://www.undrr.org/gar2021-drought 

 https://www.undrr.org/media/49386/download 

 : فهرست مطالب

 زایی و مقابله با خشکسالی  مقابله به بیابان روز جهانی

 (خرداد 37ژوئن،  57)

 در برابر خشکیسازی بذرها  ماده پوششی برای مقاوم 

 ساخت سیستم تزریق دقیق برای گیاهان 

 ساخت ابزار جدید ویرایش ژن توسط محققان ژاپنی 

  معرفی سیستمCRISPR 3.0 سازی  برای فعال

 های گیاهی ژن

 زمینی کشف چگونگی نفوذ عامل بیماری بالیت سیب 

 توانند سه نوع پالستیک را  های روده گاو می میکروب

 تجزیه کنند

 ها توسط مخمرهای اصالح  جلوگیری از رشد قارچ

 شده

  کشف حسگرهای اسید در گیاهان 

 معرفی کتاب همراه با لینک برای دانلود 

  ها برای زندگی بهتر داده: 3135گزارش توسعه جهانی 

 مارس و : جهانی محصول و وضعیت غذاانداز  چشم

 3135جوالی 

 ارزیابی جهانی آلودگی خاک 

 گزارش : ارزیابی جهانی کاهش ریسک بالیای طبیعی

 3135خشکسالی ویژه درباره 

 سازمان همکاری و 3135-3181انداز کشاورزی  چشم ،

  و فائو ( OECD)توسعه اقتصادی 

 های سبز برای آب جاده  

  0011تیر  – 75شماره 
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 سازی بذرها در برابر خشکی  ماده پوششی برای مقاوم

حداقل  با افزایش گرمای زمین، بسیاری از مناطق خشک که دارای

گیرند که  تحت فشار شدید قرار می شرایط برای کشاورزی هستند،

محققان . شود یتواند منجر به کمبود شدید غذای بطور بالقوه می

MIT ها در  حلی امیدوارکننده برای محافظت از دانه بر روی راه

زنی و حتی همزمان  آبی در مرحله حساس جوانه برابر فشار کم

 .  کنند برای گیاهان کار می تامین مواد مغذی اضافی

های مربوط به این فرایند که در  بنا بر اظهار محققان، آزمایش

تکنیک شاه محمد  مراکش با همکاری محققانی از دانشگاه پلی

در مجله  های این تحقیق جزئیات مربوط به یافته. ساده و ارزان بوده و بطور گسترده در مناطق خشک قابل استفاده است شود، ششم انجام می

Nature Food است منتشر شده . 

ها، مقاومت  های قبلی این پوشش نمونه. ها تحقیق این تیم تحقیقاتی در زمینه تولید ماده پوششی بذر است ای جدید نتیجه سال پوشش دوالیه

 . کمبود آب استبا اما نسخه جدید برای مقابله . داد بذرها را در برابر شوری افزایش می

ها مانند چیا و ریحان الهام گرفته شده  ه پوششی جدید برای جلوگیری از خشک شدن بذرها از پوشش طبیعی برخی از دانهدر ساخت ماد

هایی  وشش جدید حاوی میکروارگانیسمالیه زیرین پ. ل رطوبت بذر می شودای ژل مانند سبب حفظ کام اد الیها ایجاین ماده پوششی ب. است

 .دکن غذی است که به رشد بذر کمک میمواد منام ریزوباکتریا و برخی  به

توانند نیتروژن  های اضافه شده ویژگی خودتکثیری دارند و می وارگانیسممیکر. ای بودن آن است دید، دوالیهارزش افزوده این ماده پوششی ج

 . خاک نیز کمک نمایند توانند مصرف کود نیتروژن را کاهش داده و به غنی شدن الزم برای گیاه را تثبیت کنند در نتیجه می

ها  نواد غذایی از آدر صنعت م. راحتی در دسترس هستند گویند مواد موردنیاز برای ساخت این ماده پوششی ساده و به محققان این پروژه می

ته کردن بذرها و سپس الیه الیه اول را با آغش. باشند های دورافتاده قابل تولید می پذیر بوده و به راحتی حتی در مکان و تجزیه شود میاستفاده 

  . توان بر روی بذرها ایجاد کرد دوم را با اسپری کردن می

 

  منبع

 ماده پوششی     یخشک  بذر: مات کلیدیکل

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

https://phys.org/news/2021-07-seeds-resist-drought.html
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 ساخت سیستم تزریق دقیق برای گیاهان 

اند که  شده های مبتنی بر ابریشم تن میکرونیدلموفق به ساخ MITمحققان دانشگاه 

 اهانهای گی ها به بافت ها یا ژن ها، هورمون توان برای تزریق ریزمغذی از آنها می

 . استفاده کرد

رزی تحت تاثیر چند کشاو تاست، محصوال 51-که دنیا درگیر پاندمی کووید در حالی

. توانند تولید جهانی مواد غذایی را در معرض خطر قرار دهند اپیدمی هستند که می

ل، زیتون و موز در بسیاری از مناطق به دلیل هایی مثل پرتقا در حال حاضر میوه

گذارند در  هایی که بر سیستم انتقال مواد غذایی در داخل گیاه تاثیر می بیماری

 . ها با استفاده از سموم گیاهی قابل درمان نیستند این بیماری. معرض تهدید هستند

تواند نقطه شروعی  اند که می روش جدیدی را توسعه داده MITمحققان دانشگاه 

 .  ها باشد گیاهان مبتال به این نوع بیماری  برای درمان

ابزار در مراحل اولیه دشوار است زیرا ها  این بیماریتشخیص زودهنگام و درمان 

زا و  دقیقی برای دسترسی به سیستم آوندی گیاه برای درمان عوامل بیماری

با درنظر گرفتن برخی از اصول مربوط  MITتیم تحقیقاتی . برداری وجود ندارد نمونه

به مداوای دقیق در انسان و سازگار کردن آن برای گیاهان برای تولید مواد زیستی 

گیاهی تصمیم گرفتند ابزاری دقیق و مناسب   مخصوص گیاه و انتقال آن به بافت

 . برای گیاهان بسازند

 ها مولکول اند برای رساندن مواد مغذی، داروها و یا سایر یشم ساخته شدهبرها که از مواد زیستی مبتنی بر ا ای از میکرونیدل در این روش از آرایه

 .  منتشر شده است Advanced Scienceن روش در مجله جزئیات مربوط به ای. های مشخصی از گیاه استفاده می شود به قسمت

ها و اشکال مختلف ساخته شوند  ازهتوانند در اند اند، می نامیده( phytoinjectors)های گیاهی  تزریق کننده را ها  ها که محققان آن میکروسوزن

این  .انتقال دهند چوبی یا آبکشیهای  ها یا داخل آوند های مختلف گیاه شامل ریشه، ساقه یا برگ های موردنظر در قسمت مواد را به بخشو 

هر محصول دیگری سازگار  تواند تقریبا با میاند اما این سیستم  فرنگی و توتون استفاده کرده زمایشگاهی از گوجهآهای  تیم تحقیقاتی برای تست

برداری از گیاهان به منظور  توان برای رساندن هدفمند مواد به داخل گیاه استفاده کرد، برای نمونه ها عالوه بر اینکه می از میکروسوزن. اشدب

 . تجزیه و تحلیل نیز قابل استفاده خواهند بود

  منبع

 یهای گیاه بیماری  سیستم تزریق  بیوتکنولوژی: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

https://news.mit.edu/2020/plant-precision-injection-orange-olive-banana-0427
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 ساخت ابزار جدید ویرایش ژن توسط محققان ژاپنی

با اصالح  های گیاهی رویکرد جدیدی را در ویرایش ژنمحققان دانشگاه توکیو 

دون باقی گذاشتن ردپایی از فناوری مهندسی ژنتیک ارائه های کلروپالست ب ژن

 . اند کرده

آنزیم فعال کننده ) TALENsنام  در این رویکرد، محققان ابزار ویرایش ژن به

ترکیب کرده و آن را « هدف قرار دادن کلروپالست»با سیگنال اضافی  را( رونویسی

ptpTALECDs  هدف از این تحقیق ایجاد تغییراتی یکنواخت و . اند نامیده

در طراحی . کلروپالست است DNAهای خاصی از  موروثی فقط در قسمت

DNA  مربوط بهptpTALECDs  های بزرگ  پروتئینTALENs  و اجزاء

 DNA بطور همزمان بصورت یک سیگنال واحد ازباید گیری کلروپالست  هدف

حققان این توالی را وارد گیاه آرابیدوپسیس در مرحله بعد، م. بیان شوندای  هسته

 . اند کرده و با گیاهان اصالح نشده تالقی داده

 DNAنسل بعد بطور طبیعی . هستند ptpTALECDsهسته ای نسل اول تغییر یافته و برای همیشه دارای توالی  DNAمحققان دریافتند 

گیاهان همیشه کلروپالست را بطور . و برخی بدون آن هستند  ptpTALECDsهای آن دارای توالی  برد و برخی از دانه ای را به ارث می هسته

کلروپالست تغییر یافته والد مادری را بدون  DNAاین به این معنی است که نسل بعد این گیاهان . برند کامل از والد ماده خود به ارث می

 . برند ای به ارث می هسته DNAه نوع توجه ب

. کند GMدر نسل دوم و یا نسل های بعد تولید گیاهان غیر تواند می ptpTALECDsرسانند که ابزار  نتایج آزمایشات اثبات این مفهوم را می

 . ها باشد رف کنندهتواند تضمین کننده کیفیت محصوالت برای کشاورزان و مص ای ایجاد می کند که می های نقطه این رویکرد جهش

 . منتشر شده است Natureجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله 

 

    3منبع ،  5 منبع

   ویرایش ژن  مهندسی ژنتیک: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18876
https://www.nature.com/articles/s41477-021-00954-6
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  های گیاهی سازی ژن برای فعال CRISPR 3.0معرفی سیستم 

سیستم  Qi Yipingنام  محقق علوم گیاهی دانشگاه مریلند به

این . است را معرفی کرده CRISPR 3.0جدید و بهبودیافته 

تواند  سازی ژن متمرکز است می سیستم جدید که بر روی فعال

 . جایگزین روش سنتی ویرایش ژن گردد

سازی  بر روی فعال CRISPR 3.0گویند، سیستم  محققان می

تواند بطور همزمان  یعنی می ندگانه تمرکز داردهای چ ژن

این محققان بر اساس نظر . عملکرد چند ژن را افزایش دهد

 CRISPRتواند ظرفیت فناوری پیشرفته  سیستم جدید می

فعلی را چهار تا شش برابر همراه با دقت و کارآیی باال تقویت 

است، در حالی که  تواند ژن نامطلوب را حذف کند شناخته شده فعلی به دلیل قابلیتی که در ویرایش ژن دارد و می CRISPRسیستم . کند

 . هدف کسب ویژگی مفید برای تولید گیاهان و محصوالت بهتر برای آینده بسیار ضروری استها با  سازی ژن فعال

های مربوط به  دهنده فعال شدن همزمان چند نوع ژن است مثل ژن را که نشان CRISPR 3.0این تیم تحقیقاتی قابلیت سیستم جدید 

محقق این پروژه .  اند فرنگی و آرابیدوپسیس ارزیابی و تایید کرده وجهدهی و یا سرعت بخشی به فرایند تالقی را بر روی برنج، گ تسریع گل

گری مؤثرتر و کارآمدتر ژنوم کار  سازی چندگانه است و تیم وی در تالشند که از این سیستم برای غربال گوید، این فقط یکی از مزایای فعال می

 . گرسنگی جهانی کمک کنند را شناسایی کنند هایی را که می توانند در مبارزه با تغییرات اقلیمی و کنند و ژن

  . ده استمنتشر ش سایت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مریلند وبمقاله کامل مربوط به این تحقیق در  

 

  منبع

   CRISPR  مهندسی ژنتیک: کلمات کلیدی

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agnr.umd.edu/news/umd-associate-professor-introduces-new-crispr-30-system-highly-efficient-gene-activation
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https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18861
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 زمینی  کشف چگونگی نفوذ عامل بیماری بالیت سیب

که در قرن نوزده باعث بوجود آمدن قحطی در ایرلند و سایر مناطق اروپا شد هنوز عامل تهدید بزرگی   Phytophthora infestansپاتوژن 

 . برای تولید مواد غذایی در سراسر جهان است

تیمی از محققان . سوال بود ها قبل برای محققان مورد های محصوالت کشاورزی از مدت مکانیسم نفوذ این پاتوژن به الیه محافظ بیرونی برگ

 . خ این سوال شدندموفق به یافتن پاس(  WUR)دانشگاه و مرکز پژوهش واگنینگن 

ها  فرنگی، بادمجان، کاکائو، فلفل، سویا و انواع نخل زمینی، گوجه به محصوالت مختلف مثل سیب( Phytophthora)ساالنه قارچ فایتوفتورا 

مبارزه با این . تمیلیارد یورو برآورد شده اس 4-7زمینی حدود  وارده توسط این پاتوژن فقط به سیب خسارت. کند فراوانی وارد می  خسارت

روش احتمالی دیگر در مبارزه با این  بیماری جلوگیری از . وار بوده و تحقیقات در مورد تولید ارقام مقاوم همچنان ادامه داردپاتوژن بسیار دش

. گیرند قرار می   Phytophthoraاهان دارای الیه محافظی هستند که مورد هدف مهاجمانی مثل قارچ گی. دسترسی و نفوذ آن به گیاه است

 . شود این قارچ قادر به شکستن این الیه است که پس از نفوذ آن به داخل گیاه روند بیماری آغاز می

ها موفق به شناخت مکانیسم نفوذ این قارچ به  انشناسان سلولی و فیزیکد شناسی گیاهان، زیست این تیم تحقیقاتی شامل متخصصان آسیب

 .  اند داخل گیاه شده

مانند خود را تیز   اند که فایتوفتورا با استفاده از ترفندی هوشمندانه ساختار عفونی لوله ها کشف کرده گوید، آن یکی از محققان این تیم می

 . برای اولین بار است که این نوع مکانیسم کشف می شود. برد کند و سپس همانند یک چاقوی تیز سطح گیاه را می می

 . کلیک نمایید اینجابرای آگاهی از جزئیات بیشتر 

    منبع

  زمینی   بالیت سیب  های گیاهی  بیماری  زمینی سیب: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/show-dag/Wageningse-wetenschappers-ontdekken-hoe-de-aanstichter-van-aardappelziekte-planten-binnendringt.htm
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18877
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18877
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 توانند سه پالستیک را تجزیه کنند های روده گاو می میکروب

عنوان منبعی  ها به قارچها و  هایی مثل باکتری استفاده از میکروارگانیسم

، پایدار و سازگار با محیط زیست برای توسعه فرایند های تجزیه و جدید

با توجه به اینکه رژیم . بازیافت مواد پالستیکی در حال افزایش است

استرهای طبیعی گیاهی  غذایی نشخوارکنندگان ممکن است حاوی پلی

از نظر ( Bos taurus)باشد، در یک تحقیق جدید مایع سیرابی گاو  

استرهای مصنوعی مورد بررسی  عملکرد آنزیم های هیدرولیز کننده پلی

 . است قرار گرفته

اند که  محققان دانشگاه منابع طبیعی و علوم زندگی اتریش کشف کرده

کشفی . های سیرابی گاو قادر به تجزیه سه نوع پالستیک هستند میکرب

 in Frontiers جزئیات یافته جدید در مجله . یدار پالستیک و بازیافت داشته باشدتواند نقش حیاتی در فرایند تجزیه پا که می

Biotechnology and Bioengineering منتشر شده است . 

ک آنها هر نوع پالستی. توانند پالستیک را بخورند، مورد مطالعه قرار دادند ها می محققان محتوای سیرابی گاو را با تمرکز بر اینکه چگونه میکرب

با هدف تشخیص چگونگی نحوه کردند و سپس محصوالت جانبی پالستیک (  encubated)انکوبه روز در مایع سیرابی گاو  8تا  5را به مدت 

ع سیرابی عالوه بر کارآیی باال در تجزیه ماینتایج نشان داده است که . گیری کردند اندازه را ها تجزیه مواد پالستیکی به اجزاء آن توسط میکرب

را هم  PBATیا  adipate terephthalateو پلی اتیلن  PETیا  terephthalateتواند پلی اتیلن  می PEFیا  furanoateپلی اتیلن 

 . تجزیه کند

استرها  است که پلی های زمینی و دریایی شده میلیون تن زباله در محیط 3/31های پالستیکی منجر به انباشت  در اروپا مصرف گسترده زباله

گاهی عمومی و تغییر قوانین، نیاز به توسعه رویکردهای جدید برای کاهش دنبال افزایش آ به. دهند ها را تشکیل می درصد این زباله 51تقریبا 

، تولید پلی از طرف دیگر طی دو دهه گذشته با توجه به مفهوم اقتصاد زیستی . محیطی مورد توجه زیادی قرار گرفته است ن معضل زیستای

 . پذیر زیستی و همچنین بازیافت میکروبی و آنزیمی از موضوعات مورد عالقه جامعه علمی شده است استرهای مبتنی بر مواد زیستی و یا تجزیه

 .کلیک نمایید اینجاتوانید  تحقیق می مقاله مربوط به اینسی به برای دستر

  منبع 

 گاو  پالستیکتجزیه   میکرب: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.684459/full
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18884
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18884
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 ها توسط مخمرهای اصالح شده  جلوگیری از رشد قارچ

ترین سالح بخش کشاورزی برای مبارزه با این نوع  اصلی. درصد از تلفات محصوالت کشاورزی هستند 71-31های قارچی عامل  بیماری

ها مقاوم  کش ها در مقابل قارچ از طرف دیگر، با گذشت زمان قارچ. همراه دارند ستند که البته خطرات زیست محیطی بهها ه کش ها، قارچ بیماری

های گیاهی  با این نوع بیماری های جدید و بهبود یافته برای مبارزه حل محققان بطور مداوم در تالش برای یافتن راههمین دلیل  به. وندش می

 .اشندب می

 . منتشر شده است Biotechnology and bioengineeringای در مجله  دست آمده در این زمینه مقاله های به درباره یکی از آخرین یافته

شناسان گیاهی دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید  مهندسان و آسیب

اند با مهندسی پروتئینی جدید از شکسته شدن  موفق شده

ا جلوگیری کرده و همچنین ه های سلولی توسط قارچ دیواره

روشی برای تولید این پروتئین برای کاربردهای خارج از گیاه  و 

این . کش طبیعی  ارائه نمایند عنوان یک قارچ استفاده از ان به

های  توانند منجر به روشی جدید برای کنترل بیماری ها می یافته

 . ها را کاهش دهند کش گیاهی شده و وابستگی به قارچ

های گیاهی نفوذ کنند  ا برای اینکه بتوانند به بافته قارچ

های کاتالیزوری  از طریق واکنشکه کنند  هایی تولید می آنزیم

اما گیاهان نیز برای مقابله با این . است PGیا  polygalacturonasesها  یک نوع از این آنزیم. توانند بشکنند های سلولی سخت را می دیواره

کنند که سرعت عمل تجزیه دیواره سلولی را کاهش  تولید می PGIPیا  PGهایی به نام پروتئین بازدارنده  بوده و پروتئیندفاع ن آنزیم کامال بی

 . می دهد

با اند  توانستهآنها . ر لوبیای سبز استد PGIPاند که مسئول تولید  شده DNAمحققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید موفق به یافتن بخشی از 

  . کنند PGIPدر ژنوم مخمر نانوایی ، مخمر را وادار به تولید  DNAقرار دادن کامل و یا بخشی از 

 

  منبع 

 مخمر  ها کش قارج  های قارچی بیماری: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phys.org/news/2021-07-yeast-inhibits-fungal-growth.html
https://phys.org/news/2021-07-yeast-inhibits-fungal-growth.html
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 کشف حسگرهای اسید در گیاهان

 

تغییرات آب و هوایی سبب افزایش وقوع سیالب و بوجود آمدن شرایط غرقابی طوالنی مدت در شمال اروپا و بسیاری از مناطق دیگر جهان 

برگ گیاهان  ،در نتیجه این شرایط. جدی وارد کندهای  اهان آسیبیتواند به علفزارها، مزارع کشاورزی و سایر گ این وضعیت می. شده است

 . شوند میرند و ریشه پوسیده می می

آیا گیاهان قادر به تشخیص اسیدی شدن بوده و در برابر آن واکنش . آید اسیدها به وجود می ها ناشی از کمبود اکسیژن و تجمع این آسیب

منتشر شده  Current Biologyها در مجله  های آن اسخ تحقیق کرده و یافتهدهند؟ تیم تحقیقاتی از آلمان و شیلی برای یافتن پ نشان می

 . است

پیش ( acidosis)های سخت، اکسیژن عضالت کم شده و حالت اسیدوز  پس از ورزش. احتماال همه با اثر اسیدی شدن بدن آشنا هستند

 . آید که دردهای عضالنی و ضعیف شدن عملکرد از پیامدهای آن است می

تیم تحقیقاتی آنها موفق به کشف حسگر . شود ها می در گیاهان نیز کمبود اکسیژن باعث اسیدی شدن سلولگوید،  ین پروژه میمحقق ا

این . کند کتریکی ترجمه میلهای ا را به سیگنال در گیاه مدل آرابیدوپسیس شده اند که حالت اسیدی شدن را تشخیص داده و آن( سنسوری)

 .   است SLAH3حسگر، پروتئینی در غشای سلول گیاهی، به نام کانال آنیون 

 . در دسترس است اینجامتن کامل مقاله از 

  منبع 

   اسیدی شدن بیوتکنولوژی: کلمات کلیدی

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00813-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982221008137%3Fshowall%3Dtrue
https://phys.org/news/2021-07-acid-sensor.html
https://phys.org/news/2021-07-acid-sensor.html
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. World Development Report 2021 : Data for Better Lives 

 

  Abstract: 

Today’s unprecedented growth of data and their ubiquity in our lives are 

signs that the data revolution is transforming the world. And yet much of 

the value of data remains untapped. Data collected for one purpose have 

the potential to generate economic and social value in applications far 

beyond those originally anticipated. But many barriers stand in the way, 

ranging from misaligned incentives and incompatible data systems to a 

fundamental lack of trust. World Development Report 2021: Data for 

Better Lives explores the tremendous potential of the changing data 

landscape to improve the lives of poor people, while also acknowledging 

its potential to open back doors that can harm individuals, businesses, 

and societies.  

 

Year of publication: 2021  

Publisher:  WorldBank 

Pages:  349 pp 

Download: English PDF 

2. Crop Prospects and Food Situation, March 2021, July 2021 

 

 

Abstract: 

 

FAO assesses that globally 45 countries, including 34 in Africa, 9 in Asia 

and 2 in Latin America and the Caribbean, are in need of external 

assistance for food. Conflicts and climate-related shocks continue to 

underpin the high levels of severe food insecurity. The effects of the 

COVID-19 pandemic, primarily income losses, have exacerbated 

vulnerabilities and heightened existing levels of food insecurity. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO 

Pages:  48 pp, 46 pp 

Download: March 2021, July 2021 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35218/9781464816000.pdf?sequence=97&isAllowed=y
http://www.fao.org/3/cb3672en/cb3672en.pdf
http://www.fao.org/3/cb5603en/cb5603en.pdf
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3. Global assessment of soil pollution 

 

Abstract: 

Soil pollution is invisible to the human eye, but it compromises the quality of 

the food we eat, the water we drink and the air we breathe and puts human 

and environmental health at risk. Most contaminants originate from human 

activities such as industrial processes and mining, poor waste management, 

unsustainable farming practices, accidents ranging from small chemical spills 

to accidents at nuclear power plants, and the many effects of armed conflicts. 

Pollution knows no borders: contaminants are spread throughout terrestrial 

and aquatic ecosystems and many are distributed globally by atmospheric 

transport. In addition, they are redistributed through the global economy by 

way of food and production chains. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher: FAO and UNEP 

Pages: 84 pp 

English PDF Download: 

 

 

4. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Special Report on 

Drought 2021 

  

Abstract:  

Droughts have deep, widespread and underestimated impacts on societies, 

ecosystems, and economies. They incur costs that are borne 

disproportionately by the most vulnerable people.  The extensive impacts of 

drought are consistently underreported even though they span large areas, 

cascade through systems and scales, and linger through time, affecting 

millions of people and contributing to food insecurity, poverty, and 

inequality. Climate change is increasing temperatures and disrupting rainfall 

patterns, increasing the frequency, severity, and duration of droughts in many 

regions across the globe.  As we move towards a 2˚C warmer world, urgent 

action is required to better understand and more effectively manage drought 

risk to reduce the devastating toll on human lives and livelihoods, and ecosystems. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  UNDRR 

Pages:  210 pp 

English PDF Download: 
 

http://www.fao.org/3/cb4827en/cb4827en.pdf
https://www.undrr.org/gar2021-drought
https://www.undrr.org/gar2021-drought
https://www.undrr.org/media/49386/download
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5. OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030 

  

Abstract:  

The Agricultural Outlook 2021-2030 is a collaborative effort of the Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. It brings together the 

commodity, policy and country expertise of both organisations as well as input 

from collaborating member countries to provide an annual assessment of the 

prospects for the coming decade of national, regional and global agricultural 

commodity markets. The publication consists of 11 Chapters; Chapter 1 covers 

agricultural and food markets; Chapter 2 provides regional outlooks and the 

remaining chapters are dedicated to individual commodities. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  FAO 

Pages:  337 pp 

English PDF Download: 

 

6. Green Roads for Water : Guidelines for Road Infrastructure in Support of 

Water Management and Climate Resilience 

  

Abstract:  

Roads and water are generally seen as enemies, with water responsible for most of 

the damage to roads, and roads being a major cause of problems such as erosion, 

waterlogging, flooding, and dust storms. This tension, however, can be reversed. 

The concept of Green Roads for Water (also known as “Green Roads” or “roads for 

water”) places roads in the service of water and landscape management and climate 

resilience without sacrificing or diminishing their transport functions. With global 

investment in roads of US$1–US$2 trillion per year, plus maintenance costs, the 

widespread adoption of Green Roads approaches can leverage investment at a 

transformative scale, making road development and maintenance a vital tool for 

achieving climate resilience, water security, and productive use of natural 

resources. 

 

Year of publication: 2021 

Publisher:  WorldBank 

Pages:  265 pp 

English PDF: Download 
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