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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 توانمندسازی کسب و کار کشاورزی

توسعه کشاورزی پایدار یکی از قدرتمندترین ابزارها برای پایان دادن به فقر 

کشاورزی، منبع اصلی معیشت . درآمد جوامع است شدید و تقویت رفاه اقشار کم

پا در جهان و بزرگترین منبع  میلیون کشاورز خرده 055و پایگاره اجتماعی حدود 

 .توسعه است درآمد، اشتغال و امنیت غذایی در کشورهای درحال

توانمندسازی »در این راستا، گروه بانک جهانی سومین گزارش خود از سری 

تمرکز عمده این . است را منتشر کرده« کسب و کار کشاورزی 

ها اندازه بررسی و نظارت بر مقرراتی است که بر روی کشاورزی و کسب  گزارش

 .  کار کشاورزی تاثیرگذار هستند

کشور از تمام مناطق جهان و  26مربوط به های  این گزارش تجزیه و تحلیل

 . گیرد های مختلف درآمدی را در بر می گروه

های زیر  توانید از لینک ت اطالعات بیشتر و دانلود متن کامل گزارش میجه

 :استفاده نمائید
-are-drones-ways-https://www.technologyreview.com/s/601935/six

agriculture/-revolutionizing 

pwc.pdf-above-from-http://www.pwc.pl/pl/pdf/clarity 

 : فهرست مطالب
   سخن روز  

 معرفی کتاب توانمندسازی کسب و کار کشاورزی  

  نوآوری 

 تغییرات مناطق خشک معتدل در اثر سازی  مدل

 تغییرات اقلیمی

  بذر 

  نوع بذر جدید به خزانه بذر  050555افزوده شدن

  سوالبارد

  بیوتکنولوژی 

  شناسایی جهش ژنتیکی مؤثر بر مقاومت گیاهان در

 ها برابر تنش

  فناوری 

 آوری اطالعات درباره  معرفی دو نوع حسگر برای جمع

 ها وضعیت آب در تاکستان

 های اصالح نباتات کاربرد پهپادها در برنامه 

 آفات گیاهی 

 های بین گیاهان و آفات لهای جدید درباره تعام یافته 

  ایمنی غذا 

 بیوتیک  تواند به تولیدآنتی که می کشف پروتئین جدید

 طبیعی منجر شود

    معرفی کتاب همراه با لینک برای بارگذاری 

  آینده غذا و کشاورزی  

  های غذایی مناطق  نقش بخش خصوصی در سیستم

 شهری

  های راهبردی و عملی درباره نقش زنان در  برنامه

 کشاورزی و معیشت روستایی

  ها در کشاورزی من از پساباستفاده ای 

  مروری بر وضعیت عدم امنیت غذایی در آسیا و اقیانوسیه 
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 سازی تغییرات مناطق خشک معتدل در اثر تغییرات اقلیمی  مدل

المللی با مشارکت  نتایج مطالعه انجام شده توسط یک تیم تحقیقاتی بین

کشور از جمله از مرکز  7شناسی امریکا و محققانی از  سازمان زمین

سوئد نشان ( Umea) در دانشگاه اومئو( CIRC)تحقیقات اثرات اقلیمی 

های مربوط به گرمایش جهانی، تا پایان قرن حاضر  بینی دهد طبق پیش می

وسعت مناطق خشک معتدل جهان تا یک سوم کاهش خواهد یافت که 

های عمیق در طول فصل رشد محصوالت  افزایش شرایط خشک در خاک

ر در مدل کامپیوتری استفاده شده د. کشاورزی را نیز بدنبال خواهد شد

بر اساس این محاسبات . است هزار سایت محاسبه شده 65ساله از  95این مطالعه، اجزاء زیادی از چرخه آب مربوط به دوره 

. است است و نتایج بسیار معتبری ارائه شده سازی شده نوع اقلیم مختلف برای آینده شبیه 82وضعیت فعلی اقلیمی و همچنین 

درصد از سطح  45اند و در حال حاضر بیش از  درصد گسترش یافته 1تا  4یستم های مناطق خشک در طی قرن ب گاه زیست

بینی تغییرات  پیش. باشد رود این روند افزایشی ادامه داشته با افزایش گرمای زمین انتظار می. دهند خشکی زمین را تشکیل می

مایش زمین هستند، الگوهای رطوبتی تاثیر گر گرمسیری که تحت در بارندگی و رطوبت خاک برای مناطق گرمسیری و نیمه

جریان هوای اتمسفری در اطراف خط استوا است که بر : چرخه هاردلی. )دهند خاک را کامال منطبق با چرخه هاردلی نشان می

 (گذارد درجه جنوبی تاثیر می 95درجه شمالی و  95مناطق بین عرض جغرافیایی جدود 

Projected global warming will likely decrease the extent of temperate drylands by a third over the remainder of 

the 21st century coupled with an increase in dry deep soil conditions during agricultural growing season. These 

results have been presented in Nature Communications by an international collaboration led by the US Geological 

Survey and members from seven countries, including Scott Wilson at the Climate Impacts Research Centre 

(CIRC) at Umeå University in Sweden. 

"I was impressed by the scope of the computer model: with many components of the water cycle calculated daily 

for 30 years, at 20,000 sites. All of this to simulate the current climate as well as 16 possible future climates. The 

variety of possible future climates gave pretty consistent outcomes, lending credibility to the results," says 

Professor Scott Wilson, visiting researcher at Umeå University and researcher within CIRC. 

Dryland habitats expanded by 4-8% in the 20th century and now cover 40% of the global terrestrial surface. As 

the global climate warms this expansion will likely continue. Forecasting the changes in precipitation and soil 

moisture for tropical and subtropical regions as a result of global warming is well constrained due to soil moisture 

patterns being closely linked to Hadley Circulations. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170221101028.htm 

http://www.nature.com/articles/ncomms14196 
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 نوع بذر جدید به خزانه بذر سوالبارد 050555افزوده شدن 

روز »سال پس از بازگشایی خزانه بذر  85نزدیک به 

نمونه جدید از  050555حدود  Arcticدر جزیره « قیامت

خزانه . است های بذر از سراسر به آن اضافه شده کلکسیون

نیز « روز قیامت»که به خزانه ( svalbard)سوالبارد 

شود، بزرگترین خزانه بذر جهان است که به  شناخته می

ها و بالیای طبیعی  منظور حفاظت از بذور در برابر جنگ

 . است ساخته شده

دورافتاده در یک منطقه  ای ر جزیرهاین بانک ژن د

بعنوان یک خزانه  6551تری قطب شمال در سال کیلوم 8555در فاصله حدود ( الیه منجمد دائمی اعماق زمین)پرمافراست 

 . های ژن بذر جهان ساخته شد پشتیبان بزرگ برای سایر بانک

زمین، سورگوم، برنج، جو، نخود، عذس و گندم از سراسر جهان  غذایی حیاتی مثل سیب بذرهای نمونه جدید مربوط به منابع

ستان، لبنان، مراکش، هلند، امریکا، مکزیک، بوسنی و هرزگوین، های بذر کشورهای بنین، هند، پاک باشد که از کلکسیون می

ها که کل  در حال حاضر، مجموع نمونه بذور ذخیره شده در این خزانه مدفون زیر برف. اند آوری شده بالروس و انگلیس جمع

 . رسیده است 345،555میلیون است به  0/4ظرفیت آن 

Nearly 10 years after a "doomsday" seed vault opened on an Arctic island, some 50,000 new samples 

from seed collections around the world have been deposited in the world's largest repository built to 

safeguard against wars or natural disasters wiping out global food crops. 

The Svalbard Global Seed Vault, a gene bank built underground on the isolated island in a permafrost 

zone some 1,000 kilometers (620 miles) from the North Pole, was opened in 2008 as a master backup to 

the world's other seed banks, in case their deposits are lost. 

The specimens consisted of seed samples for some of the world's most vital food sources like potato, 

sorghum, rice, barley, chickpea, lentil and wheat. 

The 50,000 samples deposited Wednesday were from seed collections in Benin, India, Pakistan, 

Lebanon, Morocco, Netherlands, the U.S., Mexico, Bosnia and Herzegovina, Belarus and Britain. It 

brought the total deposits in the snow-covered vault—with a capacity of 4.5 million—to 940,000. 

 :   منبع

https://phys.org/news/2017-02-arctic-doomsday-seed-vault-deposits.html 

 بازگشت به فهرست
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 ها شناسایی جهش ژنتیکی مؤثر بر مقاومت گیاهان در برابر تنش

محققان دانشگاه وسترن استرالیا موفق به شناسایی جهش ژنتیکی کوچکی در 

زا و نهایتا  سازی گیاهان در برابر شرایط تنش تواند در مقاوم اند که می گیاهان شده

 . بقای گیاهان مؤثر باشد

با توجه به عدم قابلیت جابجایی، گیاهان مجبور به سازگاری سریع در برابر 

زا و تغییرات شدید آب و هوایی و دما  ی شامل عوامل بیماریهای محیط استرس

های سیگنالی داخل سلولی محققان ریشه گیاهان  به منظور بررسی واکنش. هستند

. اند را با استفاده از مواد شیمیایی مثل اسید سالسیلیک در شرایط استرس قرار داده

شدند که سبب از بین رفتن کامل  succinate dehydrogenaseآنها متوجه تغییرات کلیدی در یک آنزیم خاص بنام 

 . زا می گردد اثر این تغییر کوچک منجر به عدم توانایی گیاه در مقابله با عوامل بیماری. شود دهی مربوط به استرس می سیگنال

ان در برابر شرایط دهد که این آنزیم نقش مهمی در مقاومت گیاه بنا بر اظهار محقق مسئول این پروژه، این یافته نشان می

شد، در مقابله گیاه با استرس نیز نقش  زا دارد و آن بخشی از گیاه که تا کنون بعنوان مسئول تولید انرژی شناخته می استرس

های جدیدی را برای تولید ارقام  ها، فرصت این یافته با افزودن شناخت محققان از نحوه روبرو شدن گیاهان با استرس. دارد

 . است منتشر شده Plant Physilogyجزئیات تحقیق در مجله . کند میمقاوم ایجاد 

Scientists from The University of Western Australia have identified a tiny mutation in plants that can 

influence how well a plant recovers from stressful conditions, and ultimately impact a plant's survival. 

In order to survive being rooted to one spot, plants must adapt fast to stresses in their environment, 

which include pathogens and harsh changes in weather and temperature. The researchers chemically 

induced stress in the roots of plants, treating them with salicylic acid, to examine the signalling response 

inside of the plants' cells. 

They observed key changes in a particular enzyme (called succinate dehydrogenase) that leads to the 

complete loss of stress signalling. The impact of this tiny change is an inability of the plant to fight off 

disease-causing pathogens. 

Lead researcher Ms Katharina Belt, said the finding suggests that this enzyme plays an important role in 

plant resistance to pathogen-induced stress. 

"It is astonishing to realise that the part of the plant that we knew is responsible for energy production, is 

also involved in how plants cope with stress," Ms Belt said. 

Ms Belt said that a better understanding of how plants deal with stress could open up new opportunities 

to develop stronger plants for the future. 

 :   منابع

https://phys.org/news/2017-02-tiny-mutation-resistant-stressful-conditions.html 

http://www.plantphysiol.org/content/early/2017/02/16/pp.16.00060 

 تبازگشت به فهرس
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 ها آوری اطالعات درباره وضعیت ای در تاکستان معرفی دو نوع حسگر برای جمع

اند که  ، اسپانیا دو نوع حسگر طراحی کرده NUP/UPNAمحققان دانشگاه 

تواند اطالعات درباره وضعیت آب  های نوین بکاربرده شده در آنها می فناوری

ای با  این اختراع توسط یک تیم چند رشته. آوری کنند یک تاکستان را جمع

 . است اسپانیا انجام شده Navarreهای مختلف در  همکاری شرکت

ماس مستقیم با گیاه ندارد و در دامنه امواج تراهرتز حسگر نوع اول نیاز به ت

(Terahertz  )های تراهرتز  این حسگر سیگنال. کند آوری اطالعات می جمع

از این تکنیک تا کنون برای . است دهد که بخشی از آنها توسط تنه درخت انگور بازگشت داده شده گیری و انتقال می را اندازه

 . است این منظور استفاده نشده

برای تعیین تغییراتی که در طی روز و  magnetoelasticاساس کار حسگر نوع دوم کامال متفاوت است و در آن از حسگرهای 

این نوع حسگر دارای دو مزیت است یکی کاهش هزینه و دیگری . شود آید، استفاده می شب در تنه درخت انگور بوجود می

 .     های گیاهی مثل خوشه نیز تطابق داد یر اندامتوان در مورد سا اینکه از این وسیله را می

 Infrared, Millimeter and Terahertzو  Frontiers in Plant Scienceهای  جزئیات مربوط به این دو فناوری در مجله

Waves   است منتشر شده    . 

Researchers at the NUP/UPNA-Public University of Navarre have designed two types of sensors whose 

innovative technologies obtain information on the water status of a vineyard. The work has been 

developed by a NUP/UPNA multidisciplinary team in collaboration with various Navarrese companies. 

The first of these sensors does not require contact with the plant, and works by capturing information in 

the terahertz range. "These devices transmit a terahertz signal and measure what proportion of the signal 

is returned by the trunk of the vine," explained Gonzaga Santesteban-García, lecturer in the Department 

of Agricultural Production and leader of the research project. "It involves reflectance technology 

without any contact with the plant. That way, we can check the plant's water status. It is a technique that 

has not been used before for this purpose." The results of this development have been published in the 

journals Frontiers in Plant Science and the Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves. 

The sensor design is simple because high bandwidth is not needed; it uses planar technology, which 

allows a high degree of miniaturization and thus considerably cuts the cost per unit, since many of its 

chips can be obtained commercially at a low price. 

The second of the sensors is based on a totally different principle. In this case, the aim was to use 

magnetoelastic sensors to detect the changes that take place throughout the day and night in the size of 

the trunk or branches of the vine. 

 :   منبع

https://phys.org/news/2017-02-sensors-vineyard-status.html 

 بازگشت به فهرست
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 های اصالح نباتات کاربرد پهپادها در برنامه

ح نباتات، هزاران نوع واریته از یک گیاه بطور همزمان های اصال در برنامه

تا کنون مشاهدات مربوط به صفات . گیرد مورد آزمایش و بررسی قرار می

در یک تحقیق جدید، از . شد آوری می ها دستی جمع کیفی این واریته

هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها بصورت کنترل از راه دور برای 

آمیز استفاده  زمان رسیدن سویا بطور موفقیت بینی ارزیابی و پیش

تواند به میزان  استفاده از پهپادها بدین منظور می. است شده

 . ای نیروی انسانی موردنیاز برای ارزیابی ارقام جدید را کاهش دهد مالحظه قابل

های اطالعات جغرافیایی  در این تحقیق تیمی متشکل از محققان چند رشته شامل کامپیوتر، مهندسین و متخصصان سیستم

های سویا با استفاده از تصاویری بوده است  بینی زمان رسیدن غالف هدف این تیم از کاربرد پهپادها، پیش. اند مشارکت داشته

های پیچیده  تجزیه و  ها و تکنیک این تصاویر چند طیفی با داده. شود گرفته میکه توسط دوربین نصب شده بر روی پهپادها 

گیری شده به روش  های اندازه مقایسه نتایج بدست آمده از روی تصاویر گرفته شده توسط پهپادها با داده. شوند تحلیل می

 . است قدیم بسیار بهم نزدیک بوده

 .  است منتشر شده Remote Sensing of Environment جزئیات این تحقیق در مجله 

Crop breeders grow thousands of potential varieties at a time; until now, observations of key traits were 

made by hand. In a new study, unmanned aerial vehicles, or drones, were used successfully to remotely 

evaluate and predict soybean maturity timing in tests of potential varieties. The use of drones for this 

purpose could substantially reduce the man-hours needed to evaluate new crops. 

When plant breeders develop new crop varieties, they grow up a lot of plants and they all need to be 

checked. Repeatedly.  

To make things easier, an interdisciplinary team including breeders, computer scientists, engineers, and 

geographic information specialists turned to unmanned aerial vehicles – commonly known as UAVs or 

drones. 

“When drones became available, we asked ourselves how we could apply this new technology to breeding. 

For this first attempt, we tried to do a couple simple things,” Diers says. 

 :   منابع

ttps://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170220191625.htmh 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425716303777 

 بازگشت به فهرست

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170220191625.htm
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425716303777


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

7 

 8930 بهمن – 81شماره 

 

 های بین گیاهان و آفات های جدید درباره تعامل یافته

ها و گیاهخوارها با آنها مواجه هستند را  گیاهان تهدیداتی  که از طرف میکرب

اما . دهند های دفاعی از خود نشان می حس کرده و در مقابله با آنها واکنش

هایی که با آنها  توانند به قدرت دفاعی گیاهان با استفاده از باکتری گیاهخوارها می

شوند گیاه آفت را  گیاهخوارها باعث می. آمیز دارند، غلبه کنند همزیستی مسالمت

در تحقیق جدید انجام شده . میکرب تلقی کرده و در برابر آن از خود دفاع نکند

شناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دو آفت مهم محصوالت کشاورزی یعنی کرم میوه گوجه فرنگی و سوسک کلرادو  توسط حشره

 . اند کنند، مورد بررسی قرار داده هایی که بر روی گیاه زندگی می ت و میکربزمینی از جنبه واکنش گیاه به این آفا سیب

یعنی تعامالت بین گیاهان، محیط اطراف آنها و شکارچیان و ( phytobiome)در این مطالعه کل تعامالت موجود در فیتوبیوم 

دارای دو نوع سیستم دفاعی در برابر آفات گیاهان . است کنند، در نظر گرفته شده سازی می هایی که در آنها کلونی ارگانیسم

، ساقه و یا میوه گیاه  شود که آفات از برگ شود و زمانی فعال می یک واکنش که توسط جاسمونیک اسید کنترل می. هستند

معده شود که آفات محتویات  ماند و سیستم دفاعی دیگر زمانی فعال می ها باقی می کنند و بزاق حشرات در این اندام تغذیه می

زا  ریزد و بعلت وجود اسید سالسیلیک واکنش گیاه در برابر عامل بیماری خود که حاوی میکرب است را بر روی گیاه می

های بدست آمده از این تحقیق در نشست ساالنه انجمن دستاوردهای علمی امریکا در بوستون ارائه  یافته. شود برانگیخته می

 . است شده

"Plants are subject to attack by an onslaught of microbes and herbivores, yet are able to specifically 

perceive the threat and mount appropriate defenses," said Gary W. Felton, professor and head of 

entomology. "But, herbivores can evade plant defenses by using symbiotic bacteria that deceive the plant 

into perceiving an herbivore threat as microbial, suppressing the plant's defenses against herbivores." 

Felton's research looked at two crop pests -- tomato fruit worms and the Colorado potato beetle -- plant 

reactions to the pests, and the microbes that they carry. He presented his findings at the annual meeting of 

the American Association for the Advancement of Science in Boston. This broad look at herbivore-plant 

interactions takes into account the entire phytobiome -- the plants, their environment, their predators and 

the organisms that colonize them. Plants have two lines of defense against these predators. One reaction, 

regulated by jasmonic acid, comes into play when insects chew on the plant's leaves, stems or fruit, 

damaging the plant and leaving insect saliva. The other is turned on when an insect regurgitates stomach 

contents containing microbes onto the plant triggering a response by the plant to microbial pathogens that 

uses salicylic acid. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170221110800.htm 

http://www.nature.com/articles/ncomms14196 

 به فهرستبازگشت 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170221110800.htm
http://www.nature.com/articles/ncomms14196


 
 های کشاورزی و آب ها و نوآوری بولتن فناوری

 
 

 

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

1 

 8930 بهمن – 81شماره 

 

 بیوتیک طبیعی منجر شود تواند به تولید آنتی کشف پروتئین جدید که می

در  AgriLifeهای طبیعی، محققان مرکز تحقیقات  بیوتیک در تالش برای یافتن آنتی

اند که پیشرفت قابل توجهی در این  تگزاس پروتئین جدیدی کشف کرده A&Mدانشگاه 

ها  کشف جدید مربوط به چگونگی تنظیم بیان ژنی توسط پروتئین. تواند باشد زمینه می

های خاص ژنی توسط پروتئین دانش  محققان درباره چگونگی آغاز کنترل خوشه. شود می

 DNAژنی و محل نگهداری در روی توالی ( برداری نسخه)اما درباره رونویسی . کافی دارند

 . اطالعات کمی وجود دارد

است که   processive antiterminationپیامد این کشف گسترش دانش پایه درباره 

ها بیش از آنچه تا کنون تصور  نوعی تنظیم ژنتیکی و مکانیسمی است که در میان باکتری

ای است که غالبا در یک  ها سامل فرایندهای شیمیایی پیچیده باکتری ها توسط بیوتیک تولید آنتی. شد، گسترش دارد می

. ای دارد های تنظیمی پیچیده های ژنی نیاز به مکانیسم بیان این خوشه. افتد های زیادی اتفاق می مجموعه یا خوشه از ژن

در مقاله . ها بسیار کمک خواهد کرد های جدید از باکتری بیوتیک ها به تحقیقات درباره تولید آنتی شناخت بیشتر این مکانیسم

که حروف  LoaPیکی درباره پروتئینی بنام . است منتشر شده توسط این تیم تحقیقاتی دو کشف جدید توضیح داده شده

است و کشف دیگر مربوط به پروتئینی است که به مقدار فراوان در مجاورت  long operon associated proteinاختصار 

 Natureفوریه مجله  89جزئیات این یافته در شماره . بیوتیک نقش مهمی دارد شود و در تولید آنتی می های ژنی یافت خوشه

Microbilogy است منتشر شده  . 

 The discovery has to do with how proteins regulate gene expression. Scientists know a great deal about proteins that 

control how certain gene clusters get their start—referred to as transcription initiation—but much less is known 

about transcription elongation where proteins keep gene expression going through "roadblocks" in the DNA 

sequence, according to Dr. Paul Straight, AgriLife Research biochemist in College Station and the paper's co-author. 

"The upshot is that our discovery expands the basic knowledge of processive antitermination—a type of genetic 

regulation—and demonstrates that the mechanism is more widespread among bacteria than previously thought," 

Straight said. "Antibiotic production by bacteria involves complex chemistry that is often encoded in a collection or 

'cluster' of many genes. To express these giant gene clusters requires special regulation mechanisms. Understanding 

these mechanisms could help a great deal in the search for new antibiotics produced by bacteria." 

The team describes two discoveries in the paper. One is the protein they named LoaP, which stands for long operon 

associated protein. The other discovery is that the protein is frequently found next to the gene clusters that are 

responsible for producing antibiotics. Hence, knowing how LoaP works and its prime location could lead scientists 

to a shortcut for antibiotic production. 

 :   منابع

https://phys.org/news/2017-02-protein-discovery-natural-antibiotics.html 

http://www.nature.com/articles/nmicrobiol20173 
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. The future of food and agriculture: Trends and challenges 

 

Abstract: 

How can we achieve FAO’s original vision of a world free from hunger 

and malnutrition? 

The report sheds some light on the nature of the challenges that 

agriculture and food systems are facing now and throughout the 21st 

century, and provides some insights as to what is at stake and what 

needs to be done. What emerges is that “business as usual” is no longer 

an option but calls for major transformations in agricultural systems, in 

rural economies and in how we manage our natural resources. 

The report was undertaken for the quadrennial review of the FAO 

Strategic Framework and in preparation for the Organization’s 

Medium-Term Plan 2018-2021. 
 
Year of publication:  2016 

Publisher: FAO 

Pages: 180 p. 

Download: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 

 

 

1. The role of private sector in city region food systems  

 Analysis report 

Abstract: 

Food increasingly features on the agenda of cities and city regions. It is recognised that 

urban growth and increasing urban poverty, food price hikes and climate change, 

changes in consumption patterns and the increase in diet-related health problems, all 

call for increasing attention to how cities and their inhabitants are fed. It is also 

understood that urban growth is directly related to increased demand for natural 

resources (land and water) that provide vital food and ecosystem services and that 

integrated territorial development and balanced urban-rural linkages have to be pursued 

for the benefit of the urban and rural population alike.  

 

 

Year of publication: December 2016 

Publisher: RUAF Foundation – Global Partnership on Sustainable Urban 

Agriculture and Food Systems 

Pages: 121 p. 
Download: 
http://www.ruaf.org/sites/default/files/Private%20sector%20engagement%20in%20city%20region%20food%20s

ystems%20Analysis%20report-final%282%29.pdf 

 

 

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.ruaf.org/sites/default/files/Private%20sector%20engagement%20in%20city%20region%20food%20systems%20Analysis%20report-final%282%29.pdf
http://www.ruaf.org/sites/default/files/Private%20sector%20engagement%20in%20city%20region%20food%20systems%20Analysis%20report-final%282%29.pdf
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2. Regional Gender Strategy and Action Plan 2017–2019 for Asia and the 
Pacific 

 

Abstract: 
 

Progress towards gender equality is key to meeting global goals of eradicating 
poverty and  eliminating hunger and malnutrition. Women make important 
contributions to agriculture and rural livelihoods and play a vital role in the care 
and reproduction of households and communities. However, persistent gender 
inequalities, such as unequal access to productive resources – including land, 
services and inputs, finance, training – and information to markets and 
institutions hamper the realization of women’s human and productive 
potential. These inequalities must be addressed to realize the 2030 Sustainable 
Development Agenda and the mandate of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) to eliminate hunger and malnutrition 
and eradicate poverty through sustainable agriculture and management of 
natural resources.  
 
Year of publication: 2017 

Publisher: FAO 

Pages: 26 p. 

i6755e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 
 

3. Safe Use of Wastewater in Agriculture: Good Practice Examples 
 

Abstract:  

Population growth, rapid urbanisation, more water intense consumption 

patterns and climate change are intensifying the pressure on freshwater 

resources. The increasing scarcity of water, combined with other factors such 

as energy and fertilizers, is driving millions of farmers and other entrepreneurs 

to make use of wastewater. Wastewater reuse is an excellent example that 

naturally explains the importance of integrated management of water, soil and 

waste, which we define as the Nexus approach. The process begins in the waste 

sector, but the selection of the correct management model can make it relevant 

and important to the water and soil as well. Over 20 million hectares of land are 

currently known to be irrigated with wastewater. This is interesting, but the 

alarming fact is that a greater percentage of this practice is not based on any 

scientific criterion that ensures the “safe use” of wastewater. In order to address 

the technical, institutional, and policy challenges of safe water reuse, 

developing countries and countries in transition need clear institutional 

arrangements and more skilled human resources, with a sound understanding of 

the opportunities and potential risks of wastewater use. 
 

Year of publication: 2016 

Publisher: United Nations University  
Pages: 164 p. 

http://collections.unu.edu/eserv/UNU:5764/SafeUseOfWastewaterInAgriculture.pdf Download: 

http://www.fao.org/3/a-i6755e.pdf
http://collections.unu.edu/eserv/UNU:5764/SafeUseOfWastewaterInAgriculture.pdf
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4. Asia and the Pacific Regional Overview of Food Insecurity: Investing in a 
Zero Hunger Generation 

 

Abstract: 
 

The year 2015 marked the end of the global Millennium Development agenda and 

2016 heralds a transition to the new 2030 agenda for Sustainable Development. 

Asia-Pacific Region not only met the MDG target of halving the proportion of 

people suffering from hunger, but was also the region with the largest reduction in 

the number of undernourished people in the world. Despite good progress being 

made by many countries in tackling malnutrition, the overall rate of progress is 

less than desired and there are several countries and sub-regions where the 

prevalence rates are still very high. The analysis presented in this report will help 

encourage dialogue and shape a new public narrative towards eradicating hunger 

and malnutrition and creating a transformative change for sustainable 

development. 

This report also introduces a special section which will focus on a different 

selected key issue or trend affecting food security and nutrition in the region each 

year. This year, the focus is on the importance of milk and smallholder dairy in view of the remarkable growth in 

the production and consumption of milk and milk products in the region.  
 

Year of publication: 2016 

Publisher: FAO 

Pages: 64 p. 

i6481e.pdf-http://www.fao.org/3/a Download: 
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