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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 کشاورزی کانتینری

در داخل  دکه در زمین کاشته شون یناجای  در کشاورزی کانتینری گیاهان به

 گیاهان خوراکی و غیرخوراکی، هر دو. شوند کانتینرهای حمل و نقل پرورش داده می

های  در این نوع کشاورزی مشکل بیماری. عمل آورد توان در کانتینرها به نوع را می

های هرز وجود ندارند و کنترل میزان رطوبت، دما و نور  گیاهی کاهش یافته و علف

ها،  امروزه مزارع کانتینری در مناطق مختلف شهری، حیاط. شود می تر آسان

علت قابلیت جابجایی آسان،  بهها نفر  لیونشوند و می ها و انبارها مشاهده می پارکینگ

مزیت اصلی . هستندقمند به این نوع کشاورزی العجمع و جور و ارزان قیمت بودن 

توان در کنار  طوریکه می هب. کشاورزی کانتینری در عدم نیاز به زمین یا گلخانه است

که نیاز به یجائاز آن. شود قرار گیرد رستوران و یا هر مکانی که محصول آن مصرف می

 . زهکشی دارد کانتینر باید بر روی سطح بتونی قرار داده شود

ای برای مثال نیاز به نصب ابزاره. البته مانند هر کسب و کار دیگری مشکالتی نیز دارد

از نظر کیفیت و استحکام بدنه برای . نترل شرایط محیطی مثل نور و درجه حرارتک

   . دجابجایی نیز باید مناسب باش

 توانید می های زیراز لینک های جدید درباره این روش بیشترجهت کسب اطالعات 

 : استفاده نمایید

 https://www.agritechtomorrow.com/article/2019/02/the-

practicality-of-container-farming/11303 

 https://www.ttnews.com/articles/container-farms-new-type-

agriculture 

 https://www.freightfarms.com/home#mission 
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 نقش نوآوری در تولید پایدار خرما

المللی خلیفه برای نوآوری در خرما و  جایزه بینمدیرکا فائو در یازدهمین نشست  

گذاری در نوآوری و تحقیق، مسئله  در ابوظبی گفت، سرمایه( KIADPAI)کشاورزی 

خرما یکی از منابع ارزشمند غذایی و مواد . کلیدی در تضمین تولید پایدار خرما است

اثرات تغییرات . ها نفر از مردم در خاورمیانه و شمال افریقا است معدنی برای میلیون

. شوند تر می دیدتر و طوالنیها ش سبب افزایش کمبود آب شده و خشکسالیاقلیمی 

جمله آفت سوسک حنایی  های خرما از همچنین باعث شیوع و گسترش آفات و بیماری

 . دشو خرما می

های هوشمند  پذیری از نیازهای فوری است و با ترویج سازگاری بخش های کشاورزی با شیوه ، ایجاد انعطافوی همچنین گفت

دا سیلوا به طیف وسیعی از ابزارها و . بین رفتن تنوع زیستی شداز را حفظ و مانع توان منابع طبیعی  در برابر اقلیم می

مثال،  عنوان به. کنند، اشاره کرد فراهم می« تولید بیشتر و بهتر با مصرف منابع کمتر»هایی که علوم و نوآوری برای   دانش

توان بدون خاک، مواد غذایی با کیفیت باال تولید  می مله این ابزار هستند که با استفاده از آنهاجهای هیدروپونیک از  سیستم

نمونه دیگر، استفاده از هواپیماهای بدون . های سنتی موردنیاز باشد درصد آب مصرفی در سیستم 91طوریکه تنها فقط  هکرد ب

ها نانو در  فناوریتوان از آنها استفاده نمود و یا کاربرد  ها می سرنشین یا پهپادها هستند که در شناسایی آفات و بیماری

 . ها زدائی آب شوری

Investing in innovation and research is key to ensuring the sustainability of date palm production, a 

valuable food and livelihood resource for millions of people in the Near East and North Africa FAO 

Director-General, José Graziano da Silva said today.  

 “The impacts of climate change are making water increasingly scarce, provoking droughts that are more 

severe and prolonged, and also contributing to the outbreak and spread of pests and diseases, such as the 

Red Palm Weevil,” José Graziano da Silva said at the 11th Session of the Khalifa International Award for 

Date Palm and Agricultural Innovation (KIADPAI).  

 “We urgently need to build resilience and promote the adaptation of agricultural sectors through climate-

smart practices that can also preserve natural resources and biodiversity,” he stressed, noting the 

importance of the date palm, which is deeply rooted in the economies, cultures and diets of the people of 

the Near East and North Africa region. 

He referred to the diverse range of tools and knowledge that science and innovation have made available to 

produce “more and better with less resources”.  

 :منابع

http://www.fao.org/news/story/en/item/1184643/icode/ 

 بازگشت به فهرست
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 زراعی ذرت  استفاده از ابزار تصویربرداری دیجیتال در به

با توجه به تقاضای رو به رشد ذرت، کارشناسان به زراعی در 

های مختلف مثل خشکسالی و  تالش هستند تحت تنش

خیز، عملکرد و درآمد ساالنه حاصل از آن را  حاصل های کم خاک

 . بهبود ببخشند

در ( CIMMYT)المللی بهبود ذرت و گندم  محققان مرکز بین

برای  هستند صرفه ههای مقرون ب حل تالش برای یافتن راه

. تر ذرت به تعداد زیاد و در مدت زمان هر چه کوتاهآوری اطالعات دقیق مربوط به خصوصیات کلیدی فنوتیپی  ارزیابی و جمع

ها یا صفات  این ساختارها ویژگی. دهنده تعامل ساختار ژنتیکی گیاه با شرایط محیطی است های فنوتیپی گیاهان نشان ویژگی

ها از صفات  ها و طول گوشواره های مختلف برگ کنند بطور مثال بنظر می رسد که در ذرت زوایه تولید میخاصی را در گیاه 

 . ظاهری مرتبط با این موضوع هستند

های  آوری داده جویی وقت و هزینه مربوط به جمع توانند در صرفه های اخیر در تصویربرداری و حسگرهای دیجیتال می نوآوری

های ارائه شده توسط  ای از نوآوری در نمونه. باشند و جایگزین مطالعات تجربی مبتنی بر کاغذ گردند فنوتیپی بسیار مفید

های  وری دادهآ کم هزینه زمان و هزینه جمع( اپلیکیشن)اند به کمک یک برنامه کاربردی  محققان سیمیت، آنها موفق شده

 .  درصد کاهش دهند 11مربوط به دانه و گوشواره ذرت را تا 

To keep up with growing maize demand, breeders aim at optimizing annual yield gain under various stress 

conditions, like drought or low fertility soils. To that end, they identify the genetic merit of each individual 

plant, so they can select the best ones for breeding. 

To improve that process, researchers at the International Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT) are looking at cost-effective ways to assess a larger number of maize plants and to collect 

more accurate data related to key plant characteristics. Plant phenotyping looks at the interaction between 

the genetic make-up of a plant with the environment, which produces certain characteristics or traits. In 

maize, for example, this may manifest in different leaf angles or ear heights. 

Recent innovations in digital imagery and sensors save money and time in the collection of data related to 

phenotyping. These technologies, known as high-throughput phenotyping platforms, replace lengthy paper-

based visual observations of crop trials. 

 :منابع

https://www.cimmyt.org/digital-imaging-tools-make-maize-breeding-much-more-efficient/ 

https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-018-0317-4 

 بازگشت به فهرست
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 به مناسبت روز جهانی زن

« برابر فکر کنید، هوشمندانه بسازید، نوآوری برای تغییر»: با تمرکز بر شعار امسال

المللی توسعه  زن بطور مشترک توسط فائو، صندوق بینمراسم روز جهانی 

 . برگزار گردید( WFP)و برنامه جهانی غذا ( IFAD)کشاورزی 

دادن مشارکت زنان در ایجاد  المللی به منظور نشان گروهی از زنان برجسته بین

اند و با  ها کنار نهاده شده گیری راهکارهای هوشمند برای افرادی که از تصمیم

 .مراسم شرکت کردند ها در این توسعه در تمام بخش د برتاکی

، در سخنرانی خود گفت، ایجاد جهانی عاری از گرسنگی نیاز به توانمندسازی David Beasley مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا،

 . آنها صورت گیرد برای برابر های اقتصادی و ایجاد فرصت های آموزشی کار را باید از طریق برنامه این. زنان و دختران دارد

های  ، در این مراسم اظهار داشت، برابری زنان یکی از پایهGilbert F. Houngboالمللی توسعه کشاورزی،  رئیس صندوق بین

 . دهند را زنان تشکیل می IFADهای  همین دلیل نیمی از مشارکین پروژه به. اصلی ایجاد جهانی بدون گرسنگی و فقر است

های باالیی برای  ها دارای قابلیت ون مدیرکل فائو نیز گفت، نوآوری در فناوری، خدمات و زیرساختماریا هلنا سمدو، معا

 . پیشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان روستایی هستند

A group of prominent women joined the three Rome-based United Nations agencies today, to mark 

International Women's Day at an event recognising women's contributions to building smart solutions for 

those who are excluded from decision making and influencing development in all sectors. 

The event - jointly organized by the UN Food and Agriculture Organization (FAO), the International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP) - focused on this year's UN 

theme for International Women's Day: "Think equal, build smart, innovate for change".  

"We know that creating a world with Zero Hunger requires empowering more women and girls, with 

programmes that educate and build economic opportunity," said WFP Executive Director, David Beasley. 

"We must work harder at this because right now progress is being held back in so many places where 

women aren't given the opportunities that they should have. That's why every day, WFP is helping millions 

of women tap their full potential and improve their own lives, the lives of their families, communities and 

nations." 

 :منابع

http://www.fao.org/news/story/en/item/1184540/icode/ 

https://www1.wfp.org/news/building-smart-solutions-advance-equal-opportunities-women-and-girls 
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 جدید برای تولید گیاهانی حاوی سلنیم فناوری

کره جنوبی  Born2Globalوابسته به مرکز ( Hanarofarm)شرکت هاناروفارم 

 . است اخیرا موفق به دستیابی فناوری جدیدی برای کشت یک محصول ویژه شده

فناوری جدید هاناروفارم قادر به یونیزاسیون سلنیم برای حذف اجزای مضر آن و 

 . بلیت جذب آن توسط گیاه در غلظت باال اشتفراهم کردن قا

نیم فراتر از محدوده رود که کاربرد سل اگر این فناوری تجاری شود انتظار می

فائو و . ها و پودر شیر گردد رایشی، مکملآی استفاده در مواد فعلی آن یعن

 . اند عنوان یک عنصر معدنی ضروری تعیین کرده سلنیم را به( WHO)سازمان جهانی بهداشت 

شرکت هاناروفارم انتظار دارد با استفاده از این فناوری به تولید محصوالت غنی شده با سلنیم و به افزایش ارزش سلنیم 

کشاورزی کره جنوبی  تها و سبزیجات معمولی و همچنین به افزایش صادرات محصوال عنوان یک ماده خام برای کاشت میوه به

 . اند را تایید کرده بخشی سلنیمدر امریکا، آلمان و چین اثرم شده نتایج تحقیقات انجا. کمک کند

با تجزیه و تحلیل مواد غذایی بدست آمده از ( KAFRI)، مؤسسه تحقیقات غذایی پیشرفته کره جنوبی 4192در دسامبر 

تا  4جذب سلنیم فرنگی تایید کرد که با مصرف آنها میزان  ویژه غنی شده با سلنیم از جمله چغندرقند، برنج و توت تمحصوال

 .شوند سازی می های معمولی غنی برابر بیشتر از میزان جذب شده از محصوالتی بوده است که با روش 43

HanaroFarm, a member company of Born2Global Centre, recently succeeded in developing a new special 

crop cultivation technology. 

HanaroFarm's new special crop cultivation technology involves ionizing selenium to remove harmful 

components and supplying the selenium to plants to enable it to be absorbed at a high concentration. 

If this technology is commercialized, it is expected to expand the use of selenium beyond its currently 

limited use in the production of cosmetics, supplements, and milk powder. Selenium is an essential mineral 

designated by the World Health Organization (WHO)and Food and Agriculture Organization (FAO). 

HanaroFarm is expected to help increase the value of selenium as a raw material for the cultivation of 

ordinary fruits and vegetables by using its technology to produce crops enriched with selenium and also 

increase exports of domestically cultivated agricultural products. The research results validating the 

efficacy of selenium have already been confirmed in major countries, including the United 

States, Germany, and China. 

 :بعمنا

https://www.agritechtomorrow.com/story/2019/03/hanarofarm-succeeds-in-developing-a-novel-

technology-of-cultivating-special-crops-with-selenium/11311/ 

 بازگشت به فهرست
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 شناسایی پایه ژنتیکی برای بهبود کیفیت گندم بهاره

های مطرح  برای محققان علوم گیاهی، افزایش پتانسیل عملکرد گندم یکی از چالش

کلیدی برای افزایش عملکرد، بهبود توانایی گیاه در تولید یکی از راهبردهای . است

سازی تبدیل انرژی خورشیدی به ترکیبات گیاهی و دانه  زیست توده از طریق بهینه

شاخص در در حال حاضر، این  . شود نامیده می( RUE)وری نوری  است که بهره

 . درصد از ذرت کمتر است 31- 51گندم 

المللی بهبود ذرت و گندم  هی از مرکز بینجما مولرو، فیزیولوژیست گیا

(CIMMYT ) با همکاری رایان جوینسون و آنتونی هال از مؤسسهEarlham وری نوری  های مرتبط با بهره بر روی ویژگی

(RUE )کنند های خاص مسئول این ویژگی تحقیق می با استفاده از نشانگرهای مولکولی برای شناسایی ژن . 

تشخیص پایه ژنتیکی تجمع زیست توده »ای تحت عنوان  صورت مقاله های خود را به تیم تحقیقاتی یافته، این 4192در دسامبر 

طی دو سال گذشته مولرو و همکارانش . منتشر کردند« وری نوری در گندم بهاره و نقش آن در پتانسیل عملکرد و بهره

صفت برای شناسایی نشانگر مرتبط با عملکرد و سایر  39ژنوتیپ گندم زمستانه الیت را از نظر  951ای متشکل از  مجموعه

  . وزن دانه و شاخص برداشت بررسی کردندصفات مرتبط مانند تعداد دانه، 

 . متن کامل مقاله با استفاده از لینک زیر در دسترس است

For plant scientists, increasing wheat yield potential is one of the most prevalent challenges of their work. 

One key strategy for increasing yield is to improve the plant’s ability to produce biomass through 

optimizing the conversion of solar radiation into plant structures and grain, called radiation use efficiency 

(RUE). Currently, the process is 30-50% less efficient in wheat than in maize. 

International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) wheat physiologist Gemma Molero, in 

collaboration with Ryan Joynson and Anthony Hall of the Earlham Institute, has been studying the 

association of RUE related traits with molecular markers to identify specific genes associated with this 

trait. 

In December 2018, her team published their results in the article “Elucidating the genetic basis of biomass 

accumulation and radiation use efficiency in spring wheat and its role in yield potential,” shedding light on 

some of the genetic bases of biomass accumulation and RUE in a specially designed panel of lines that 

included material with diverse expression of RUE over the wheat crop cycle. 

 :منابع
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 های مؤثر در مقابله با قارچ گندم شناسایی آنزیم

 I.M. Sechenov First Moscow State)محققان دانشگاه پزشکی سچینوا 

Medical University ) همراه با همکاران روسی خود بر روی واکنش گندم

آنها . کنند زا تحقیق می های بیماری های ناشی از قارچ در برابر آسیب

های مؤثر در مرگ سلولی ناشی از آلودگی را مورد آزمایش  آنزیمسازی  فعال

های آنزیمی بدست آمده در مجله  بندی نتایج تحقیق و طبقه .قرار دادند

Internatinal Journal of Molecular Sciences است منتشر شده . 

تعیین  DNAهای کدگذاری شده در  نزیمای از آ های مضر تا حد زیادی توسط مجموعه مقاومت گیاه در برابر میکروارگانیسم

هایی که سبب تجزیه  آنزیم. های آلوده و جلوگیری از گسترش آلودگی دخالت دارند ها در مرگ سلول این آنزیم.شود می

 . شوند، پروتئازها نامیده می شوند یها م ئینپروت

و بدون تمرکز  ها فقط به شکل کلی برابر پاتوژن با وجود اهمیت گندم در کشاورزی و علوم، از جمله بیوتکنولوژی، واکنش آن در

شود که گندم همانند بسیاری از  پیچیدگی این تحقیق مربوط به این واقعیت می .است شناخته شده های خاص بر پروتئین

 یدر کشاورز معمولهای  گندم. ای از کروموزوم است هر سلول دارای مجموعهبدین معنی که . پلوئید است گیاهان دیگر پلی

های مرتبط کاشته  و سایر گونه Triticum Urartu, Aegilops tauschiiهای  در تالقی با گونه Triticum aestvum یعنی

 .  برابر بیشتر از ژنوم انسان ژن دارد 5ژن یعنی تقریبا  917،111است، دارای  در نتیجه، ژنوم گندم بسیار پیچیده. شوند می

Scientists from I.M. Sechenov First Moscow State Medical University together with their Russian colleagues studied 

the reaction of wheat plants to damage caused by pathogenic fungi. They examined the activation of enzymes 

involved in cell death induced in response to infection. The research results and enzyme classification were 

published in the International Journal of Molecular Sciences. 

Plant resistance to harmful microorganisms (pathogens) is largely determined by a set of enzymes encoded in DNA, 

which are involved in death of infected cells and prevent infection spreading. Such enzymes that provide protein 

breakdown are called proteases. 

Despite the importance of wheat in agriculture and science, including biotechnology, reaction of these plants to 

pathogens is described only in general (for example, in these two papers), without focusing on specific proteins. The 

complexity of the study refers to the fact that wheat, like most other plants, is polyploid. It means that each cell has 

several sets of chromosomes. In the case of wheat, it is attributed to the fact that Tríticum aestívum (wheat species 

used in agriculture) were cultivated by crossbreeding of Triticum Urartu, Aegilops tauschii and related species. As a 

result, the wheat genome is complex and contains 107,000 genes—that is, almost five times more than a human 

genome. 
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https://phys.org/news/2019-03-biologists-enzymes-wheat-fungi.html 
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 4151به پایان رسیدن زمستان در استرالیا تا سال بینی  پیش

مطالعات محققانی از دانشکده هنر و طراحی استرالیا با همکاری مؤسسه 

ای را  بطور مشترک پروژه (ANU)تغییرات اقلیمی، دانشگاه ملی استرالیا 

های موجود و مرتبط ساختن آنها  کنند که طی با استفاده از داده اجرا می

در اختیار ای  به گونه را به یکدیگر، سعی دارند اثرات تغییرات اقلیمی

ا درگیر با این سانی قابل درک بوده و آنها رمردم قرار دهند که به آ

 . موضوع نمایند

، مردم استرالیا فصل زمستان به شکلی که امروز 4151دهند که تا سال  های اقلیمی ساخته شده با ابزار جدید نشان می تصویر

 . اند را تجربه خواهند کرد نامیده« تابستان جدید»فصل جدیدی که محققان . شناسند، نخواهند داشت آن را می

درجه  21تب باالتر از اطور مداوم به مر ای از سال خواهد بود که طی آن درجه حرارت به نشان دهنده دورهتابستان جدید 

 . گراد خواهد شد سانتی

با استفاده از این ابزار، کاربران خواهند توانست روی هر مکانی از استرالیا کلیک کرده و چگونگی تغییرات آب و هوایی آنجا را 

 .  نندمشاهده ک 4151تا سال 

 .توانید استفاده نمایید برای مشاهده آنالین این ابزار از لینک دوم منابع می

Academics from the School of Art & Design have teamed up with colleagues from the ANU Climate 

Change Institute on a design project, which takes existing data and communicates the impacts of climate 

change in a way that people can engage with and better understand. 

The resulting new climate tool visualises data which shows by 2050, Australians will no longer enjoy 

winter as they know it today and will experience a new season the designers are calling "New Summer". 

New Summer represents a period of the year where temperatures will consistently peak in many cases well 

above 40ºC for a sustained period. 

Using the tool, people can click on thousands of locations across Australia to see how the local weather in 

their home town will change by 2050. 
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 معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Management of  drought stress in field phenotyping 

  Abstract: 

Since 1900, more than 2 billion people have been affected by drought 

worldwide, according to the FAO. Drought affects crops by limiting the amount of 

water available for optimal growth and development, thereby lowering 

productivity. It is one of the major abiotic stresses responsible for variability in 

crop yield, driving significant economic, environmental and social impacts. 

A new technical manual, “Management of drought stress in field phenotyping,” 

provides a quantitative approach to drought stress phenotyping in crops that will 

help to ensure drought screening trials yield accurate and precise data for use by 

breeding programs. Phenotyping is a procedure vital to the success of crop 

breeding programs that involves physical assessment of plants for desired traits. 
  

Year of publication: 2019 

Publisher:  CIMMYT 

Pages:  40 pp 

https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/19998/60167.pdf Download: 

 

2. Pre-harvest management is a critical practice for minimizing aflatoxin 

contamination of maize  

  

Abstract: 

Maize, the main dietary staple in Kenya, is one of the crops most susceptible to 

contamination by aflatoxin. To understand sources of aflatoxin contamination for 

home grown maize, we collected 789 maize samples from smallholder farmers’ 

fields in Eastern and South Western, two regions in Kenya representing high and 

low aflatoxin risk areas, respectively, and determined aflatoxin B1 (AFB1) using 

ELISA with specific polyclonal antibodies. AFB1 was detected in 274 of the 416 

samples from Eastern Kenya at levels between 0.01 and 9091.8 μg kg−1 (mean 67.8 

μg kg−1). In South Western, AFB1 was detected in 233 of the 373 samples at levels 

between 0.98 and 722.2 μg kg−1 (mean 22.3 μg kg−1). Of the samples containing AFB1, 153 (55.8%) 

from Eastern and 102 (43.8%) from South Western exceeded the maximum allowable limit of AFB1 (5 μg 

kg−1) in maize for human consumption in Kenya.  

 

Year of publication: 2019  

Publisher:  CIMMYT 

Pages:  8 pp 
-aflatoxin-minimizing-practice-critical-management-harvest-https://ccafs.cgiar.org/publications/pre Download:

maize#.XItTCMkzbIU-contamination 
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3. Climate-smart agriculture: in need of a theory of scaling 

  

Abstract: 

Since 2011, the CGIAR program on Climate Change, Agriculture and Food 

Security (CCAFS) has supported research in different parts of the world on 

how climate-smart technologies, practices and information can address the 

challenge of transitioning to climatesmart agriculture at a large scale under 

the new realities of climate change. The working paper critically examines 

how CCAFS researchers have conceptualized and practiced the scaling of 

climate-smart agriculture interventions. The review of CCAFS research is 

complemented by a discussion of some of the recent social science literature 

on scaling and closely related topics, such as (diffusion of) innovation and 

institutionalization.  
 

Year of publication: 2019 

Publisher:  CGIAR 

Pages:  50 pp 
http://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/165127/retrieve Download: 

 

 

4. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, 

characterization, and monitoring  

Abstract: 

Strains of pathogenic Escherichia coli that are characterized by their ability to 

produce Shiga toxins are referred to as Shiga toxin-producing E. coli (STEC). 

STEC are an important cause of foodborne disease and infections have been 

associated with a wide range of human clinical illnesses ranging from mild 

non-bloody diarrhoea to bloody diarrhoea (BD) and haemolytic uraemic 

syndrome (HUS) which often includes kidney failure. A high proportion of 

patients are hospitalized, some develop end-stage renal disease (ESRD) and 

some die.  

 

Year of publication: 2018 

Publisher:  FAO 
Pages:  174 pp 

Download: http://www.fao.org/3/CA0032EN/ca0032en.pdf 
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5. The Role of Desalination in an Increasingly Water-Scarce World 

 
 Abstract: 

The cost of desalination has been plummeting over the years. As a result, 

desalination has become a viable option for certain strategic uses. Today, over 

20,000 desalination plants in more than 150 countries supply about 300 million 

people with freshwater every day. Initially a niche product for energy rich and 

water scarce cities, particularly in the Middle East, the continued decrease in cost 

and environmental viability of desalination has the potential to significantly expand 

its use - particularly for rapidly growing water scarce coastal cities. Desalination 

can be seen as one option in a portfolio water supply sources, including traditional 

surface water and groundwater sources as well as wastewater reuse, to meet 

growing water demand gap. Although still relatively expensive, desalination offers 

the potential to enhance system reliability.  

 

Year of publication: 2019 

Publisher:  worldbank 
Pages:  135 pp 

Download:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31416/W18059.pdf 

 

 

6. Women, Business and the Law 2019 : A Decade of Reform 

 

Abstract: 
The World Bank Group’s Women, Business and the Law examines laws and 

regulations affecting  women’s prospects as entrepreneurs and employees across 187 

economies. Its goal is to inform policy discussions on how to remove legal restrictions 

on women and promote research on how to improve women’s economic inclusion. 

Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform introduces a new index 

measuring legal rights for women throughout their working lives in 187 economies. 

The index is composed of 35 data points grouped into eight indicators. The data covers 

a 10-year period not only to understand the current situation but to see how laws 

affecting women’s equality of opportunity have evolved over time. The index assesses 

economic rights at milestones spanning the arc of a woman’s working life: the ability 

to move freely; starting a job; getting paid; legal capacity within marriage; having 

children; running a business; managing assets; and getting a pension. 

 

Year of publication: 2019 

Publisher: worldbank 
Pages:  36 pp 

Download:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf 
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