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 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز

 تسریع در روند تولید ارقام جدید گندم با الهام از آزمایشات ناسا

 

محققان استرالیایی با الهام از آزمایشات ناسا برای کشت گندم در فضا موفق 

این برنامه . هندوسعه دتولید سریع ارقام جدید گندم را ت اولین برنامه اند شده

 . ان روند تولید یک رقم جدید گندم را تا یک دهه کاهش دهدتواند مدت زم می

ها و یا بهبود عملکرد، تولید ارقام جدید نقش  های مقابله با بیماری در برنامه

 01تا  01ست اما تولید یک رقم جدید مقاوم و پرمحصول ممکن ا .حیاتی  دارند

 . سال طول بکشد

فضانوردان ناسا برای رشد سریع گیاهان در فضا از تابش مداوم نور استفاده 

 تحادیه کوئینزلند برای نوآوری در کشاورزی و غذامحقق ارشد ا. کنند می

(QAAFI) با الهام از این ایده در روند تولید ارقام ، استرالیا، دکتر لی هیکی

 برای کسب اطالعات بیشتر . جدید موفق به ارائه روشی نوین در این زمینه شد

 : استفاده نماییدزیر  های توانید از لینک می در این زمینه

 http://www.bizcommunity.com/Article/1/358/172635.html 

 http://www.abc.net.au/news/rural/2018-01-02/nasa-inspires-

plant-speed-breeding-program/9298376 
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 سالمت خاک  حمل آزمایش اختراع دستگاه قابل

های خاک برای  های مربوط به تشخیص و شناسایی پاتوژن آزمایش

این آزمایشات دقیق و پرزحمت بوده و همچنین . کشاورزی حیاتی است

اما به زودی در نتیجه تالش یک محقق . و گران هستندبر  زمان

پاتولوژیست گیاهی دانشگاه ایالتی واشنگتن انجام این آزمایشات در 

 . پذیر خواهد شد زمان کوتاه، با دقت باال و با هزینه کم امکان

ای  های خاک بر اساس واکنش زنجیره فرایند تجزیه و تحلیل پاتوژن 

خاص و حساس بوده  های بسیار شود که واکنش میانجام ( PCR)پلیمراز 

قیمت و بزرگ داشته و چند  های گران در حال حاضر انجام آنها نیاز به دستگاه. ها میسر است و انجام آنها فقط در آزمایشگاه

ت زیادی به توانند خسارا های خاک عامل ایجاد بیماری هستند وجود آنها در خاک می نژاز آنجاییکه پاتو. کشد هفته طول می

 . محصول وارد کند

نه تنها قابل حمل و سریع های گیاهی دانشگاه ایالتی واشنگتن،  طراحی شده توسط کیوامو تاناکا، استادیار بیماریجدید روش 

در مقاله منتشر شده درباره این روش، عالوه بر . راحتی در دسترس عموم هستند به است بلکه تجهیزات و مواد موردنیاز آن

 . است شده های خاک نیز توضیح داده های انجام آزمایش های مربوطه برای ساخت ابزار موردنیاز، روش العملدستور

Soil pathogen testing -- critical to farming, but painstakingly slow and expensive -- will soon be done 

accurately, quickly, inexpensively and onsite, thanks to research that Washington State University 

scientists plant pathologists are sharing. 

As the name implies, these tests detect disease-causing pathogens in the soil that can severely devastate 

crops. 

Until now, the tests have required large, expensive equipment or lab tests that take weeks. 

The soil pathogen analysis process is based on polymerase chain reaction (PCR) tests that are very specific 

and sensitive and only possible in a laboratory. 

The new methods, designed by WSU plant pathologists, are not only portable and fast, but utilize testing 

materials easily available to the public. A paper by the researchers lists all the equipment and materials 

required to construct the device, plus instructions on how to put it all together and conduct soil tests. 

 :   نابعم

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180223151846.htm 

https://www.jove.com/pdf/56891/jove-protocol-56891-on-site-molecular-detection-soil-borne-phytopathogens-

using-portable 

 بازگشت به فهرست
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 رویکردی جدید برای بهبود کارآئی کود ازته و افزایش عملکرد برنج

NO3)نیترات   کودهای ازته که بصورت
NH4)یا آمونیوم  (-

شوند در افزایش  مصرف می( +

ها و یا تبخیر آن سبب آلودگی  اما وجود نیتروژن در رواناب. عملکرد محصول بسیار مؤثرند

 . شوند های فسیلی نیز مصرف می سوخت آب و هوا شده عالوه بر این در تولید کودهای ازته 

شده به مصرف گیاه  درصد از کود داده 01محصوالت عمده کشاورزی مثل گندم و برنج فقط 

 . شوند های خاک استفاده می رسد، بقیه وارد آب، هوا شده و یا توسط میکرب می

پذیری گیاه را در برابر  دهی شده و میزان آسیب استفاده از کودهای ازته سبب تاخیر گل

ها  تواند منجر به اختالل در تشکیل و پر شدن دانه د که میده سرمای آخر فصل افزایش می

صفاتی که سبب افزایش میزان دانه، تسریع رشد و بهبود عملکرد شوند و همچنین . شود

قابل کشت در سیستم های چند کشتی باشند که بتوان محدوده جغرافیایی بیشتری را پوشش دهند، از جمله صفات مهم در 

 . است آمده های کمی بدست تا کنون در این زمینه موفقیت اما. تولید غالت هستند

( NRT)محققان موفق به شناسایی یک حامل نیترات ( Oryza sativa)در تحقیق جدید انجام شده بر روی رقم اصلی برنج 

 OsNRT1.1A این حامل نیترات بنام . اند که ممکن است به حل مشکل مصرف نیتروژن و گلدهی مرتبط با آن کمک کند  شده

 . است منتشر شده The plant Cellجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله . در میزان مصرف و زمان گلدهی مؤثر است

Nitrogen fertilizers (applied as nitrate, NO3-, or ammonium, NH4+) improve the amount of grain produced 

per acre, but nitrogen runoff and volatilization pollute the water and the air. Production of nitrogen 

fertilizers also uses fossil fuels. The major grain crops (such as rice and wheat) use only about 40% of the 

applied fertilizer -- the rest is lost to the air, water, and soil microbes. Application of nitrogen fertilizers 

delays flowering, leaving crops vulnerable to late-season cold weather, which can impair grain filling. 

Traits that increase the amount of grain produced by plants and allow the grain crop to mature early will 

improve yields and also important for both double/triple cropping systems and for increasing the 

geographical range of rice into higher latitude regions. Although these traits will prove valuable for grain 

crops, crop breeders have had little success in this area. 

Now, recent work in the key staple crop rice (Oryza sativa) identified a nitrate transporter (NRT) that may 

provide a solution to the nitrogen use/flowering problem. In the plant, different NRTs move nitrogen from 

the soil into the roots and move nitrogen compounds throughout the plant. Some also NRTs sense nitrogen 

levels and trigger responses. A study by Wang et al., published in The Plant Cell, showed that rice 

OsNRT1.1A can affect both nitrogen use and flowering time. 

 :   منابع
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180223100624.htm 

http://www.plantcell.org/content/early/2018/02/23/tpc.17.00809 
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 های با کیفیت با مصرف آب کمتر فرنگی تولید گوجه

کارشناسان دانشکده داروسازی و دانشکده فنی مهندسی کشاورزی 

ای منتشر  نتایج تحقیق خود را بصورت مقاله دانشگاه سویل، اسپانیا

های گیالسی به  فرنگی کاهش آب آبیاری گوجه دهد میاند که نشان  کرده

درصد نه تنها سبب کاهش کیفیت آن از نظر تجاری و  01میزان بیش از 

شود بلکه حتی سطح کارتنوئیدهای آن را هم افزایش  ای نمی تغذیه

کارتنوئیدها از ترکیبات پرطرفدار در صنایع غذایی هستند که . دهد می

بوده و برای سالمتی    Aسازهای ویتامین  شعالوه بر رنگ طبیعی از پی

این تحقیق . منتشر شده است Food Chemistryاین مقاله در مجله . گیرند مفید و در لوازم آرایشی نیز مورد مصرف قرار می

 . فرنگی انجام شده است فرنگی گیالسی و سایر ارقام جدید گوجه به مدت سه سال بر روی دو نوع گوجه

رشد گیاه میزان آبیاری تا حد ممکن  ترین مرحله شود که در آن در مقاوم نامیده می« د آب کنترل شده کمبو»این تکنیک 

 . شود ترین مرحله به استرس آبی است میزان آب آبیاری افزایش داده می کاهش داده شده و در مرحله آغاز کشت که حساس

ده از این تکنیک در کشت آنها محصوالتی که استفا یز هست،م ناین تکنیک قابل گسترش به محصوالت دیگر مثل زیتون و بادا

 . ر تجاری داشته استنتایج خوبی از نظ

Experts from the Pharmacy Faculty and the Higher Technical School of Agricultural Engineering (Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica -- ETSIA) of the University of Seville have published a study 

that shows that when reducing the water used to water cherry tomato crops by more than 50%, the product 

not only maintains its quality, both commercially and nutritionally, but it also even increases the level of 

carotenoids, compounds of great interest in the food-processing industry. In addition to being natural 

colourings, some are Vitamin-A precursors, which are beneficial for the health and have cosmetic uses. 

These findings, published in the important international review Food Chemistry, are the result of a three-

year study, during which the researchers analysed two varieties of cherry tomatoes and other new types of 

tomatoes, in both autumn and spring cycles in ETSIA's own fields. 

The "controlled watering deficit," which is what this technique is called, consists of reducing watering as 

much as possible during the most resistant phase of cultivation and to increase the supply of water at the 

start of the phase of cultivation that is most sensitive to stress. 

 :   عمناب

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180221131917.htm 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617313468?via%3Dihub 
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 های کشت های سیلیکاتی در سیستم استفاده از سنگ

تواند به  های خرد شده در کشت محصوالت کشاورزی می استفاده از سنگ

 . اکسید کربن و بهبود امنیت غذایی جهانی کمک کند کاهش انتشار گاز دی

نتایج تحقیق جدید انجام شده توسط محققان دانشگاه شفیلد، انگلستان با 

ی ها دهد که اضافه کردن سنگ المللی نشان می همکاری سایر محققان بین

را جذب کرده و به  CO2تواند گاز  سریع به مزارع می-سیلیکات واکنش

حفاظت از گیاهان حفظ ساختمان و حاصلخیزی خاک به علت تاثیرشان در 

 03جزئیات این تحقیق در شماره . نیز کمک کندها  در برابر آفات و بیماری

 . منتشر شده است Nature Plantsمجله  0102فوریه 

ها  گوید، جوامع بشری از مدت پروفسور دیوید بیرلینگ، مدیر مرکز کاهش آلودگی هوا در دانشگاه شفیلد و نویسنده مقاله می

های مناسب  ها، مکان های دارای این نوع سنگ دانستند که مکان های آتشفشانی آگاه بوده  و می خیز بودن سنگ قبل بر حاصل

ها به جذب  اما تا کنون در این مورد که افزودن این سنگ. ها است بر سالمت انسان برای رشد محصوالت بدون اثرات جانبی

 . است کربن نیز کمک خواهد کرد، کمتر توجه شده

تواند بر چگونگی مدیریت مزارع با توجه به تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و سالمت خاک  مده در این مطالعه میبدست آنتایج 

هوا مطرح و مزایای تکمیلی  CO2ها را بعنوان رویکردی برای کاهش گاز  پیشرفته سنگرات هوازدگی اثاین تحقیق . مؤثر باشد

 . کند آن برای غذا و خاک را مطرح می

Farming crops with crushed rocks could help to improve global food security and reduce the amount of 

CO2 entering the atmosphere, a new study has found. 

The pioneering research by scientists at the University of Sheffield together with international colleagues 

suggests that adding fast-reacting silicate rocks to croplands could capture CO2 and give increased 

protection from pests and diseases while restoring soil structure and fertility. 

Professor David Beerling, Director of the Leverhulme Centre for Climate Change Mitigation at the 

University of Sheffield and lead author of the research, said: "Human societies have long known that 

volcanic plains are fertile, ideal places for growing crops without adverse human health effects, but until 

now there has been little consideration for how adding further rocks to soils might capture carbon. 

"This study has transformed how we think about managing our croplands for climate, food and soil 

security. It helps move the debate forward for an under-researched strategy of CO2 removal from the 

atmosphere -- enhanced rock weathering -- and highlights supplementary benefits for food and soils. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180219115252.htm 

https://www.nature.com/articles/s41477-018-0108-y 
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 IPMهای  های کامپیوتری برای ایجاد تنوع در روش مدل

یک گروه از محققان برزیلی با هدف مقابله با مقاوم شدن آفات نسبت به 

اند که ها و گیاهان تراریخته، ابزار محاسباتی توسعه دادهکشحشره

-سازد که بر اساس آنها تصمیممی هایی از عادات آفات را آشکارنشانه

ای از رویکردهای کنترل از بین طیف گسترده قادر خواهند بود گیرندگان

جزئیات بیشتر درباره این مطالعه در . انتخاب کنندآفات، مناسبترین را 

 . منتشر شده است Scientific Reportsمجله 

های وید، طراحی رویکردهای ارائه شده در این پروژه بر اساس مدلگسان پائولو میهماهنگ کننده این پروژه و استاد دانشگاه 

است که به کمک آنها کشاورزان قادر به کاهش خسارات وارده محصول توسط آفات کاهش داده و کامپیوتری انجام شده

و پنبه بنام  مدل سازی در این تحقیق ابتدا بر اساس حرکات دو آفت مهم سویا، ذرت. گسترش آنها در مزارع کنترل کنند

cucurbitbnbeetle  وdiabrotica speciosa انجام شده است . 

های مختلف کشت مخلوط در کنترل و یا پراکنش های کامپیوتری آنها دریافتند که پیکربندی مکانی در سیستمبه کمک مدل 

 . شودمکانی آفات میهای نواری ذرت در سطح مزرعه سبب کاهش پراکنش برای مثال توزیع کشت. آفات مؤثر است

In order to fight against pests with resistance to both insecticides and transgenic plants with insecticidal 

action, a group of Brazilian scientists has developed computational tools that can give clues on the pests' 

habits, thus enabling decision-makers to choose from a wider range of pest control strategies. The study is 

published in Scientific Reports. 

"The idea is to use computer models to design strategies capable of reducing the damage done to crops by 

pest populations and containing their expansion on plantations," said Wesley Augusto Conde Godoy, 

coordinator of the project and also a professor at the University of São Paulo's Luiz de Queiroz College of 

Agriculture. First, the researchers modeled the movements of the cucurbit beetle, Diabrotica speciosa, 

which attacks several crops, such as soybeans, corn and cotton. 

Using computer modeling, they found that spatial configurations in diversified intercropping systems 

(growing two or more crops in proximity) could favor or inhibit pest dispersal. "We observed that the 

presence of corn strips distributed across farmed fields could reduce spatial dispersal of the insects," Godoy 

said. Motivated by the results obtained with D. speciosa, the researchers investigated possible applications 

of computer modeling to describe the spatial dynamics of other agricultural pests, such as the Fall 

armyworm (S. frugiperda), an insect with resistance to Bt corn, cotton and soybeans. 

 :   منابع

https://phys.org/news/2018-02-farmers-diversify-pest-methods.html 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-16094-x 
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 های سورگوم به کمک مهندسی ژنتیکامکان سه برابر کردن تعداد دانه

های  دانه اند با یک اصالح ژنتیکی ساده تعداد محققان موفق شده

سورگوم گیاهی مقاوم به خشکی و منبع . سورگوم را سه برابر کنند

. های زیستی است غذایی مهمی برای تولید خوراک دام و سوخت

اند که چگونه  دریافته Cold Spring Hrborمحققان آزمایشگاه 

کاهش سطح . تواند منجر به افزایش عملکرد شود تغییرات ژنتیکی می

این . شود های بیشتر می ب تولید گل و دانهیک هورمون کلیدی سب

تواند به یک رویکرد جدید برای افزایش عملکرد سایر  کشف می

 .  است منتشر شده Nature Communicationجزئیات بیشتر درباره این یافته در مجله . محصوالت غالت منتهی شود

تولید  panicleافشان یا  بخش فوقانی گیاه بنام خوشه واقع درهای گل  ها در خوشه در سورگوم نیز مانند سایر غالت دانه

ها وجود دارند که معموال یکی از آنها بنام  دو نوع گل در این خوشه. تواند از صدها گل تشکیل شود هر خوشه می. شوند می

دانه تولید ( pedicellate spikelet)دار  نوع دیگر بنام سنبلچه دمگل. بارور است( sessile spikelet)سنبلچه بدون دمگل 

در ارقام اصالح شده ژنتیکی تولید شده توسط این محققان، هر دو نوع گل قابلیت باروری داشته و در نتیجه تعداد . کند نمی

 .  است های تولید شده تا سه برابر افزایش یافته دانه

A simple genetic modification can triple the grain number of sorghum, a drought-tolerant plant that is an 

important source of food, animal feed, and biofuel in many parts of the world. In new research reported 

today in Nature Communications, scientists at Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) have figured out 

how that genetic change boosts the plant's yield: by lowering the level of a key hormone, generating more 

flowers and more seeds. Their discovery points toward a strategy for significantly increasing the yield of 

other grain crops. 

Like many cereal crops, sorghum's grains are produced in clusters of flowers that develop from an 

elaborately branched structure at the top of the plant called a panicle. Each panicle can produce hundreds of 

flowers. There are two types of flowers, and usually only one of these, known as the sessile spikelet (SS), 

is fertile. The other flower type, called pedicellate spikelets (PS), do not make seeds. In the modified plants 

Dr. Xin produced, however, both sessile and pedicellate spikelets produced seeds, tripling each plant's 

grain number. 

 :   منابع

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180226085804.htm 
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 اختراع دستگاه آشکارساز دقیق و سریع گلوتن 

انواع مواد غذایی عاری از گلوتن برای افراد مبتال به بیماری 

. ها در حال افزایش است سلیاک و حساس به گلوتن در فروشگاه

های رایج کنونی قادر به تشخیص کامل گلوتن  اما آزمایش

نیستند، در نتیجه حتی در برخی از اقالمی که دارای برچسب 

  . دشو هستند این ماده یافت می« بدون گلوتن»

در گزارشی که توسط محققان بخش مهندسی شیمی و مواد 

منتشر شده ،  ACS Sensorsدانشگاه مینه سوتا در مجله 

 .است حسگر آشکارساز گلوتن سریع برای تشخیص و تعیین مقدار گلوتن در مواد مختلف غذایی معرفی شده

بهترین تست استاندارد برای سنجش سطح این . ف استهای موجود در غالتی مثل گندم، جو و یوال ای از پرئتئین گلوتن دسته

اما این تست نتایج یکنواختی ندارد و ممکن . نام دارد ELISAیا  enzyme-linked immunosorbetپروتئین در مواد غذایی 

 . آفرین باشد های نادرستی داشته و در نتیجه برای سالمتی افراد حساس مشکل است جواب

های قبلی بعلت مراحل کمتر  سنجی جرمی است که نسبت به روش و طیف DNAده شده مبتنی بر های جدید توسعه دا حسگر

 . قسمت در میلیون گلوتن است 01تر و قادر به تشخیص کمتر از  دقیق سریع 00انجام تست حدود 

For people with celiac disease and gluten-sensitivities, the number of food options in the stores is growing. 

But current tests for gluten are not finding all of the substance in foods, resulting in some products being 

labelled “gluten free” when they really aren’t. 

Now researchers from the Department of Chemical Engineering and Materials Science, University of 

Minnesota, reporting in ACS Sensors, say they have developed a fast gluten detector that has the potential 

to detect and quantify different sources of gluten than those on the market today. 

Gluten is an array of proteins found in plants such as wheat, barley and oats. The enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) is the gold standard for sensing the levels of these proteins in foods. But 

this test is inconsistent, varies by manufacturer and can provide false negatives, which can result in health 

problems for those who are sensitive. 

 :   منابع
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 :معرفی کتاب همراه با لینک دانلود

1. Land degradation and the Sustainable Development Goals: Threats and 

potential remedies  

 

Abstract:  

 
Land comprises a range of biophysical components such as soil, water, flora, and fauna, embedded 

in a landscape shaped by its geomorphology and subjected to a climate that is often under different 

forms of human manipulation. Land provides natural habitats and serves many purposes – for 

agriculture, forestry, pastoralism, infrastructure development, mining, and tourism. Apart from 

these so-called economic uses, land provides a range of ecosystem services such as nutrient cycling, 

carbon sequestration, and water and air purification; it also fulfills social and spiritual needs.  

The natural attributes of land are generated over long-time spans. Soil formation takes place over 

decades to centuries (Mason et al., 2016). The flora and microfauna suited to the soil in the 

prevailing 

climate conditions will evolve with the soil conditions while playing a soil-forming function. Flora 

will go through evolutionary stages from pioneer to climax vegetation, which can vary depending on the climate, from sparse 

grassland and tundra to dense forests. 

Year of publication: 2017 

Publisher: CGIAR 

Pages:  82 

-https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/81313/LAND_DEGRADATION_AND_THE_SDGsDownload: 
THREATS_AND_POTENTIAL_REMEDIES.pdf 

 

2. The challenge of agricultural pollution: Evidence from China, Vietnam, and 

the Philippines 

 

Abstract: 

This report, edited by the World Bank, reviews the literature to explore the sources and impacts 

of agricultural pollution in East Asia and propose solutions. 

Agricultural output has increased rapidly across East Asia in the last few decades, bringing many 

people out of hunger. This has come largely from intensification of production rather than 

expansion of land area used. However, some intensive farming practices are causing pollution, 

including: 

 Dumping of untreated manure 

 Release of excess nutrients, drugs, hormones and heavy metals into the environment 

 Inefficient application of fertiliser and the use of ‘highly toxic’ pesticides 

 Disposal of single-use agricultural plastics 

 Burning of crop residues 
 

Year of publication: 2017 

Publisher:  WorldBank 
Pages:  155 

Download:http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/The%20Challenge%20of%20Agricultural%20Pollution.pdf 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/81313/LAND_DEGRADATION_AND_THE_SDGs-THREATS_AND_POTENTIAL_REMEDIES.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/81313/LAND_DEGRADATION_AND_THE_SDGs-THREATS_AND_POTENTIAL_REMEDIES.pdf
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/The%20Challenge%20of%20Agricultural%20Pollution.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/81313/LAND_DEGRADATION_AND_THE_SDGs-THREATS_AND_POTENTIAL_REMEDIES.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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3. Overview of food system challenges 

 

Abstract: 
Food systems interact with, and affect, the environment in a great any ways beyond 

their greenhouse gas emissions. In order to feed  humans, the global food system 

occupies over a third of the earth’s land surface; extracts large amounts of fish and 

animals from natural habitats; makes huge claims on natural resources; and dispurses 

various pollutants into the environment. 

An appreciation of this wide range of environmental impacts is needed to understand 

why food systems are central to solving many of our biggest environmental problems, 

and ultimately to maintaining human well-being. Also useful, is to understand that the 

causes and solutions to these problems are often interconnected through food systems, 

resulting in trade-off situations 

where a course of action can at the same time, make one issue better and another 

worse. 

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  foodsource.org.uk 
Pages:  43p 

Download: https://foodsource.org.uk/printpdf/book/export/html/1 

 

4. Procedural Manual of the Codex Alimentarius Commission 26th edition 

 

Abstract: 
The Procedural Manual of the Codex Alimentarius Commission is intended to 

help Member Governments participate effectively in the work of the joint 

FAO/WHO Food Standards Programme. The manual is particularly useful for 

national delegation attending Codex meetings and for international 

organizations attending as observers. Its sets out the basic Rules of 

Procedures, procedures for the elaboration of Codex standards and related 

texts, basic definitions and guidelines for the operation of Codex Committees. 

It also gives the membership of the Codex Alimentarius Commission. 

 
Year of publication: 2018 

Publisher: FAO 
Pages:  264p 

http://www.fao.org/3/i8608en/I8608EN.pdf Download: 

 

https://foodsource.org.uk/printpdf/book/export/html/1
http://www.fao.org/3/i8608en/I8608EN.pdf
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5. Jobs from Agriculture in Afghanistan 

 

Abstract: 
The agriculture sector can play an important role in poverty reduction and sustained growth in 

Afghanistan, primarily through job creation, improved productivity, and inclusiveness. Using an 

'agricultural jobs lens' and multidimensional approach, this report explores the sector’s direct and 

indirect roles in explaining the dynamics of rural employment. The report critically examines three 

dimensions. First, it evaluates the current jobs structure in rural areas and finds that rural jobs are 

concentrated in cereal agriculture, especially in wheat, which reflects why the returns from jobs in 

agriculture are low in Afghanistan. Second, it analyzes the inclusive nature of agriculture jobs for 

vulnerable groups such as women, youth, those who are landless, and the bottom 40 percent of 

income earners. The analysis finds that although agriculture jobs are inclusive, many women and 

youth participate as voluntary family workers because they are unable to access markets and/or 

find paid jobs in the nonfarm sector.  

 
Year of publication: 2018 

Publisher:  WorldBank 
Pages:  143p 

Download: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29312/9781464812651.pdf 
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