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 2022- 2031خالصه گزارش چشم انداز كشاورزي دنيا 

 يو اختالالت ناش 19- ديكوو ريگ همه يماريب وعيبهبود تقاضا پس از ش ليبه دل يكشاورز ياكثر كاالها يبرا يكنون يالملل نيب يها متيق - 
 باال است.، شده ديتشد نياوكرا هي) عل»هيروس«پس  ني(از ا هيروس ونياز عرضه و تجارت، كه با جنگ فدراس

 نيو اوكرا هيكه روس ،يروغن يغالت و دانه ها يبرا ژهيو نهاده ها، به و يكشاورز يبر بازارها يقابل توجه ريدر حال حاضر تأث نگج - 
 آن هستند، داشته است. يصادركنندگان اصل

 مي شود. 2023 سال رد هيو روس نيو كاهش در دسترس بودن صادرات از اوكرا نيدر اوكرا ديكاهش  تول ينيب شيپ  - 

( با فرض 2031در سطح بااليي باقي بمانند و پس از آن تا سال  2023پيش بيني مي شود قيمت هاي جهاني محصوالت اساسي تا پايان  - 
 ثابت بودن شرايط آب و هوايي، رفع مناقشات مهم بين المللي و عدم شروع مناقشه اي ديگر) ثابت باقي بمانند.

بهبود  19-ديكوو يريگ از همه ياقتصاد جهان ميرودكه انتظار  ينامشخص است. در حال ژهيبه و زين ندهيل آسا 10 ياقتصاد كالن ط طيمح  - 
 . ديافزا يم يشتريب نانيجنگ به عدم اطم ابد،ي

از رشد  يعمدتاً ناش كه ابدي شيافزاطي دهه آينده  است،  يكشاورز يكاربرد كاالها نيتر غذا، كه عمده يمصرف جهان شود يم ينيب شيپ - 
 خواهد بود.  تيجمع

با درآمد باال به  يكه در كشورها يشود، در حال يم جادايو متوسط  نييبا درآمد پا يغذا همچنان در كشورها يبرا ياضاف يتقاضا ينشتريب - 
 .شود يمحدود م يي، تقاضاگروه غذا نيو اشباع مصرف سرانه چند تيرشد آهسته جمع ليدل

كاهش مصرف سرانه شكر و رشد كند ، ستيز طيها در مورد سالمت و مح ينگران شيافزا بدليل رود يبا درآمد باال، انتظار م يدر كشورها  - 
 اتفاق بيافتد. يوانيح نيدر مصرف پروتئ

سهم محصوالت  شيخود را با افزا ييغذا يها ميبا درآمد متوسط، مصرف غذا و تنوع رژ يكنندگان در كشورها مصرف رود يم نتظارا  - 
 ياديدرآمد تا حد ز كم يدر كشورها ييغذا يها ميحال، رژ نيدهند. با ا شيافزا ندهيدر ده سال آ ها يچربروغن ها و  و  يوانيحپروتئين 

 يبرا يكه مصرف غذا به اندازه كاف دهد ينشان م ها ينيب شيو پ دمان يم يباق ( گندم، برنج، و ساير غالت يا حبوبات)ياصل يبراساس غذاها
 .افتينخواهد  شيافزا 2030صفر تا سال  يگرسنگ هدفبرآوردن 

با درآمد  يعمدتاً در كشورها ياضاف ديو تول ابدي شيافزا هرسالدرصد در  1,1 يكشاورز يجهان ديتول نده،يدر دهه آ شود يم ينيب شيپ - 
 شود.  دتولي كم ومتوسط 

 وها  رساختيز ،يدر فناور يبهره ور شيافزا منجر به  يها يگذار هيسرما شيافزا نيگسترده تر به نهاده ها و همچن يدسترس ،گزارش - 
 يو نهاده ها يانرژ متيمدت ق يطوالن شيحال، افزا نيكند. با ا يفرض م يتوسعه كشاورز ياتيح يآموزش را به عنوان محرك ها

 را محدود كند. يبهره ور رشد دهد و ممكن است يم شيرا افزا ديتول يها نهيهز ،(به عنوان مثال كودها) يكشاورز

 باعث افزايش رشد توليدات جهاني محصوالت كشاورزي شود.مزرعه  تيريعملكرد و بهبود مد شيدر افزا يگذار هيسرما شود يم ينيب شيپ - 

بهره وري بجاي ( افزايش عملكرد و تر فشرده يديتول يها ستميبه ستغيير سيستم هاي توليدي و  نباتاتدر اصالح  شرفتيبا فرض ادامه پ - 
درصد  15، ت ناشي از افزايش عملكرد و بهره وريمحصوال يجهان ديدرصد رشد تول 80كه  شود يم ينيب شي، پافزايش سطح زيركشت)

به صورت  يزراع يها نيرود گسترش زم ي. انتظار مدرصد ناشي از افزايش تراكم كشت باشد 5و   يزراع يها نيگسترش زمناشي از 
 متمركز شود. قايآفر يو جنوب صحرا نيالت يكايآمر ،ايدر آس يمنطقه ا

 است كه  يور از بهبود بهره يناشو طيور و آبزيان  دام اتديتول يدرصد 1,5از رشد ساالنه  يسهم بزرگ ،يمحصوالت زراع ديروند تول مشابه - 
 باالتر است. ضريب تبديل غذا به محصولكارآمدتر گله و  تيرياز مد يناشخود 

 گوشت متيق تر مناسب يها نسبتو  داريپا يسودآور ليبه دل طيور گوشت ديدر تول ياز رشد جهان يمياز ن شيكه ب شود يم ينيب شيپ  - 
 باشد.  وريخوراك ط قيمت  به طيور

 رشد در هند و پاكستان باشد. اين  از يميبه شدت رشد كند و ن ندهيدر دهه آ ريش يجهان ديتول شود يم ينيب شيپ - 

 .رديگ يشيپميزان توليدات حاصل از صيد از  2023تا سال  يپرور يآبز توليدات  رود يرشد محدود، انتظار مبا وجود چشم انداز  - 
 را  شيافزا نيدرصد از ا 90كه  ابدي شيدرصد افزا 6 ندهيدر دهه آ ياز كشاورز يگلخانه ا يگازها ميشود كه انتشار مستق يم ينيب شيپ - 

از انتشار  نشخواركنندگان ديتولحال، به لطف بهبود عملكرد و كاهش سهم  نيدهد. با ا يم ليتشك يدامفعاليت هاي مربوط به توليدات 
 يبا نرخ كمتر يكشاورزگازهاي گلخانه اي ناشي از  است، انتشارات  ي، كه نشان دهنده كاهش شدت كربن در كشاورزگازهاي گلخانه اي
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انتشار  يالزم است تا به طور موثر به كاهش جهان يبخش كشاورز يبرا يشتريب يحال، تالش ها نيرشد خواهد كرد. با ا دينسبت به تول
شامل  فعاليت ها  نيا ،آمده است ييآب و هوا راتييدر مورد تغ سينامه پار افقكمك كند، همانطور كه در تو يگلخانه ا يگازها
 در بخش دام است. ژهيبه و ،ييآب و هوا نسبت به تغييرات هوشمند ديتول يها يبزرگ و فناور اسيمقهاي در   فعاليت

 ينيب شياست. پ ياز مناطق ضرور ياريدر بس ييو درآمد بهتر روستا ييغذا ميتنوع رژ ،ييغذا تيامن نيتضم يبرا يكشاورز تجارت - 
حال،  نيرشد كند. با ا ندهيدر دهه آ ديشده مطابق با تول يو محصوالت فرآور يكشاورز ياصل يتجارت كاالها ،يكه در سطح جهان شود يم

)، يمركز ياياروپا و آس ب،يو كارائ نيالت يكايخود را صادر كنند (مانند آمر يداخل دياز تول يا ندهياز مناطق سهم فزا يرود برخ يانتظار م
 ني). اقايآفر يجنوب صحرا ياز كل مصرف خود را وارد كنند (مانند كشورها يا ندهيسهم فزا گريد يشود برخ يم ينيب شيكه پ يدر حال

 ديتاك نيبر قوان يچندجانبه با عملكرد خوب، شفاف و مبتن يتجار ستميس كي ياتيح تيبر اهم يتجار يكاشر نيب ندهيمتقابل فزا يبستگوا
 كند. يم

نفت و اختالالت  متيق شيافزا ليبه دل 2020است و از اواسط سال  يتجار يها نهيدر هز يعنصر اساس كيحمل و نقل  يها نهيهز - 
است، اما  ريپذ بيآس ها از قبيل جنگ و يا مناقشات بين المللي تيدر برابر عدم قطع اين هزينه ها است. اگرچه افتهي شيتجارت، افزا

 گردد. يباز م  19شيوع كوويد به بعد به سطح قبل از  2022تجارت از سال  ليتسه يها نهيكند كه هز يها فرض م ينيب شيپ

و تامين امنيت غذايي براي گرسنگي صفر تحقق پيدا نخواهد كرد  ،يمعمول ريمس كياز  يرويكه با پ دهد ينشان مگزارش   يها ينيب شيپ - 
و همزمان حفظ صفر  يبه هدف گرسنگ يابيدست يخود ادامه خواهد داد. برا شيهمچنان به افزا ياز كشاورز يا گلخانه يانتشار گازها
 بايد: سيبه اهداف توافقنامه پار يابيدست ريدر مس يكشاورز يگلخانه ا يانتشار گازها

   ثبت شده در دهه گذشته  شياز سه برابر افزا شيب ني. اابدي شيدرصد افزا 28 ندهيدر دهه آ يجهان يكشاورز وري بهرهمتوسط
 است. 

 محصول  يبهره ور يبرا يا ندهيكه به عنوان نما (يعملكرد جهان نيانگيالزم در م يدرصد 24 شي، افزازراعي محصوالت يبرا
 . است) ٪13به دست آمده در دهه گذشته ( شيبه دو برابر افزا كينزد اتفاق بيافتد كه  )كند يعمل م

 اريكه بس ابدي شافزاي درصد 31به طور متوسط  ( نسبت محصول توليد شده به خوراك مصرف شده)واناتيح يجهان وري بهره 
 از رشد ثبت شده در دهه گذشته است.  شتريب

 و مهارت ها به منظور قرار دادن  يو امكان انتقال دانش، فناور يكشاورز يو نوآور يگذار هيسرما تيتقو يه جانبه برااقدامات هم
 .صورت پذيرد داريپا ييغذا يها ستميو تحول به سمت س داريپا يرشد بهره ور يالزم برا ريدر مس يبخش كشاورز

  از منابع  ژهيو به ياضاف نيئو پروت يكالر افتيو محدود كردن در ييمواد غذا ضايعات و زائدات كاهش  يبرابيشتر  يها تالش
  صورت پذيرد. يوانيح




