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  ژوئیه برگزار گردید   21طی نشستی که در تاریخ  (  )فائو سازمان ملل متحد   یكشاورزخواروبار و  سازمان  

 « رو نمایی کرد.  1ی غذا و کشاورز  ی برا  ییایجغراف یهاداده پلت فرم »ی خود تحت عنوان اطالعات گاه یاز پا 

هدف  با   Hand-in-Hand (HiH) فائو تحت عنوانمدیرکل    لابتکار عم  بانیعنوان ابزار پشت به  این پلت فرم  

نیل به اهداف  و گرسنگی در راستای  فقر  حذف    یبرا  یی روستا  داریو توسعه پا  ی در تحول کشاورز   عی تسر

 . است بخصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان   (SDG1 , SDG2) پایدارراهبردی توسعه 

موجود از جمله    یابزارها  نی ترشرفته یپای و ماهواره های  آخرین دادهاستفاده از    با  مذکورافزاری  نرم فرم  پلت 

وری پایدار  بهره   ء ارتقا  ی هافرصت   ن ی بزرگتر  یی شناسا  جهت   ل یو تحل ه یو تجز ییا یجغرافسازی پیشرفته  مدل

به اتفاق جهان    ب یقر  ت ی، که اکثرییروستا  فقیر  ت یجمع  یر یپذ ب یآس و    ی نابرابردرآمد و کاهش    شیافزاتولید،  

نسبت   مستمر  ور بطفرم  پلت این   .گیرد می در دسترس همگان قرار بصورت آزاد و رایگان  دهند ی م  لیرا تشک 

  یمورد   مطالعات اطالعات مربوط  ،  کشاورزی  های مختلفو حوزه   هاکشور  د یجد   ی هامجموعه دادهارائه  به  

،  ینوآور   ، یاسیمداخالت س  ی و سازگار سازی  مند به بهبود هدف  کند تا تالش می   شواهد   ی بر نمبت   انجام شده  خاص 

 کمک نماید. یو اصالح نهاد  یگذاره یو سرما   ی امور مال

  ی اجتماعهای  ی و داده، کشاورزییغذای مواد  هااز داده  یاده یچی مجموعه گسترده و پ فرم جغرافیاییپلت این  

جهت    غنی و ارزندهاطالعات  فائو با ارائه  فرم  طریق این پلت از  و  دهد  ی را ارائه می ع یو منابع طب  یو اقتصاد 

پشتیبانی  از کشورها    یو کشاورز  یی در بخش مواد غذا  مبتنی بر شواهد   ی ریگم ی تصم   ند ی فرآ  گیری دربهره 

 کند.  می

دوران    بعد   ترمقاوم   ییغذا  های نظام   جاد یو ا  یبازساز   در راستای   موثراقدام    یبرا  یاساس  ی ابزارفرم  این پلت 

 باشد. نیز می   19گیر کووید اپیدمی همه پس از 

  ی سر  و   و هزاران مجموعه  جغرافیایی  ی هامجموعه داده  ونی لیم  ک یاز    شیب این پایگاه اطالعاتی در برگیرنده  

از ده    ش یب  یبرا   ی آمار  ی هاو داده  ییای ، که شامل اطالعات جغرافاست چینه )الیه(    4000از    ش یبا ب  یآمار
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، منابع  یزراع  ی هان ی زم  ،، خاکیمحصوالت زراع  ،ییغذا  ت یامن   جمله   از   ی حوزه مربوط به غذا و کشاورز

  اثرات مربوط به  اطالعات    در نهایت و    ... و   ی منابع جنگل  ، یریگ یماه، شیالت و  یآب و هوا، دامدار،  آب 

 .است  یکشاورزبخش  و  یی بر مواد غذا 19کووید  ریهمه گ  اپیدمی

 

دهندگان  ارائه   ر یو سا  تخصصی این سازمان(   - واحد فنی   20)در برگیرنده    توسط فائو   فرمی این پلت هاداده

و    ی ها، بخش خصوصمردم نهاد، دانشگاه  ی هاسازمان ،  سازمان ملل متحد وابسته به    ی عموم  ی هادادهمعتبر  

  مربوط به  FAOSTAT)فائو) ی  رزو کشاو  اغذ   یهاداده  ن یا   و عالوه بر  ارسال شده است   یی فضا   یها آژانس

آورد  فراهم می   فرصت را  نی او    دهد رائه می را ا  کنونتامیالدی    1961از سال  این سازمان  کشور عضو    194

کاهش    ی برا  ید یجد   ی هاراه  کپارچه یدسترس و  در  ی هاحلراه ی و  منابع اطالعاتی از  برداربهره   ق یتا از طر

 نمود.   دایو فقر پ  یگرسنگ

دادهپلت  اختیار عموم   یی ایجغراف  یها فرم  دارد    تحت  می قرار  بهرهتواند  و  از  برای    تعاملی  ی هانقشه گیری 

 مورد استفاده قرار گیرد   ی ها در زمان واقعها و فرصت شکاف  یی روندها و شناسا  لیو تحل   هی ها، تجزداده

تواند به صورت عمومی مورد استفاده قرار گیرد و کاربرد آن به افراد مسئول در فرآیندهای  می   پایگاه  نیا

 د یی تأها تصمیمات مستند و  کند تا با استفاده از این دادهگیری بخش کشاورزی و مواد غذایی، کمک میتصمیم 

 از جمله کاربردهای مختلف این پایگاه داده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:   اتخاذ نمایند.  شده

میزان    یبخش کشاورز  ی وربهره   پایش  • اساس  از جمله س بر  آب،  در    یکشاورز   یهاستم یمصرف 

 ؛  منابع خاک و آب وارده بر  ی فشارها لیمعرض خطر به دل

 ؛  سطح جهاندر دام دو گونه  نی تراکم بمقایسه  ا یدام  ع یتوز نحوه  با  ت یراکم جمعمقایسه ت •

 ؛ های آبزی تعیین توزیع گونه  •

 ؛  تحلیل روند بارندگی •

با توجه به    ی منابع جنگل  ع ی توزبراساس    ها نظارت بر جنگل  ی مل  ی هاستم یاطالعات س   ل یو تحل   ه یجزت •

تحل   ه یتجز  نی ا  که  یاجاده  شبکه  بطور مثالجغرافیایی    یها داده  ریسا مناطق    گردد موجب می  لیو 

بازسازی و مورد استفاده     یتر برااز مناطق در دسترس را    دست نخورده با ارزش حفاظت باال   یجنگل

 مجزا نمود. د یتول قرار دادن برای 



 

 

 

برای کمک به کشورهای افغانستان و تاجیکستان    کهایران در این راستا  جمهوری اسالمی    الزم به ذکر است 

ای خود در امر توسعه پایدار  تواند نه تنها جهت نیازهای آماری، تحلیلی و مقایسه می  ، اعالم آمادگی نموده است 

ای برای کشورهای  تواند بعنوان یک مرکز منطقه بلکه می   ،کشاورزی ازاین پایگاه اطالعاتی استفاده نماید 

   ای داشته باشد. وص کشورهای فارسی زبان نقش فعال و سازنده الخصمنطقه علی 

استفاده از  نیازمند  هیچ محدودیتی نداشته و  گیری از پایگاه مذکور  جه به اینکه بهره الزم بذکر است که با تو

نمی کیاپلی  هیچگونه  ساشن  وب  طریق  از  و  رایگان  بطور  و  آدرس  یت باشد  به   فائو 

 https://data.apps.fao.org/  از جمله    )  را  کشور  قابل دسترسی است و می تواند بسیاری از نیازهای مبرم

داده ها و اطالعات دسترسی به نقشه های آماری و  مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت متبوع( به 

و    نمودهو ... را برآورده    محصوالت کشاورزیهای مربوط به  بینی ، پیش سالیخشک  و خاک،  آب مربوط به  

خوب  بسیار  اطالعاتی  ارزشمندی    منبع  وزارت و  برنامه متبوع    برای  معاونت  سازمان    ریزی، بخصوص 

ها و حتی بخش خصوصی قرار  کشور، دانشگاه   تحقیقاتی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات  

 گردد.می قویا توصیه گیری از آن بهره گیرد که 

مشکالت احتمالی  انعکاس    باشد،می   بدیهی است از آنجا که این پایگاه اطالعاتی در فرآیند تحول و تکاملی خود 

به  فنی  گونه نقطه نظرات  های کارشناسی جهت تکمیل آن وهرپایگاه اطالعاتی، دیدگاه دسترسی و استفاده از  

 گردد. درخواست می جهت انعکاس به فائو این نمایندگی 

https://data.apps.fao.org/

