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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

است که  یمهم یهااز سرفصل یکی یسالم و کاف یآحاد مردم به غذا یبه مفهوم دسترس ییغذا تیو امن یمنیا

 یبه اشکال گوناگون دهیپد نی. اشودیبه کار گرفته م ایمختلف دن یکشورها استگذارانیمسووالن و س یاز سو

 نیصنعت به ا نیدر ا ییربنایز یگذارهیو سرما یکشاورز یورکشورها با باال بردن بهره یاست. بعض افتهینمود 

به  ،یکشاورز یدر صنعت داخل یورضمن توجه به بهره گرید یکه بعض یاند در حالمهم واکنش نشان داده

کشورها و  گریکاشت انواع محصول در د یبه معنا ینیاند. کشت فراسرزمآورده یرو ینیسرزمفرا یهاکشت

آن کشور  یرا برا ییغذا تیامن جادیو ا یکشاورز داتیرونق تول نهیاست که زم یواردات آن به کشور متقاض

روش و  نیتوسط ا برند،ی( رنج منی)آب و زم یمنابع داخل تیکه از محدود ییکشورها رو،نیاز ا. کندیفراهم م

 یکشورها ،ینیدر مورد کشت فراسرزم .کنندیخود م حتاجیما دیکشورها، اقدام به تول ریدر سا یبا اجاره اراض

 دیخر قیاز طر ریغ یکشورها یکشاورز یهانیگرفتن زم اریهستند و با در اخت شرویپ نیانگلستان و چ کا،یآمر

 .پردازندیمحصوالت مورد نظرشان م دیاجاره به تول ای

و  یگذارهیاز سرما شتریب یوره حفظ و توازن و فراهم کردن بهرهامور مربوطه ب یبه منظور ساماندهدر ایران 

خاک و  یزیو حاصلخ ینیرزمیآب و منابع ز شتریاز هدر رفتن ب یریو جلوگ ییغذا تیامن نیو همچن دیتول

آماده به کار در  یروهاین یریو بکارگ لکردهیکشاورزان خبره و تحص قیو تشو دیو تول یکشاورز یبهبود نسب

-یقانون تشکل اتاق بازرگان( ۵باستناد بند )ک( ماده )ایران  ینیکشت فراسرزم یانجمن مل یبخش کشاورز

 است که  یکشورها و واردات آن به کشور متقاض گریکاشت انواع محصول در د یبه معنا ینیکشت فراسرزم

 .کندیآن کشور فراهم م یرا برا ییغذا تیامن جادیو ا یکشاورز داتیرونق تول نهیزم

 یهانیگرفتن زم اریهستند و با در اخت شرویپدر کشت فراسرزمینی  نیانگلستان و چ کا،یآمر یکشورها 

 .پردازندیمحصوالت مورد نظرشان م دیاجاره به تول ای دیخر قیاز طر ریغ یکشورها یکشاورز

 خود را اجاره  یهکتار از اراض ونیلیم 45حدود  2011تنها تا سال  ه،یانوسیو اق ایآس یکشورها نیدر ب ایاسترال

 .ردیگیقرار م نیاجاره زم ایفروش  یهکتار در مقام بعد ونیلیم 4/ 2با  یفروخته است و پس از آن اندونز ایداده 

 معادن و -عیصنا-یقانون تشکل اتاق بازرگان( 5باستناد بند )ک( ماده )ایران  ینیکشت فراسرزم یانجمن مل

تاریخ در خاص  یهاتیکسب و کار با اهداف و مسئول طیبهبود مستمر مح نقانو 5و ماده  رانیا یکشاورز

 .و به ثبت رسید سیتأس 11/06/97

 شودیاز هدر رفت آب مرتبط م یریبه جلوگ ینیکشت فراسرزم تیمز نیترو مهم نیاول شکیب . 

 تن برنج و  ونیلیم 1 ا،یتن کنجاله سو ونیلیم 6تا  5تن جو،  ونیلیم 5/4تن ذرت،  ونیلیم 6تا  5/5حدود  ایران

کند. که برای امنیت آنها بهتر است تا این را از طریق واردات تامین می یروغن های درصد روغن و دانه 85تا  80

 میزان از طریق کشت فراسزمینی تامین گردد.
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 یهاتیبا اهداف و مسئولکسب و کار  طیبهبود مستمر مح نقانو ۵و ماده  رانیا یمعادن و کشاورز-عیصنا

  .رسید و به ثبت سیتأس 11/06/97در تاریخ خاص 

های کارشناسی خود به بررسی وضعیت در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

علیرضا شیخانی، دبیر  حضور آقایبا  24/09/97در مورخ کشت فراسرزمینی در دنیا و ایران و مزایا و معایب آن 

 اختصاص داده است. انجمن کشت فراسرزمینی ایران

 

 ايدر دن ينيکشت فراسرزم 

نوظهور  یهاو اروپا، قدرت یشمال یکایآمر افتهی توسعه یکشورها شتریب دهدینشان م یو مطالعات جهان آمارها

 گریاند و از طرف دبوده یکشاورز یهانیزم دارانیعمده خر انه،یصادرکننده نفت خاورم یو کشورها ایآس

و  یجنوب یایآس ،یشمال یکایآمر قا،یآفر نچو یریعمدتاً از ملل فق ها،نیدهنده زم اجاره ایفروشنده  یکشورها

 هستند.  یغرب یاروپا

مربوط  2011در سال  نیموسسه گر یشده از سو منتشر یهاقابل استناد به مجموعه داده یآمارها نیاز ا یکی

محصوالت  دیتول یشده برا اجاره داده ایشده  فروخته نیزم زانیها در مورد مداده نیا هیاول شی. پاشودیم

 نیزم نیشتریاست که ب تیوضع نیا یایاست. نمودار گو ریز نمودار هر منطقه به شرح کیبه تفک یرزکشاو

کننده  گمراه دیمساله نبا نیاست که البته ا هیانوسیو اق ایآس یکشورهاشده مربوط به  فروخته ایشده  اجاره داده

 کشورها بر نیکشت ا قابل بو مناس عیوس یموضوع به اراض نیا یزیچ از هر شتریمنظور شود. چرا که ب

شدن  ترقیشده است. دق ریغ یبه کشورها هانیزم نیفروش ا ایمساعد، موجب اجاره  طیشرا نیکه ا گرددیم

 ه،یانوسیو اق ایآس یکشورها نیدر ب ایاسترال دهدیشده نشان م منتشر یمجموعه آمار نیا یآمار اتییدر جز

با  یفروخته است و پس از آن اندونز ایخود را اجاره داده  یهکتار از اراض ونیلیم 4۵حدود  2011تنها تا سال 

 کیفروش به تفک ایاجاره  زانیم نی. کمترردیگیار مقر نیاجاره زم ایفروش  یهکتار در مقام بعد ونیلیم 4/ 2

ه، با یبعد از روس عیکشور وس نیدوم نیاوکرا ،ییاروپا یکشورها نی. در بگرددیم بر ییاروپا یمناطق به کشورها

 ونیلیبا احتساب سه م دیجد یو طبق آمارها 2011اجاره تا سال  ایهکتار قرارداد فروش  ونیلیم کیحدود 

قرار دارد.  نیفروش زم ایمنعقد کرده است در مقام اول اجاره  2013در سال  نیکه با چ یهکتار قرارداد

و بارش گسترده و عدم  ییآب و هوا اعدمس طیخاطر شرا به یو اندونز ایاست که همچون استرال یکشور نیاوکرا

به جذب  قیطر نیآن، از ا یزیمناسب خاک و حاصلخ تیوضع نیکشت به آب فراوان و همچن ازین

در  متریلیم 1200حدود  یطور متوسط در مناطق غرب کشور به نیآورده است. در ا یرو یخارج یگذارهیسرما

اجاره  ایعنوان شد عمده فروش  شتریطور که پهمان کا،یمرقاره آ یکشورها نیطول سال بارش وجود دارد. در ب

هکتار و  ونیلیم 18با  نی، آرژانت2011تا سال  ثیح نیو از ا شودیمربوط م یجنوب یکایآمر یبه کشورها نیزم

 پنجماول تا  یهاهکتار مقام ونیلیم 4/ ۵با  لیهکتار و برز ونیلیم 6/ 4با  کایهکتار، آمر ونیلیم 7/ 8پاراگوئه با 

مناسب و  تیوضع بارش باال و زانیمساله باز هم نشان از م نیا یاند. واکاوداشته نیفروش زم ایرا در اجاره 
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 ایکامالً متفاوت است و فروش  تیحکا ،ییقایآفر یکشورها نیمناطق دارد. و اما در ب نیخاک ا یزیحاصلخ

الزم در حوزه  یهاساخت رینبودن ز همفرا لیبه دل شتریمناسب که ب ینه به صرف آب و هوا نیاجاره زم

گونه که  مذکور آن یحوزه مرتبط است و کشورها نیدر ا یگذارهیسرما زانیو م یوربودن بهره نییپا ،یکشاورز

اند. آمار منتشره داده یخارج یگذارهیجذب سرما گونه نیتن به ا یخاطر مشکالت اقتصاد به شتریب داستیپ

 زانیم نیشتریب نهیو گ یوپیات ا،یتانزان ،یسودان، سودان جنوب ی، کشورها2011سال  انیتا پا دهدینشان م

همچون  ییفارس و کشورها جیحوزه خل یکشورها یاندازرا داشته و مورد طمع و دست نیاجاره زم ایفروش 

  اند.واقع شده نیچ هند و

 

 
 

 رانیا ينيفراسرزم کشت 

در و سال پیش این موضوع مطرح  ۵یک انجمن بسیار نوپا و جوانی است. از  ایران انجمن کشت فرا سرزمینی

دیدارهایی که مسئولین کشور ما با کشورهای دیگر داشتند در  .گرفتار دولت جمهوری اسالمی قرار دستور ک

کردند و کشورها خیلی اشتیاق نشان خودشان موضوع کشت فراسرزمینی را مطرح میاصلی های حاشیه بحث

 دادند.می

 در طی چند سالبه وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و  موضوع با توجه به تخصصی بودن کشت فراسرزمینی

دولت با یک آئین نامه و دستورالعمل در چند  139۵فروردین  29 تا اینکه در تاریخ عملی صورت نگرفت اقدام

این  که مجموع امور خارجه را مکلف کردبند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دارایی، بانک مرکزی و وزارت 

اما باز هم دستاورد همکاری بکنند.  ریزی ومتولی کشاورزی فراسرزمینی باشند و برنامهات یه ،هاوزارتخانه

دولت به این نتیجه رسید که این کار را به بخش خصوصی  1396در نهایت در اوایل سال  بدست نیامد،موفقی 

و نظرخواهی از تمام صاحب نظران داخلی و اتاق بازرگانی بسپارد. بعد از مطالعات فراوان در اتاق بازرگانی 
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شت فرا اساسنامه انجمن ککردند ها در کشورهای خارجی کشاورزی میسالخارجی و کشاورزان ایرانی که 

 سرزمینی نوشته و تصویب شد.

معادن و کشاورزی ایران با موافقت و نظارت اتاق -اتاق بازرگانی صنایع درفراسرزمینی ایران کشت انجمن ملی 

حقوقی و مالی مستقل است  دارای شخصیتاین انجمن تشکیل شد و با ثبت رسمی  11/06/97در مورخ ایران 

 .نمایداسی و غیر انتفاعی فعالیت میتخصصی غیر سی-حرفه ای-و بصورت صنفی

وری بیشتر ه حفظ و توازن و فراهم کردن بهرهبه منظور ساماندهی امور مربوطه ب ت فراسرزمینیانجمن ملی کش

بیشتر آب و منابع زیرزمینی و  گذاری و تولید و همچنین امنیت غذایی و جلوگیری از هدر رفتناز سرمایه

حاصلخیزی خاک و بهبود نسبی کشاورزی و تولید و تشویق کشاورزان خبره و تحصیلکرده و بکارگیری نیروهای 

 .یدهای خاص تأسیس گردبا اهداف و مسئولیتآماده به کار در بخش کشاورزی 

 ونیلیم کیحدود  رانیا ،یجهاد کشاورز یاعالم یو با اتکا به آمارها قیدق یدر دسترس نبودن آمارها لیبه دل

مورد توجه  ینیطور که مشخص است، کشت فراسرزم دارد و و آن یخارج یکشت در کشورها ریز یهکتار اراض

هکتار از  ونیلیدر دو تا سه م کینزد ندهیشده در آ ینیبشیاست و پ انجمن کشت فراسرزمینی ایران یجد

گونه که مشخص . آنردیاز نظر آب و خاک است کشت انجام بگ یمساعد تیوضع یکه دارا ییکشورها یاراض

آنها  یکاف نیکه امکان تام رودینشانه م یبه سمت محصوالت شتریب انجمن کشت فراسرزمینی یاصل لیاست دال

اشاره کرد. از  یروغن یهابرنج، ذرت و دانهکنجاله سویا، جو، به  توانیدر کشور وجود ندارد که از جمله آنها م

 ییمساعد آب و هوا طیشرا لیترکمنستان به دل نیو قزاقستان و همچن هیجوار همچون روسهم یکشورها یرفط

که  یو خاک یداشتن مرز آب نیاست و همچن نییپا اریآب بس مساله که ارزش نینظر گرفتن ا و در یزیو حاصلخ

 .مطلوب کشت هستند آورد،یم نیینقل و انتقال را پا نهیهز

 :راسرزمینی ایران در کشورهای دیگرکشاورزان کشت فهای از نمونه

دهد و کشتارگاه دارد و یک هواپیمای ایران ایر و یک گوسفند پرورش میاین شخص  :قزاقستان -

 هزار هکتار زمین دارد. 7د و حدود نکنمیکشور ای دو هواپیما گوشت گرم وارد هواپیمای روسی هفته

کند و حدود یک هزار هکتار کشاورزی رت، جو و گوشت وارد میذ عراق: یکی از اعضاء انجمن در عراق  -

  هزار رأس گاو و گوساله دارد. 2و حدود 

  هزار هکتار زمین دارد. 60کند و حدود ذرت و نیشکر کشت می یک کشاورز عضو انجمن که :برزیل -

 کند.می به کشور واردایشان جو کشت و  :آذربایجان -

 هزار هکتار زمین کشاورزی دارند. 3این عضو انجمن  :اوگاندا   -

در حال بستن قرارداد با کشورهای مختلف هستند که بازدیدهای خودشان را انجام داده و  گروه دیگر نیز ۵

 تن قرار داد و شروع به کار هستند.منتظر بس



 

۵ 

 

میلیون تن  1 میلیون تن کنجاله سویا، 6تا  ۵میلیون تن جو،  ۵/4 ،میلیون تن ذرت 6تا  ۵/۵کشور ما حدود 

که برای امنیت آنها بهتر است  کند.از طریق واردات تامین میهای روغنی را درصد روغن و دانه 8۵تا  80رنج و ب

 تا این میزان از طریق کشت فراسزمینی تامین گردد.

 1ينيکشت فراسرزم يایمزا 

از  یکی. شودیمرتبط مرفت آب  از هدر یریبه جلوگ ینیکشت فراسرزم تیمز نیترو مهم نیاول شکیب

سه  ریمساله عمدتاً تحت تاث نیمساله بحران آب است. ا کندیم دیکشور را تهد ندهیآ داًیکه شد ییهابحران

 افتهیغلط نمود  یهایاستگذارینامناسب و س تیریو مد یسنت یکشاورز ت،یجمع شیافزا یعنیعامل مهم 

کشور  یهادرصد از مصرف آب 93کشت دارد اما  تیقابلکل کشور،  یدرصد از اراض 12که تنها  یاست. در حال

 یناخالص مل دیدرصد از تول 10تنها  میکه بدان شودیتر مپررنگ یمعضل زمان نی. اشودیداده م صیبه آن تخص

است  یبخش مشغول هستند. ضرور نیکار کشور در ا یروین صددر 17و  دیآیبه دست م یکشور، از راه کشاورز

 وراشاره بشود. نکته اول به کمک در جهت بهره یبحران به دو نکته مهم و اساس نیبه جهت کمک به حل ا

مرتبط است و نکته دوم  نیو کاشت، داشت و برداشت نو یاریآب یهاموجود و استفاده از روش یکردن کشاورز

دو بدون  نیاز ا یکیکه قطعاً  گرددیبرم ینیکشت فراسرزم جادیکشورها و ا ریدر سا برببه کاشت محصوالت آ

از  یاشود تا بتوان حداقل بر پاره دهیدر کنار هم د استیدو س نیگشا نخواهد بود و الزم است تا اراه یگرید

 فائق آمد. روشیمشکالت پ

و  یاتیح ی. از جمله کاالهاشودیمربوط م ییغذا تیامن نیتام نیو همچن دیتول شیطرح به افزا نیدوم ا تیمز

 تیدر اولو ینیاشاره کرد که الزم است در کشت فراسرزمبرنج ذرت، جو، کنجاله سویا و  به روغن، توانیمهم م

داخل در دستور کار  دیتول بهدر کنار توجه  تواندیبر همچون گندم هم مآب یکاالها دیتول نی. همچنرندیقرار بگ

از  یو بخش قابل توجه یدرصد از محصوالت روغن 8۵در حال حاضر،  یجهاد کشاورز یباشد. طبق آمار اعالم

مثل گندم، خوراک دام و  یندارد که محصوالت راهبرد یرادیخاطر ا نیاست. به هم یکشور واردات یمصرف ذرت

 یازهاین نیتام یشده و برا دیکشور کشت و تول یدر خارج از مرزها یرانیکشاورزان ا لهیبه وس یروغن یهادانه

محسوب  ینیکشت فراسرزم یایاز مزا گرید یکیفن و دانش به محصول  لی. تبدردیمورد استفاده قرار گ یداخل

 هو با توجه ب یو مهندس یانتظار داشت با صدور خدمات فن توانیم نیبنابرا میریمساله را بپذ نی. اگر اشودیم

 میهمجوار بپرداز یمحصول در کشورها دیبه تول میدار یدر رشته کشاورز کاریب کرده لیجوانان تحص لیخ نکهیا

 یاز کشورها یاریشده محصول در بس تمام متیق میکه بدان کندیم دایدوچندان پ تیاهم یمساله زمان نیا

 نکهیا تاًیدر داخل است. نها شده امتم متیدرصد ق 60خاک آنها،  یزیبارش فراوان و حاصلخ لیهمجوار به دل

آن در داخل به  دیالزم است و تول یاتیو ح کیاز محصوالت استراتژ یبعض دیکه تول میبرس جهینت نیاگر به ا

 کیضرورت دارد به عنوان  ینیموجود را نخواهد داد و کشت فراسرزم یکفاف تقاضا ایصرفه نخواهد بود، 

                                                           
 11/4/9۵کاظم رحیمی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، روزنامه دنیای اقتصاد، کشت فراسرزمینی، محمد  - 1



 

6 

 

اقدام و با وام دادن به بخش  یارز رهیمنابع صندوق ذخ قیاز طر نیزم هاجار ای دیخر یبرا توانیم شنهادیپ

 .دیمهم اهتمام ورز نیبه تحقق ا یخصوص

 1ينيکشت فراسرزم يهاو چالش بیمعا 

دولت  ایکه آ میکنیسوال آغاز م نیکشور را با طرح ا یدر خارج از مرزها یکشاورز یهاو چالش بیمعا یبررس

فراهم کرده  یبخش خصوص یگذارهیسرما یرا برا نهیزم ایکند  یگذارهیطرح سرما نیدر ا خواهدیخود م

رفت  جز هدر یتوان انتظار چندانیاز آن باشد، نم یحداقل بخش ایکار  نیا دارهیاست؟ اگر دولت خود، داع

 یهاتیواقع یایخود گو یاقتصاد دولت ساله نیکشور داشت چرا که عملکرد چند یهاهیمنابع و سرما شتریب

 میباش نیب نداشته است. اما اگر خوش یمحسوس و ملموس جهیمنابع نت عییاست که جز خسران و تض یاریبس

سوال  نیامکان را بدهد، آن وقت ا نیا یو به بخش خصوص کندو قانونگذار را حفظ  گرلیکه دولت نقش تسه

انتخاب شوند که  یخواهد بود که کشاورز و فعاالن یبر چه مبنا و اصول گذارانهیکه انتخاب سرما شودیمطرح م

 ات رودیصورت انتظار م نیشود. در ا یخواررانت و رانت جادیالزم را از هر جهت داشته و مانع از ا یهایستگیشا

 را مدنظر داشته باشند. ستهیافراد شا یتحقق انتخاب بر مبنا یالزم برا یهامولفه یفرادستان اقتصاد

در  نکهیرغم ابه ینیفراسرزم یهاکه کشت شودیمساله مرتبط م نیبه ا ینیسرزمفرا یهادر کشت یبعد چالش

الزم برخوردار است. چرا  یداریو پا ییایمدت هم از پو در بلند ایواقع شوند آ دهیفا دیمف توانندیمدت، م کوتاه

-یاقتصاد طیشرا رییاز کشور و تغ خارجداخل و  یاسیاز جمله ثبات س یمختلف لیمدت به دال که در بلند

 یهاطرح با چالش نیتحقق ا نشده ینیبشیپ یهابروز بحران نیو همچن زبانیو م همانیم یکشورها یاجتماع

تا عالوه بر  طلبدیم نیسوال برود. بنابرا ریز ییغذا تیامن یرو خواهد شد و ممکن است حتروبه یو جد یاساس

 یداریپا نیا یبرقرار یدر کشور وجود داشته باشد برا یاتیو ح کیاستراتژ والتبه کشت محص ینگاه مین نکهیا

 طیتا قدرت مانور در شرا ردیمورد کشت قرار بگ یشتریب یتمرکز بر چند کشور خاص، تعداد کشورها یبه جا

وارد است  حطر نیبه ا یترمهم اریگذشت انتقاد بس ی. اگر از دو چالش مذکور بتوان به راحتابدی شیمختلف افزا

و کاهش  دیتول شیبر افزا یمعنادار ریاشتغال تاث شیرغم و اغراق مسووالن در مورد افزابه ینیسرزمکه کشت فرا

و اشتغال هم خواهد شد. چرا که در اکثر  دیباعث کاهش تول نانهیبدب یدر نگاه ینخواهد داشت و حت یکاریب

کار  یرویو جذب و اعزام ن شودیم افتیکار ارزان به وفور  یروین ییقایآفر یهدف، از جمله کشورها یکشورها

تر مفهوم مهم گریچندان مقرون به صرفه نخواهد بود. از طرف د یاقتصاد ادیز یهانهیبه آن کشورها به علت هز

در  یگذارهیکاهش سرما یبه معن زبان،یم یبه کشورها هیاست. انتقال سرما هیسرما یابیو کم هیبحث سرما

 نیا رسدیخواهد شد. و به نظر م یکاهش اشتغال در بخش کشاورز جهیو در نت یداخل دیداخل و کاهش تول

حوزه  نیو کاهش اشتغال در ا یدارد که حداقل آن، توجه کمتر به کشاورزان داخل ینیفرصت سنگ-نهیانتقال هز

 خواهد بود.
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  کالم آخرکالم آخر    

طرح و  نیا یمصمم به اجرا یجهاد کشاورزانجمن کشت فراسرزمینی ایران و وزارت اگر  نکهیا یانیپا نکته

صورت  یارا به گونه یزیررا به دقت مورد کنکاش قرار داده و برنامه هیجوانب مختلف قض دیگسترش آن است با

 یهاینگران نکهیمناسب، ضمن ا یدوست در کشورهادهد که با اقدام کشت در مورد محصوالت خاص و آب

آن  یهانهیطرح بر هز نیهدف منافع ا یکشورها حیانتخاب صح اتخاذ شود تا با یباتیدهد، ترت کاهشمذکور را 

 یباعث غفلت از کشاورز دیوجه نبا چیبرنامه به ه نیمهم توجه بشود که ا نیبه ا دیبا نی. همچنابدی یفزون

  بخش باشد. نیدر ا یگذارهیو کاهش سرما یبرنامگیو تداوم ب یداخل

 


