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 نکات برجسته *
 

 جمله انبه، موز، از یریگرمس مهیو ن یریمحصوالت گرمس دیو بلوچستان در تول ستانیفرد استان س منحصربه تیو ظرف یتوانمند 

 لینارگ ،یگواوا، هندوانه آناناس ا،یپاپا

 وو بلوچستان  ستانیدر س یو خارج یداخل گذارانهیو جذب سرما یصنعت یهاکارگاه جادیا یبرا ییو فرصت طال لیوجود پتانس 

  ابیمحصول بازارپسند و کم دیتول

 98در سال  رانیدالر از ا اردیلیم میبه ارزش حدود ن یریگرمسمهیو ن یریهزار تن محصوالت گرمس ۶۲۰ صادرات حدود  

 یستز محیط اریپایدو  حفظ ل،شتغاا دیجاا ،لمللیابین رتتجاارزآوری و  درات،صا ،ملی دقتصاا ،ییاغذ منیتا تامین ممه ربسیا نقش 

  رانیدر ا یریگرمس یها وهیبا توسعه کشت م ورزیکشا ییاغذ صنایع لیهاو ادمو تامینو 

 باالبودن سن درخت و کاهش تدریجی عملکرد 

  کشت در مناطق گرمسیری برایتبلیغات و تحقیقات ناکافی در خصوص معرفی ارقام مناسب 

  ٣ جهو در دیقتصااغیر تباغا زینوساو  ۲ جهدر تباغا یحیاو ا حصالا ،توسعه صخصودر  ییزر برنامهاهمیت  

  سناناآ رىتجا مقاار دنکروارد 

 ارانباغد به زمو لنها تامین ایبر نهرایا تخصیص. 

 

 

 

 

  رانیدر ا یریگرمس یها وهیم دیتول یموانع، مشکالت و چالش ها نیمهمتر*
 

 
 دولت ؛ یتیحما یها استیس نیمهمتر*

 
 

 

(.انیراشرقی ب جنوی هان ستاا)قلیمی ی ایت هاودمحد

.دیجی عملكرركاهش تدو خت درسن دن باال بو

.یمناطق گرمسیردر مناسب جهت كشت م قاارمعرفی ص خصودر ناكافی ت تحقیقات و تبلیغا

٣جه دی و درقتصااغیرت باغازی نوساو ٢جه ت درباغای حیاح و اصال، اتوسعهص خصوی در یزربرنامه 

سنانارى آتجام قادن اركروارد 

.ارانبه باغدز مول تامین نهاای نه برراتخصیص یا



 
 

 
 

 ضرورت طرح *

 

 تیظرفو  ادیز یتوانمند ایاز رطوبت در یریگبه خط استوا و بهره یکیو بلوچستان به سبب نزد ستانیساستان  

 ل،یارگن ،یگواوا، هندوانه آناناس ا،یجمله انبه، موز، پاپا از یریگرمس مهیو ن یریگرمس حصوالتم دیدر تول یفردمنحصربه

مناطق  یبرخ یهانیدر طول سال رواج دارد و زمان این استدر  یمحصوالت کشاورز دیتول و مرکبات دارد. یمحل تونیز

 .دارند دو بار محصول را دیسال توان تول کنارک و چابهار در هر رانشهر،یشهر، سرباز، ا کیمانند ن

 و بلوچستان ستانیسدر  یو خارج یداخل گذارانهیسرماوجود  نیچنو هم یصنعت یهاکارگاه جادیا یبالقوه برا ظرفیت

رفیت از این ظ گذارانهیتاکنون سرمااست اما متاسفانه  ابیمحصول بازارپسند و کم نیاز ا یریگبهره یبرا ییفرصت طال

 98الس یریگرمسمهیو ن یریگرمس یهاوهیدفتر م رکلیمدکه باز در همین شرایط بنا به گفته ه اند غفلت کردی دخدادا

نیم میلیارد دالر از ایران صادر شده که اهمیت  به ارزش حدود یریگرمسمهیو ن یریهزار تن محصوالت گرمس ۶۲۰حدود 

 ه است.کردتوجه به تولید و صادرات محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری را در سال جهش تولید دوچندان 

 مقدمه*
 

و ارزش همیت ، امناطقین ر در اگازساو بومی ی گونه هادن بوود محدان، یری اها میست بوزسخت حاکم بر بیشتر و یط خشک اشر  

د که میباشن ین گیاهااجمله ی از رمسیرگه ی میون ختازد. درمیسان نمایاو شن روما بیشتر ای بری را مغذوم و مقا، قانعن گیاها

درات، صا، ملید قتصا، اییامنیت غذاتامین در مهمی ر که نقش بسیا استره منظو چندی هادبرربا کان ختااز درسیعی وشامل طیف 

ی هارکشوورزی یی کشاالیه صنایع غذاد اوتامین موو یست زمحیط اری پایدو حفظ ل، شتغاد ایجا، المللیابین رت تجای و آور ارز

ری گازنها ساآغلب ل این حاامییابند با ورش پرو کشت ن جهاب مرطوم و مناطق گردر ها عموما ه ین میوایفا میکند. ه اتولید کنند

، لچسب، دشیرینر بسیای هاهغلب میوی اگرمسیری هاهند. میون داده انشاد خواز نیز ن جها یمناطق نیمه گرمسیردر خوبی ر بسیا

 .شوندجهانی میی هازارباوارد لوکس ی هاه میوان به عنوارد موری بسیاو در معدنی هستند ی و مغذاد مور از سرشاو پسند زاربا

ه در یژوبه ر کشوق شرب جنو حیانودر پاپایا اوا و گو، چیکوز، مو، نبهامانند ی گرمسیری هاه میون ختااز دربرخی ورش پرو  کاشت  

کشت  یخچهرهستند. تاردار برخوب نسبتا خوو سابقه طوالنی ن از کرماب منطقه جنون و بلوچستان و سیستان، هرمزگای هانستاا

 سد.رنیز میل سا ٣۰۰از نوبی به بیش ج هاینستات در این محصوالاز ابرخی 

و سیتاپل ، فالسا، پاپایااوا، گو، گیلرنای، تمرهند، چیکور، کنا، نبهز، اشامل: موان یرد در اموجوی گرمسیری هاهحاضر میول حادر   

ل چند سادر د که میباشنه شدل کنتری محیط هادر کم ر سطح بسیاوت در پشن فرو فیسالیس دو، کاس، آووناناز و آبای فضاام در بید

 ست.اگرفته ار مد نظر قرر توسعه کشوی برنامه هات در ین محصوالایرکشت زیش سطح افزاخیر ا

و بی آکم ه و شددث حای جوت الوکاهش نزو قلیم اثر تغییر در امینی که زیری زهاه فت شدید سطح سفرو ابی آیت منابع ودمحد  

. شودمیاد ین بخش قلمدروی اپیش ات مهمترین تهدیدان به عنو، ستاشته اه داهمربه ر ضی کشواز ارابخش عظیمی را در ک خاری شو

با خانم زهرا  ایدر مصاحبه« جهش تولید»خبری معاونت سیاسی در راستای تحقق  هایپژوهش گروه اقتصاد ادارهبرهمین اساس 

عامل ان قلیم به عنواتغییر ع همیت موضوای وزارت جهاد کشاورزی به بررسی ریگرمسمهیو ن یریگرمس یهاوهیمجلیلی مقدم مدیرکل 

وه و بالفعل کشورمان پرداخته های بالقبا توجه به ظرفیتی گرمسیرت کشت محصوال، یر بخش باغبانیار در زتولید پایده تهدید کنند

 شود.است که مهمترین محورهای این مصاحبه به شرح زیر ارائه می

 

 



 
 

 
 

 

 ىگرمسیرى هاه میوى یاامز*
 

 

  ند.ر را دارمناطق جنوبي كشوز در باي فضادي در قتصااچيكو قابليت كشت و پاپايا اوا، گور، كنا، نبهز، اموي گرمسيري هاهحاضر ميول حادر 

  ١٣٩٧ل ساى در گرمسیرت محصوالد عملكرو تولید ، یركشتزسطح ر ماآ*

 

 رهكتام در كيلوگر -تن -رحد: هكتاوا
 

 نام محصول
سطح زیر  كل

 كشت

 عملکرد میزان تولید

 دیم آبی جمع

  ٣٣0٣٢ ٩٢٩٢١ 48٣5 موز

  ١0٣8٩ ٣86١5 4٧٢١ انبه

  ١١8٧١ ٣68 ٣٧ پاپایا

 ٢6١١ ١١8١5 ٢٣٢8٢ ٢884 كنار

  ٧٢56 ١٣٣8 ٣٢0 چیكو

  6500 ١0٧ ٢٣ تمبر هندی

  ٧6٩٢ 4١١٩ ٧٩8 گواوا

   0 ١٩ نارگیل

یتاپل،آواكادو،بیدام،فیسالیس،پشنسایرمیوه های گرمسیری)فالسا،س

 فروت،آناناس(
١٣8 ٧٣٢   

   1۶145۲ 1٣774 جمع میوه های گرمسیری

 

 

 

 ١٣٩٨ل ساى در گرمسيرت محصوالدرات صاان واردات و ميزول *جد

باال  دی قتصاارزش اره چند منظود برركاباال  د عملكریی باال  اغذارزش 

یط  امت به شرومقا
قلیمی  انامناسب 

...( ری و شو، خشكی)
لشتغاد ایجاا



 
 

 
 

 د.ميگيرم نجارس اخليج فازه حوي هارنبه به كشواسس و نبه انبه شامل ترشي ايي اصنايع غذي هاآورده فردرات صا*

 نتولیدكنندگان بال از زیا محصوو ین صنعت ه ورى در ابهردن پایین بوو نع اسی مور*بر

 
 ن:الالان و دگرداسو *نقش

 

یت ودمحد شود.عموما به کشور وارد میت ین محصوال، اخلی داتقاضاود و با توجه به تولید محدی گرمسیرت مینه محصوالدر ز

ش تالان گرداسو کهیینجاآ ازلی . وشودند میسر امیتوای و ... تعرفه ارزی، جمله از نینی اقول عمااها با ه ین میوواردات احجم در 

دن کره کوتا برای وزارت جهادکشاورزیت، ین محصوالاتولید و با توسعه سطح ن کنند همزمال ختالر اچارا دتولید ی میکنند فضا

 هد گرفت.اخو به کارق را قاچات مانند سایر محصوالدی ریکن، روالالدست د

 ر در واردات:نحصاو ایه روبی واردات *
 

یا و تعرفه  ،یگرمسیری هاهمیو اتای واردبرراهکار این است که ا لذد بین میبرت را از ین محصوالاخلی دانق تولید ، روواردات متاسفانه 

 .را توسعه دادت محصوال این با این شیوه سرمایه گذاری در تولیدتا کرد ضع ومتناسب ضی ارعو

 ز:موى ورودى هازمر مهمترین*

 گمرک كشور ردیف

 ١بوشهر ه یژومنطقه ، رجایی شهید هند ١

 راستا، آ١بوشهر ه یژومنطقه ن، گازربا اكوادور ٢

 ١بوشهر ه یژومنطقه ن، سهالرا، ستان، آگازربا بندر مرسین تركیه ٣
 

ص
ن 

ی در ای
ن بهره ور

ن بود
ی موانع و پایی

بررس
ت

(.انیراشرقی ب جنوی هان ستاا)قلیمی ی ایت هاودمحدنع

، (باغیت های مناسب عملیاای جرم اعدو خت د دریاع زتفاار)از آن ناشی ت مشكالت و كثر باغادن ابوری بذ
.ریخوزه بخش تادر تی وارداپسند زار باری روز و تجام قااركنونی با م قاارقابت ن رمكام اعد

.دیجی عملكرركاهش تدو خت درسن دن باال بو

.یمناطق گرمسیردر مناسب جهت كشت م قاارمعرفی ص خصودر ناكافی ت تحقیقات و تبلیغا

.دكاهش عملكرو خیر ی الیل خشكسالی هادبه ( خاكیو بی آمنابع ن شدر شو)ك خاآب و PHو ECیش افزا

پشه گل ه و مگس میون فاتی چوو آچی رقای یهاربیماع شیوو گلدهی ن مادر ز( نمستازخر اوا)ندگی رباع قوو
(.لین محصود در امل مهم كاهش عملكراعواز یكی )نبه امحصولی مانند در ین آذ

 نام محصول
 میزان واردات

 تن

 ارزش واردات

 هزار دالر

 میزان صادرات

 تن

 ارزش صادرات

 هزار دالر

 ٠١.٣ ٥٠.٠ ٥٣.٣٠٨٢٠٨ ٣٨.٤٥٧٢٢٥ موز

 ٢٥.٠ ١٠.٠ ٢٥.١٠٨٦٨ ٣٢.١٢١٧٦ آناناس

 ٢٤.٧ ٠٩.٢ ٣٦.١٦٥٤٥ ١٦.١١٧٨٧ نارگیل

 ٩٤.٤١ ٤٩ ٦٨.٢٦٠٠٧ ٨.٣٦٠٨٩ سایر میوه های گرمسیری

 ٨٤.١٧ ٣٨.١٢٣ ــ ـــ پاپایا

 ٢٨.٧٠ ٠٧.١٧٥ ٨٢.٣٦١٦٢٩ ٦٦.٥١٧٢٧٨ جمع كل



 
 

 
 

 

 

 

 نبه:ى ورودى اهازمر مهمترین*
 

 گمرک كشور ردیف

 ازشیردی قتصاه ایژومنطقه ، مشهد، پیشینوه، میرجا پاكستان ١

 جاییر شهید هند ٢

 جاییرشهید دی قتصاه ایژو منطقه تایلند ٣

 

 مرزهای ورودی آناناس: مهمترین*
  

 گمرک كشور ردیف

 جاییرشهید ، ند)خرمشهر(ازاد ارومنطقه ، ١بوشهره یژو منطقه فیلیپین ١

 ١بوشهره یژومنطقه ، جاییرشهید اكوادور ٢

 جاییرشهید ، ١بوشهره یژو منطقه مالزی ٣

 جاییر شهید ویتنام 4

 شهید رجایی هند 5

 ورزان(كشااز  حمایتص خصودر نت باغبانی ومعاورزى كشاد جهاى وزارت لتی )برنامه هاى دوسی نقش حمایت هاربر*
 

کیفی و یش کمی افزاجهت ت محصوال ٣جه دی و درقتصااغیرت باغازی نوساو  ۲جه ت درباغا یحیاح و اصال، اتوسعهص خصوی در یزربرنامه 

و ضروری است که در این خصوص دولت و وزارت جهادکشاورزی  امری پراهمیت حد سطحد در وایش عملکرافزی و اگرمسیرت تولید محصوال

 نقش مهمی ایفا کنند.توانند می

 ىگرمسيرت محصوالح صالو ابرنامه ششم توسعه ول *جد

 

 محصول ردیف
 جمع سطح اصالح و توسعه)هکتار(

 ساله5جمع  ١400سال ٩٩سال ٩8سال ٩٧سال ٩6سال

 4٢50 ١050 ٩50 850 ٧50 650 موز ١

 ٣٩00 ٩64 8٧٢ ٧80 688 5٩6 انبه ٢

 ٢٧6 ٧8 66 55 44 ٣٣ كنار ٣

 0 0 0 0 0 0 گرمسیریسایر  4

 84٢6 ٢0٩٢ ١888 ١685 ١48٢ ١٢٧٩ جمع
 

  وزارت جهادكشاورزی  و طرح های اقداماتمعرفی: 

 

 ٩5ل سادر هند ر كشواز  ٢MDكشت بافتی ی هالنهاواردات 

م نجات امااقداز ایگر دیكی ن سایباو گلخانه س در ناناآكشت ح طردن عملیاتی كر برایتی ی وارداین پایه هال از اتولید نهاو تكثیر ی یزر برنامه

توسعه ن مكازم، االر عتبااتامین رت صوو در  استا جرل احان در بلوچستان سیستای و مركزن، گلستان، گیالی ستانهان در اكنوامیباشد كه ه شد

 هم می باشد.اتی فری آهال ساآن در 

 ح.ین طردن ایی نمواجرامستعد جهت ی هاستانائه به و اراباال ه وری بر با بهرآب كم ی هاح طر به عنوانر توسعه كناح ین طروتد



 
 

 
 

 جیهایبه تود ستناالذكر با ق افوح طرید دگرح مطروم مناطق محردر باال وده فزه وری آب و ارزش ابا بهرل ین محصواینكه بحث توسعه اتوجه به  با

 كند.ل نیز فعارا یی اشتغالزابخش ، مددرآمناطق كم دی در قتصاانق روبر وه ند عالامی توری عتبااحمایت رت صودر كه ه تهیه شددی قتصاو افنی 

 خایرذحفظ منظور  به نبلوچستان و سیستان ستای در اگرمسیری هاه میودری ماغ بااث حدح این طرومینه تدزین دری: در اماغ بااث حدی اپیگیر

 می باشد.ز خذ مجواسی جهت ربرل حادر لیه اوفقت اموو گرفته م نجاب امرغوم قاه ارنبواتكثیر و نتیكی ژ

حد سطح در وا تولیدو  دیش عملكرافزابه منظور  نسایباو محیط گلخانه ... ( در  ز ومو، توجیه پذیر )پاپایای گرمسیری هاه كشت میوح ین طروتد

 ست.ی اپیگیرل حاارد در مواز نیز یكی 

 ت.كز تحقیقاابه مرا جرا برایتحقیقاتی و هشی وپژی لویت هاوا تعیین

 ی.گرمسیری هاه میوری شوو به خشكی وم مقام قاارپالسم ی واردات ژرم پیگیر

 برنامه(دن نمویی اجراجهت ی پیگیرو ئه برنامه )اراسالم ل جهت كمك به تولید محصوی یزربرنامه

 ف.مصری هازارباآوری و صنایع فردر نق و روصنایع مرتبط از  حمایت

 ملی مربوطه.ی هااردستانداین وجهت تدارد ستانداملی ن مازبا ساری همكاو مربوطه ی هااردستانداین وتد

 و ....(ید زدبا، نظررد موی لعمل هاراستودین و)تدز هری علفهاویها ربیمات فال آكنترری، بیاس، آهر، مدیریت صحیح تغذیهی ستای در رایزر برنامه

 ....س وهر، تغذیهغ، مختلف مدیریت بای مینههاداران در زبره بهرن و شناساركاه یژوشی زموی آهااری دوره برگزی و یزربرنامه

ی یزربرنامه ز و مو به ویژه یگرمسیری هاه میوت ضایعاوده از فزارزش ابا اد یش موافزاتولید ح ین طرو)تدت جهت كاهش ضایعا اری درسیاستگذ

 ح(ین طرای اجراجهت در 

 كمك به حل مسائل.و كز مربوطه امرو ستانها ی از اگرمسیری هاه ضعیت میوی وپیگیر

 اران.به باغدز مول تامین نهاای نه بررایا تخصیص
 

 ییاستوى اهاه میوش گسترو یج وترص خصون در نش بنیاى داسی نقش شركت هاربر*

 
  

 

...رداری ونباآوری و افری، بسته بند، شتدابراز پس ت عملیای مینه هادر زنیا روز دنش فنی دائه ارا

(.همیودرات تولید تا صاه نجیراز زحمایت )اردادی قرورزی كشای هاوژه قالب پری در گرمسیرت محصوالدرات صاو نق تولید رومینه ری در زهمكا

.دارلویت اوتحقیقاتی ی هاح طرای جرا

.دارانبره بهرای تركیه برن و ستاوجمله هنداز تولید و در پیشری هاركشواز یجی وتری هارتوو یدها زدبستر بادن هم نموافر

.یگرمسیری هاه كیفی تولید میوو كمی د بهبوی تقاای اربرو پیشری هاركشواز نش فنی دائه و اراخذ ا

.ایگلخانه ی كشت هاوان پیشراران و ئه به باغداراجهت ( ریشوو بی آبه كم وم مقا)ری تجاو كشت بافتی مناسب ی هالنهاواردات تولید یا 



 
 

 
 

 نتولیدكنندگاروى پیش ى چالش هاو نع اموت، مشکال*

 
 جمع بندی *

و ارزش  همیتا ،مناطق یندر ا رگازساو  بومی یها گونه دنبو ودمحد ان،یرهای ا مبو یستز بیشتر بر حاکم سختو  خشک یطاشر  

 که میباشند نگیاها ینا جملهاز  یگرمسیری  همیو نختا. درزدمیسا ننمایاو  شنرو بیشتر ما ایبررا  یمغذو  وممقا ،قانع نگیاها

 درات،صا ،ملی دقتصاا ،ییاغذ منیتا تامیندر  مهمی ربسیا نقش که است رهمنظو چند یهادبررکا با نختااز در سیعیو طیف شامل

 یهارکشو ورزیکشا ییاغذ صنایع لیهاو ادمو تامینو  یستز محیط اریپایدو  حفظ ل،شتغاا دیجاا ،لمللیا بین رتتجاارز آوری و 

 ربسیا ریگازسا نهاآ غلبا لحا ینا با مییابند ورشپرو  کشت نجها بمرطوو  مگر مناطقدر  عموما ها همیو ین. ادارند هکنند تولید

 ،لچسپد ،شیرین ربسیا یهاهمیو غلبا یگرمسیر یهاهمیو. ندداده ا ننشا دخواز  نیز نجها یگرمسیر نیمه مناطقدر  خوبی

 .شودمی جهانی یهازارباوارد  لوکس یها همیو انعنو به اردمو ریبسیاو در  است معدنیو  یمغذ ادمواز  رسرشاو  پسندزاربا

در  هیژو به رکشو قشر بجنو حیانودر  پاپایاو  اواگو ،چیکو ز،مو ،نبها مانند یگرمسیر یها همیو نختااز در برخی ورشپرو  کاشت

 کشت یخچهرتا. است رداربرخو بخو نسبتاو  طوالنی سابقهاز  نکرما بجنو منطقهو  نبلوچستاو  نسیستا ن،هرمزگا یها نستاا

 .سدرمی نیز لسا ٣۰۰از  بیش به جنوبی یهاستاندر ا تمحصوال یناز ا برخی

و  سیتاپل ،فالسا ،پاپایا اوا،گو ،گیلرنا ی،تمرهند ،چیکو ر،کنا ،نبها ز،مو: شامل انیردر ا دموجو یگرمسیر یهاهمیو حاضر لحا در

 خیرا لسا چنددر  که است لکنتر یها محیطدر  کم ربسیا سطحدر  وتفر پشنو  فیسالیس دو،کاآوو س،ناناو آ زبا یفضادر  امبید

 یگرمسیر یهاهمیو حاضر لحاو در  ستا گرفته ارقر نظر مد رکشو توسعه یها برنامهدر  تمحصوال ینا یرکشتز سطح یشافزا

 .ندرا دار رکشو جنوبی مناطقدر  زبا یفضادر  دیقتصاا کشت قابلیت چیکوو  پاپایا اوا،گو ر،کنا ،نبها ز،مو

 هسفر سطح شدید فتو ا بیآ منابع یتودمحد :عبارتند از یریگرمس مهیو ن یریو کشت محصوالت گرمس دیتول داتیتهد نیمهمتر

 ،رکشو ضیاز ارا عظیمی بخشدر  خاکها ریشوو  بیآ کمو  هشد دثحا یجو تالونز کاهشو  قلیما تغییر ثردر ا که مینیزیرز یها

 تمشکالو  تباغا کثرا دنبو ریبذ ،(انیرا شرقی بجنو یها نستا)ا قلیمیا ییتهاودمحد ،صنعت ینورى در ا هبهر دنبو پایین

 پسندزارباروز و  ریتجا مقاار با کنونی مقاار قابتر نمکاا معد(، باغی یعملیاتها مناسب ایجرا معدو  ختدر دیاز عتفااز آن )ار ناشی

 مقاار معرفی صخصودر  ناکافی تتحقیقاو  تتبلیغا ،دعملکر یجیرتد کاهشو  ختدر سن دنبو باال ،ریخو زهتا بخشدر  تیواردا

 یها خشکسالی لیلد به( خاکیو  بیآ منابع نشد رشو) کخاآب و  PHو  EC یشافزا ،یگرمسیر مناطقدر  کشت جهت مناسب

 پشهو  همیو مگس نچو فاتیو آ چیرقا ییهاربیما عشیوو  گلدهی نما( در زنمستاز خر)اوا ندگیربا عقوو ،دعملکر کاهشو  خیرا

 (.لمحصو یندر ا دعملکر کاهش مهم ملاعواز  یکی) نبها مانند محصولیدر  ینآذ گل

وجه . با تمیسوداگران و دالالن مواجهه ا دهیبا پد یدیتول یاز حوزه ها یلیهمانند خ یریمحصوالت گرمس دیدر بخش تول متاسفانه

.هشدل كنترهای محیط در كشت ای مناسب برم قار و ارپسند مناسب مناطق جنوبی كشوزار باری و تجام قال ارنهاد كمبو

(.تین محصوالاز ابرخی زار نقی باروكم )ی گرمسیری هاه میوی باالدی قتصاو ایی اغذدم از ارزش شناخت ناكافی مر

.یگرمسیری هاه كیفی میوو فت كمی و ا( خاكی و بی آمنابع ن شدر شوو حد از خشكی بیش )قلیم ایط اتغییر شر

...(.ویه روبی واردات مر ان در اگرداسود جور، وعتباد اكمبو)ی گرمسیرت توسعه محصوالو صالحی ی ابرنامه هاو سیاست ها از حمایت ناكافی 



 
 

 
 

 ردیگیکشور صورت م یشرق یمرزها قیآن از طر شتریشود که بمی منجاا تمحصوال ینواردات ا ،خلدا یتقاضاو  ودمحد تولیدبه 

کرده و دوباره به  لیتبد یمرز به ترش یسوو در آن یداریو بلوچستان را خر ستانیمحصول انبه س یکه دالالن پاکستان یبه طور

 یهااز قطب یکیخود  ستانیکه استان س دهدیکشور جوالن م یمحصوالت انبه پاکستان در بازارها یو در حال دنگردانیکشور بازم

 یداخل دیو با واردات رونق تول کنند لختالا رچارا د تولید یفضا میکنند شتال انگرداسو ئیکهنجااست. اما از آ یریگرمس یهاوهیم

 یمانع نداتومیای و ...  تعرفهارزی،  جملهاز  نینیاقو لعماا با ها همیو ینواردات ا حجمدر  یتودمحدرسد یببرند به نظر م نیرا از ب

 یگرمسیر یهاهمیواخذ شده از واردکنندگان  ارضعو یاو  تعرفهشود یم شنهادیداخل باشد و پ دیاز تول تیواردات با هدف حما یبرا

 شود. لخدر دا تمحصوال نیهم یگذار هیو سرما توسعهصرف  میمستق

 ستیبایبازدارنده واردات م یها استیس نیکارساز نبوده و در کنار ا ییبه تنها گاهچیه سلبی یها استیمسلم است س آنچه

بخش  نیا یاصل یبه عنوان متول یوزارت جهادکشاورز نهیزم نیدر نظر گرفت در هم زین یبیو ترغ یقیتشو، یتیحما یهااستیس

 ٣ جهو در دیقتصااغیر تباغا زینوساو  ۲ جهدر تباغا یحیاو ا حصالا ،توسعه صخصو در ییزر برنامهکشور اقدام به  دیاز تول

واردات  نیده است. همچنکر سطح حددر وا دعملکر یشافزو ا یگرمسیر تمحصوال تولید کیفیو  کمی یشافزبا هدف ا تمحصوال

 دنکر عملیاتی جهت تیواردا یها پایهاز  لنها تولیدو  تکثیر ییزر برنامه، 95 لسادر  هند رکشواز  ۲MD بافتی کشت یهالنها

و در  طرح در حال اجراست()این  نبلوچستا نسیستاو  یمرکز ن،گلستا ن،گیال یهاستاندر ا نسایباو  گلخانهدر  سناناآ کشت حطر

 حرط نیدودولت است. ت یتیحما یهااستیس گریاز د باشدمی همافر تیآ یهالساآن در  توسعه نمکاا زم،ال رعتباا تامین رتصو

 ینکها به توجه با حطر ینا دنکر ییاجرا جهت مستعد یهاستانا به ئهو ارا باالوری  هبهر با برآب  کم یهاحطربه عنوان  رکنا توسعه

، در دیقتصاو افنی  توجیهات و نظر به شد حمطر وممحر مناطقدر  باال ودهفزوری آب و ارزش ا هبهر با لمحصو ینا توسعه بحث

 .کند لفعا نیزرا  ییاشتغالزا بخش ،مددرآ کم مناطقدر  دیقتصاا نقرو بر وهعال ندامیتو ریعتباا حمایت رتصو

 حفظبه منظور  نبلوچستاو  نسیستا نستادر ا یگرمسیر یها همیو دریما غبا اثحدا یریگیپ زیدولت ن یتیاز اقدامات حما یکی

 .است زمجو خذا یبرا سیربر لحادر  لیهاو فقتامواست که  بمرغو مقاار هنبوا تکثیرو  نتیکیژ خایرذ

منجر شود  یریگرمس یها وهیم شتریتواند به توسعه و رونق ب یکه م ییاجرا یراهکارها ها وشنهادیپ نیخصوص مهمتر نیهم در

و  آوریفر صنایعدر  نقو رو مرتبط صنایعاز  حمایت، تتحقیقا کزامر به اجرا جهت تحقیقاتیو  هشیوپژ یلویتهاوا تعیین :عبارتند از

 اریسیاستگذ ،مربوطه ملی یهااردستاندا ینوتد جهت اردستاندا ملی نمازسا با ریهمکاو  مربوطه یهااردستاندا ینوتد ف،مصر یهازاربا

 جهتدر  ییزر برنامهو  زموبه ویژه  یگرمسیر یهاهمیو تضایعااز  ودهفزارزش ا با ادمو یشافزا تولید حطر ینوتد) تضایعا کاهش برای

 تامین ایبر نهرایا تخصیص و مسائل حل به کمکو  مربوطه کزامرو  ستانهااز ا یگرمسیر یهاهمیو ضعیتو یپیگیر( و حطر ینا ایجرا

 همیو شگسترو  یجوتر صخصودر  یقاتیتحق نهیزم نیکه در ا انیدانش بن یاز نقش شرکتها دیآنکه نبا . ضمنارانباغد به زمو لنها

 داشته اند غافل شد. ییاستوا ىها

 تیادر صورت حم یدالر اردیلیم مین یبالقوه و بالفعل و ارز آور یهاتیدر کشور با وجود ظرف یریمحصوالت گرمس دیمجموع بخش تول در

، استقرار ترشیمحصول با ارزش افزوده ب دیتول یکشاورزان برا شتریب بیو ترغ قی، آموزش و تشویو دولت یبخش خصوص یهمه جانبه از سو

، ینیمز ریز یدخدادا میعظ عیمنا ریتواند در کنار سایداخل و ممانعت از خروج ارز م ازین نیمولد ضمن تام یگذار هیسرما و یلیتبد عیصنا

شروط م دینما یانیکشور کمک شا یشرق یدر مرزها یو اجتماع یتیامن یهاو چالش ضالتصادرات و رفع معبه توسعه و گسترش اشتغال، 

و تنها در قالب  ندیخود عمل نما یشده به وعده ها نیاعالم و تدو یتیحما یها استیو س یزیر هبرنام حوزهمسئوالن نظام در  نکهیبه ا



 
 

 
 

 نماند.   یقانون خاک خورده باق ایسند 

  

 

 


