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 نکات برجسته* 
 

 

 «كند.شود كه ابعاد كمی و كیفی آن، امنیت ملی را در هر كشور تعیین میملی محسوب مییکی از وجوه مهم امنیت « امنیت غذایی 

 گیری از منابع تولید و توسعه اند، بهرهیکی از راهبردهایی كه برخی از كشورها در زمینه تأمین امنیت غذایی اتخاذ كرده

ت كش»باشد، كه این راهبرد در ایران تحت عنوان كشاورزی در كشورهایی است كه دارای منابع كافی و ارزان برای تولید می

 شود.شناخته می« كشاورزی در كشورهای دیگر»یا به زبانی ساده « فراسرزمینی

  های روغنی از محصوالتی هستند كه بخش زیادی از میزان نیاز سالیانه آنها از محل واردات تامین ای و دانهذرت دانهدر كشور

 ی در این زمینه وجود دارد.شود و وابستگی قابل توجهمی

 فراسرزمینی، در بُعد فرامرزی اقدامات مختلفی طی چند سال اخیر انجام شده است و تا  با توجه به جدید بودن فعالیت كشت

 هزار هکتار اراضی كشورهای هدف به صورت قراردادهای اجاره دراز مدت یا ملکی تحت كشت رفته است. 430كنون حدود 

  ارائه سازوكار مناسب اجرایی جهت خرید و انتقال محصوالت تولید شده كشت فراسرزمینی گام مهمی برای تامین نقدینگی و

 .استهای روغنی توسعه كشت فراسرزمینی به ویژه برای محصوالت مورد نیاز كشور از جمله ذرت و دانه

  شت های خصوصی توانمند متقاضی كشركتبا تشکیل زنجیره كشت فراسرزمینی و برقراری تولید قراردادی محصوالت بین

های مرتبط از طرف دیگر، محصول تولیدی ها و تشکلهای صنفی كارخانجات، اتحادیهفراسرزمینی از یک طرف و تجار، انجمن

كشت فراسرزمینی توسط نهادهای ذكر شده خریداری و به داخل كشور منتقل و به صنایع و واحدهای تولیدی یا فراوری 

 .شودیل میمربوطه تحو
 

 مقدمه و طرح مسئله *

ه گیری از منابع تولید و توسعاند، بهرهیکی از راهبردهایی كه برخی از كشورها در زمینه تأمین امنیت غذایی اتخاذ كرده   

كشت »باشد، كه این راهبرد تحت عنوان كشاورزی در كشورهایی است كه دارای منابع كافی و ارزان برای تولید می

شود. اهداف كشاورزی فراسرزمینی از جانب شناخته می« كشاورزی در كشورهای دیگر»یا به زبانی ساده « فراسرزمینی

تواند شامل تأمین بخشی از امنیت غذایی كشور های حقیقی و حقوقی متفاوت است. این اهداف میكشورها و شركت

ی، تولید در كشور هدف به منظور صادرات محصوالت كشاورزی های زیستگذار، تأمین انرژی از طریق تولید سوختسرمایه

یا تركیبی از موارد فوق است. مزایای متعددی برای كشت فراسرزمینی مطرح شده است كه در این بین مواردی مانند 

منابع  ازگذاران داخلی، استفاده از تأمین نیاز كشور توسط سرمایه تأمین بخشی از امنیت غذایی كشور و ایجاد اطمینان

 های مستعد وریزی برای حفظ و احیای منابع پایه تولید كشور، وجود زمینه( و امکان برنامه... فراسرزمینی )آب و خاک و

مناسب برای فعالیت اقتصادی و سودآور توسط بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی، وجود بازار مطمئن و مناسب برای 

آالت و ادوات های تولید از قبیل ماشینهم آمدن بازار مناسب برای صدور نهادهگذاران كشاورزی فراسرزمینی، فراسرمایه

و از همه مهمتر صدور خدمات فنی و مهندسی كشاورزی، ایجاد فضای مناسب برای به  ... های آب وكشاورزی، پمپ
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ی ر در عرصه جهانالتحصیالن بخش كشاورزی، كسب مهارت و تجربه فعاالن بخش خصوصی با حضور پایداكارگیری فارغ

كنندگان خدمات فنی و مهندسی كشاورزی سایر كشورها و تبادل كنندگان محصوالت كشاورزی و عرضهو رقابت با تولید

ن های شایااطالعات علمی، فنی و اجرایی با سایر رقبا در كشورهای هدف و انتقال تجربیات به داخل كشور از جمله مزیت

 .شودتوجه كشت فراسرزمینی محسوب می

 با توجه به اهمیت بخش كشاورزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی كشور و در سال جهش تولید، برای راستا همین در

ت علمی ئعضو هی ،اسماعیل نصراصفهانی آقای دکتر ای بامصاحبه ،كشت فراسرزمینیله ئمس بیشتر تحلیل و بررسی

كه  شده انجام 1کشاورزیوزارت جهاد ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی های برنامهموسسه پژوهش

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش مهمترین

 ضرورت و اهمیت امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی *

شود. امنیت ملی شامل قلمروهای های سیاسی محسوب میترین اهداف كالن حاكمیتدر زمره اصلی« امنیت ملی»تأمین  

امنیت »باشد و در این بین مختلفی شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، نظامی و تکنولوژیکی می

كند. را در هر كشور تعیین میشود كه ابعاد كمی و كیفی آن، امنیت ملی یکی از وجوه مهم امنیت ملی محسوب می« غذایی

ه باشد. در مقابل ناامنی غذایی از جملبه عبارت دیگر سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می

 اجتماعی را به مخاطره بیندازد.  –های حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک نظام سیاسی تواند ارزشعواملی است كه می

ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد  افزایش روزافزون جمعیت جهانی، محدودیت منابع كشاورزی به

ده كه دستیابی كشورها به امنیت غذایی پایدار شتقاضای جهانی برای محصوالت كشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث 

 .شودهای آنها قرار گرفته برنامه ده و در سرلوحهشورها تلقی در قرن حاضر به عنوان یکی از اهداف كالن كش

های سرزمینی و روابط خارجی خود با سایر و پتانسیل در زمینه تامین و ارتقای امنیت غذایی، كشورها متناسب با ظرفیت

كنند. به عبارت دیگر كشورها ممکن است تالش برای خودكفایی در محصوالت كشورها راهبردهای مختلفی را اتخاذ می

كشاورزی و یا تركیبی از تولیدات داخل و واردات مواد غذایی را به عنوان سیاست تامین امنیت غذایی خود تعیین كنند. 

کام برخی دیگر گسترش و استح و شرط اولیه تأمین امنیت غذاییلذا برخی كشورها تولید كافی غذا از محل منابع داخلی را 

 برداری ازهای بهرهدانند. اگر چه به دلیل شرایط اقلیمی و قابلیتروابط تجاری را شرط پایداری امنیت غذایی خود می

توان یافت كه نسبت به تمامی نیازهای مصرفی خود به خودكفایی رسیده یا عادات غذایی خود منابع، معدود كشوری را می

 امکانات تولیدی منطبق كرده باشد.را دقیقاً با 

 گیری از منابع تولید و توسعة كشاورزی، بهرهكرده اندراهبرد دیگری كه برخی كشورها در زمینه تامین امنیت غذایی اتخاذ 

باشد. این راهبرد كه در ایران بیشتر تحت عنوان كشت در كشورهایی است كه دارای منابع كافی و ارزان برای تولید می

شود. اهداف های حقیقی و حقوقی دنبال میشود با اهداف مختلفی توسط كشورها و شركتزمینی شناخته میفراسر

 نرژیا، تامین ییامنیت غذابخشی از تامین گذارن متفاوت و شامل كشاورزی فراسرزمینی از جانب سرمایهگذاری در سرمایه

 .استیبی از موارد فوق یا تركو  تولید به منظور صادراتهای زیستی(، )تولید سوخت

ریزان امهگذاران و برنباشد و سیاستهای كلی بخش كشاورزی كشور ما میتکیه بر تولید از منابع داخلی از اهداف و سیاست

ه دالیل مختلف از جمله شرایط ب اما اند،های توسعه بر خودكفایی محصوالت اساسی كشور تاكید داشتهدر اكثر برنامه

                                                           
 انجام شده است.  23/70/1399 خیتاراین مصاحبه در  - 1
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گذاری و حمایت الزم از بخش كشاورزی، عدم های منابع آب و خاک، عدم توجه به سرمایهمحدودیتنامساعد اقلیمی، 

های مختلف دارای نوسانات زیادی سازوكار هدایت الگوی مناسب كشت، میزان تولیدات محصوالت اساسی كشور در سال

 اند. بودهبوده و برخی از محصوالت اساسی كشاورزی از میزان واردات باالیی برخوردار 

 های روغنی کشور ای و دانهوضعیت ذرت دانه *

ود شهای روغنی از محصوالتی هستند كه بخش زیادی از میزان نیاز سالیانه آنها از محل واردات تامین میای و دانهذرت دانه  

نشان  1383-97های سالای طی و وابستگی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. بررسی وضعیت میزان واردات ذرت دانه

هزار تن ذرت وارد كشور شده است، این در حالی است كه میزان واردات ذرت  4568طور میانگین سالیانه دهد كه بهمی

ای و برآورد میزان نیاز خوراک دام و طیور دانههزار تن بوده است. تراز برنامه تولید ذرت 8990حدود  1397سال  ای دردانه

 ای،بینی شده ذرت دانهدر صورت تحقق برنامه تولید پیش 1404حاكی از آن است كه در سال  1404سال  به این محصول در

 د.شهزار تن بالغ خواهد  6260میزان واردات جهت تامین كسری مورد نیاز صنعت طیور در این سال به 

هزار تن  406های روغنی از ید دانهحاكی از آن است كه تول 1383-97های های روغنی طی سالبررسی وضعیت تولید دانه

باشد. بر درصد می 1یافته است كه مبین متوسط نرخ رشد سالیانه  افزایش 1397هزار تن در سال  464به  1383در سال 

 هزار 366های روغنی از در برنامه اقتصاد مقاومتی تولید دانه« های روغنیافزایش ضریب خوداتکایی دانه»اساس اهداف پروژه 

 110 از نباتی روغن تولید در صورت تحقق این برنامه میزان .رسید خواهد 1404 افق در تن هزار 2536 به 1395در سال  تن

 زا نباتی روغن در خوداتکایی یابد و به این ترتیب درصدمی افزایش 1404سال  در تن هزار 861.7 به1395 سال در تن هزار

درصد برنامه پیشنهادی نیاز  100با فرض تحقق  .یابدمی افزایش 1404 سال در درصد 5/50 به 1395 سال در درصد 5/7

 . استهای روغنی و یا روغن خام وجود دارد كه رقم قابل توجهی از محل واردات دانه روغندرصد   5/49تامین  به 

 اقدامات انجام شده در زمینه کشت فراسرزمینی *

ولت ت وزیران به طور رسمی در دستور كار دئفراسرزمینی توسط هی توسعه كشت فراسرزمینی با تصویب آیین نامه كشت  

جهاد كشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، كار و رفاه خانه های جمهوری اسالمی ایران، از جمله وزارت

های مقدماتی توسط وزارت جهاد ها و فعالیت، بسترسازی1اجتماعی قرار گرفت، اگر چه كه اقدامات اولیه آن شامل مطالعات

نامه كشت فراسرزمینی آیین تر كشتآغاز شده بود كه نهایتًا برای اجرای مناسب 1393كشاورزی از ابتدای سال 

 د.ش فراسرزمینی در هیئت محترم وزیران تصویب

نی عمدتًا مرتبط با سازماندهی فعاالن كشت های انجام شده وزارت جهاد كشاورزی در حوزه كشت فراسرزمیفعالیت

ارائه  های عالقمند،نی به اشخاص و شركتهای كشت فراسرزمیگذاران، معرفی فرصتفراسرزمینی، جلب سرمایه

ها و های كشت فراسرزمینی، پیگیری و هماهنگی با وزارتخانهسنجی طرحهای فنی و اقتصادی برای امکانمشاوره

نامه، تسهیل های مرتبط با بندهای مختلف آیینی تدوین و اجرایی نمودن سازوكارها و بخشنامههای مختلف براسازمان

                                                           

ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی شامل سه جلد كتاب در این های برنامهتوسط موسسه پژوهشنتایج مطالعات انجام شده كشت فراسرزمینی  - 1

های تولید و مبانی حقوقی ظرفیت( 2، جلد )های اصلی تجاریهای تولید محصوالت كشاورزی كشورهای همسایه و طرفظرفیت( 1باشد كه در جلد )زمینه می

 پرداخته است. كشورها در سرمایه گذاری خارجی كشاورزی تجارب( به 3و جلد ) كشورهای منتخب

 



 

5 

 

های كنسولی و پیگیری اخذ روادید برای های كشت فراسرزمینی، حمایتهای مصرفی برای پروژهآالت و نهادهصدور ماشین

 . شودمیاعتباری و بانکی و ... های عامل جهت مسائل فعاالن كشت فراسرزمینی، معرفی فعاالن به بانک

گذاری بخش خصوصی است، تسهیل، مشاوره و با توجه به ماهیت كشت فراسرزمینی كه مستلزم فعالیت و سرمایه  

ید سرزمینی با تاكمند به كشت فراهای عالقهها و سایر مجموعههای توانمند، تعاونیهای كشاورزان، شركتراهنمایی تشکل

ی هاباشد. در این راستا، تاكنون برای كشاورزان استانهای وزارت جهاد كشاورزی میتانی از اهم برنامههای اسبر مشاركت

های مستمر، به كشورهای هدف اعزام و تعدادی از آنان در فارس، اصفهان، قزوین، خراسان جنوبی و ... با هماهنگی

 اند.كشورهای هدف مستقر شده

های وزارت جهاد كشاورزی بوده دید برای فعالیت در عرصه كشت فراسرزمینی از برنامهمشاوره و راهنمایی متقاضیان ج  

ر دست آمده ده های متقاضی تبیین و اطالعات میدانی به كلیه جوانب امر برای افراد و شركتشدو در این راستا تالش 

پایگاه اطالعاتی فعاالن كشت فراسرزمینی برداری در اختیار ایشان قرار گیرد. همچنین خصوص كشورهای هدف، جهت بهره

 ریزی و انسجام الزم اطالعات متقاضیان در پایگاه اطالعاتی ثبت شده است.تشکیل و به منظور برنامه

های تعیین شده برای اكثر كشورهای سنجی فنی و اقتصادی بر اساس شاخصعالوه بر آن در زمینه مطالعات اولیه امکان

از شناسایی مناطق و اراضی مستعد، اقدامات الزم برای استقرار متقاضیان كشت فراسرزمینی  مدنظر صورت گرفته و پس

 های مختلف به عمل آمده است. در سایت

های مختلف اجرایی از قبیل تسهیل و رفع موانع و مشکالت فعاالن مستقر شده در كشورهای هدف در ارتباط با دستگاه  

ها و امور خارجه، حفظ نباتات، دامپزشکی، بانک مركزی، مجوزهای صدور نهاده گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت

ای ههای مستمر وزارت جهاد كشاورزی قرار دارد. هدف از این فعالیت، كمک به شركتها و فعالیتماشین آالت، و ... از برنامه

های اجرایی مختلف داخلی دستگاه مستقر در كشورهای هدف در اخذ پاسخ سریع، مناسب و دریافت خدمات و حمایت از

 باشد. می

فراسرزمینی، در بُعد فرامرزی اقدامات مختلفی طی چند سال اخیر انجام شده است  با توجه به جدید بودن فعالیت كشت  

هزار هکتار اراضی كشورهای هدف به صورت قراردادهای اجاره درازمدت یا ملکی تحت كشت رفته  430و تاكنون حدود 

راسرزمینی، توسعه هرچه و سایر كشورهای میزبان كشت ف 1CISهای موجود در كشورهای است. اگرچه با توجه به ظرفیت

شود، بیشتر كشت فراسرزمینی به ویژه برای محصوالتی كه بخش زیادی از آنها از خارج كشور به صورت واردات تامین می

 دور از دسترس نیست. 

رغم تمامی اقدامات انجام شده در زمینه كشت فراسرزمینی مشکالت و تنگناهایی در این ارتباط وجود دارد. اهم به   

توان شامل تامین نقدینگی و فقدان سازوكار مناسب الت و تنگناها توسعه كشت فراسرزمینی در شرایط فعلی را میمشک

اجرایی نمودن خرید و انتقال محصوالت تولید شده به داخل كشور و عدم تامین ارز مورد نیاز و مشکالت تبادل ارز و نیاز 

 برشمرد.به تسهیالت مورد نیاز متقاضیان كشت فراسرزمینی 

 تشکیل زنجیره تولید کشت فراسرزمینی *

تر بیان شد تنگناهای تامین ارز و تسهیالت مورد نیاز كشت فراسرزمینی از مشکالت توسعه آن گونه كه پیشهمان  

باشد. عالوه بر آن تامین نقدینگی برای خرید و فقدان سازوكار مناسب اجرای خرید و انتقال محصوالت تولید شده به می

                                                           
 .(C.I.Sالمنافع )به اختصار مستقل مشترک یكشورها ایمستقل  یكشورها هیاتحاد -  1
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رای باین ارتباط تامین نقدینگی و ارائه سازوكار مناسب اجرایی . در حوزه استداخل كشور از مشکالت جدی توسعه این 

خرید و انتقال محصوالت تولید شده كشت فراسرزمینی گام مهمی برای توسعه كشت فراسرزمینی به ویژه برای محصوالت 

 . استهای روغنی مورد نیاز كشور از جمله ذرت و دانه

سازوكار پیشنهادی برای حل این مشکل بایستی كمترین وابستگی به دولت  نحوه تامین منابع مالی و ،در شرایط موجود كشور

نی، كردن اقتصاد، توسعه كارآفری. مردمیشودها و صنوف مرتبط تکیه ها، اتحادیهگیری از تشکلرا داشته و بر استفاده و بهره

داف اقتصاد مقاومتی است. عالوه بر آن های اصلی دستیابی به اهاز مولفهقق عدالت اجتماعی كردن اقتصاد و تحبنیاندانش

بر  در اقتصاد  . پذیری اقتصاد ملی استو افزایش انعطاف دنكرزا های اصلی درونكردن اقتصاد در واقع یکی از مؤلفهمردمی

ابد. یهای خارجی كاهش میپذیری اقتصاد ملی از تکانهتحوالت اقتصادی درونی شده و آسیب ،مردمپایه حضور و مشاركت 

ولت نقش مردم و كاهش نقش ددر گرو افزایش پیشرفت اقتصاد ملی تلقی شده و بنابراین این مؤلفه موتور محركه اطمینان 

 .و بخش عمومی است

ست هایی اشوند و اصواًل كشاورزی پایدار، نیازمند تشکلها تلقی میای از نقش و حضور مردم در فعالیتها جلوهتشکل  

های خصوصی، بتوانند برای توسعه پایدار كشاورزی ها و سایر بخشخودآگاهی، در كنار دولت، تعاونیو  كه با شور و اشتیاق

عه، م در روند توسگیری از مشاركت فعال و همه جانبه مردترین شیوه بهرهترین و اصلیو مناطق روستایی گام بردارند. مهم

... هستند، كه به سبب فارغ بودن از بروكراسی  جمن ها وهای مردمی، اننهاد مثل تشکلدولتی و مردمهای غیرسازمان

سازی امور با ایجاد حس تعهد عمیق در پیشبرد اهداف با پیچیده بخش دولتی، این امکان را فراهم ساخته تا ضمن چابک

 های خصوصی و دولتی عمل نمایند. تر از بخشهای مختلف حتی موفقكارایی باال و اثربخشی مناسب در زمینه

 تولیدی هایبخش پذیری رقابت و جهانی، توانمندی و ایمنطقه بازارهای با كشور اقتصاد تلفیق فزاینده روند به توجه با  

 كشاورزی ویژهه ب اقتصادی هایبخش نهادی توسعه سویک از كند.می پیدا اهمیت بیشتری روز به روز كشور و بازرگانی

 ساختارهای به آسیب جلوگیری از موجب امر این دیگر، سوی از و شده روند این از ناشی هایمزیت از موجب استفاده

 گشایش شرایط در كشاورزی بخش در بازرگانی نهادهای عدم توسعه و پذیری رقابت توان كاهش شد. كشور خواهد تولیدی

 خواهد شد. كشاورزی بخش بردارانبهره ویژهه ب داخلی تولید هاینظام رفتن بین از بازارها موجب روزافزون

های اقتصاد مقاومتی بخش كشاورزی سازی و اجرای هر چه بهتر پروژهها در چابکمشاركت فعال بخش خصوصی و تشکل  

 كند.  ای موفق نمود پیدا نهاد، به گونههای مردمها، بخش خصوصی و سازمانتواند در قالب همکاری با تعاونیمی

تامین  و تولید هایزنجیره بین مناسب ارتباط در این زمینه، ایجاد و متوازن تصادیاق به فرآیند دستیابی عالوه بر آن جهت

مکانی راه گشاست و در این خصوص باید  و زمانی مختلف سطوح در مصرف و بازاریابی تا فرآوری هایزنجیره نیز مواد و

  شود. ایجاد كنندگان تعیین و به درستیتوزیعو  تبدیلی صنایع نظام و كشاورزی بردارانبهره بین نهادی ارتباط

 سازماندهی صورت )در های خصوصی و تعاونیبرداران در كنار بخشبهره هایتشکل نهادی مانند گیری از ساختارهایبهره

 و تکمیلی تبدیلی صنایع ویژهه ب بازار تقاضای و نیازها با متناسب تولیدی محصوالت و جریان مواد تنظیم در تواندمی مناسب(

 آن مالی منافع بهتر توزیع و افزاییارزش توسعه زنجیره موجب تعامل و ارتباط این دیگر، سوی از و بوده موثر بسیار صادرات و

 بود. خواهد

بدیهی است این رهیافت مستلزم هماهنگی بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد یک سازوكار موثر در تحقق اهداف امنیت 

باشد. در این ارتباط تشویق و كار و تولید داخلی و كاهش فشار بر منابع پایه سرزمینی می غذایی كشور، رونق كسب
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زمینی، ایجاد سازوكار تدوین اطالعات مورد نیاز عاملین به های خصوصی توانمند برای حضور در عرصه كشت فراسرشركت

های عالقمند به حضور در عرصه كشت فراسرزمینی با تجار، افزایی شركتكشت فراسرزمینی، ایجاد سازوكار تعامل و هم

نجیره ل زساز تشکیتواند، زمینههای مردم نهاد میهای صنفی كارخانجات و صنایع مرتبط بخش كشاورزی و تشکلانجمن

 .  شودكشت فراسرزمینی 

تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی »نامه كشت فراسرزمینی اشاره به آیین 2بند ب ذیل ماده   

در مورد محصوالت مورد نیازی كه اولویت آنها توسط وزارت جهاد كشاورزی اعالم و در چارچوب مقادیر مصوب انجام 

نمایی ساده و كلی از آن ترسیم  1مینی كه در شکل زتواند با تشکیل زنجیره كشت فراسراجرای این بند می، دارد. «شودمی

ها در سرتاسر زنجیره شکل تواند با حضور و نقش پررنگ بخش خصوصی، تعاونی و تشکلد كه میشوشده است محقق 

تصاد را قالب  اق« ییگراو برون یی، پیشروییزادرون ،ی، مولدیساز، فرصتیپذیرانعطاف جهادی،»بگیرد و تبلوری از نماد 

 مقاومتی در برداشته باشد.

كشت  های خصوصی توانمند متقاضیبا تشکیل زنجیره كشت فراسرزمینی و برقراری تولید قراردادی محصوالت بین شركت

مرتبط از طرف دیگر، محصول های ها و تشکلهای صنفی كارخانجات، اتحادیهفراسرزمینی از یک طرف و تجار، انجمن

تولیدی كشت فراسرزمینی توسط نهادهای ذكر شده خریداری و به داخل كشور منتقل و به صنایع و واحدهای تولیدی 

. محصول تولیدی صنایع و واحدهای تولیدی یا فراوری برای نیاز به بازار داخلی عرضه و در صورت مازاد شودتحویل می

های مرتبط به كشورهای هدف ها و تشکلهای صنفی كارخانجات، اتحادیهتجار، انجمن تولید، محصول صادراتی توسط

 . شودمیصادر 

شغلی،  هایبه این ترتیب با تشکیل زنجیره مذكور اهداف تامین امنیت غذایی با تکیه بر نیروهای داخلی، ایجاد فرصت 

 های مالیو هزینه شدپایه سرزمینی محقق خواهد های بخش كشاورزی و كاهش فشار بر منابع رونق كسب و كار فعالیت

 شود. میدولت در این زمینه نیز كاهش یافته و نقش نظارتی و هدایتی دولت تقویت 

 
 نمایی کلی از زنجیره کشت فراسرزمینی – 1شکل 
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 جمع بندی  *

كاشت محصوالت  یتواند برایم یهر كشور یعنیاست  نیرفع مشکل كمبود آب و زم یهااز راه یکی ینیكشت فراسرزم   

 ای یبه عنوان اجاره، به كشت محصول اقدام كند و پس از برداشت، آن را به مصرف داخل كشورها ریدر سا ییهانیزم ،یكشاورز

 روبرو هستند به زیو حاصلخ یزراع نیبا كمبود آب و زم كه ییاز كشورها یلیحاال خ نیهم بپردازد. گریصادرات به كشور د

ر د یكمتر یهانهیخود هز نیدر سرزم یهر كشور هرچند كنند. نیمردم خود را تام حتاجیشوند تا مایمتوسل م یاقدام نیچن

ود منفعت و س میكنند محاسبه كنیمزارع مصرف م نیكه ا یها را در مقابل آبنهیهز شود اما اگریمحصوالت متقبل م دیتول

 .دشویمحسوب م ییغذا تیبه امن دنیرس یبرا ینسخه مناسب ینیرو كشت فراسرزم نیاز ا ؛ستیكشت در داخل به صرفه ن

ق خود در مناط ازیكشت محصوالت مورد ن یبرا یروش نیاز چن یغرب یاز كشورها یو برخ کایو امر نیمانند چ ییكشورها امروزه

 كنند.یم یریگبهره قایآفر یهانیجهان مثل سرزم زیمختلف و حاصلخ

 رانیشود و ایانجام م یستیز یهاسوخت دیتول قیاز طر یانرژ نیو تام ییغذا تیامن جادیعمدتا با هدف ا ینیفراسرزم كشت

بوده و اكنون  ینیبه دنبال كشت فراسرزم شیپ یاز مدت یكاف یزراع یهانیآب و نداشتن زم نیباتوجه به مشکالت مربوط به تام

كشت  قیاز محصوالت كشور از طر یزمان حاضر بخش در كند.یرا دنبال م یروند نیچن ییقایآفر یاز كشورها یدر برخ

 میتا بتوان میهست تریو كاربرد ترقیدق یهابرنامه ازمندیبخش، ن نیتوسعه ا یرسد برایشود اما به نظر میم تامین ینیفراسرزم

 .میداشته باش اریدر اخت شتریكشت محصوالت ب یبرا یشتریب یهانیسرزم

 موثرشور ك یاز منابع آب یلیخ ییجوتواند در صرفهیم نکهیكشور به همراه دارد، اول ا یبرا یمنافع مختلف ینیفراسرزم كشت

ه مصرف ب ایصادر كرد  گرید یتوان به كشورهایرا م دیآیدست مه ب ینیكه از راه كشت فراسرزم یمحصوالت نکهیباشد و دوم ا

 زیحاصلخ یهانیسرزم دیبه همراه دارد اما با ییهاو منفعت ایخود مزا یبرا ینیهرچند كشت فراسرزم حال نیا با رساند. یداخل

 هکتار ونیلیم 16زمان حاضر حدود  در در كشت محصوالت استفاده كرد. تیتا با حداكثر ظرف دیدر داخل كشور را وسعت بخش

كه براساس آمار همه  یاست در حال میبه صورت د گرید یمیو ن یاز آن كشت آب یمیكشت است كه ن ریز رانیدر ا نیزم

 كشت محصوالت نرفته است. ریشود زیكشور را شامل م یهانیسوم سرزم کیكه  زیحاصلخ یهانیزم

روابط  در یگریهر مشکل د ایشود اما با فسخ قرارداد یمحسوب م دیرونق تول یبرا یهرچند نسخه مناسب ینیفراسرزم كشت

ت در همه سطوح كش یبه بازنگر ایران یكشاورز خشب روبرو كند. ییهامحصوالت را با چالش نیتواند كاشت ایكشورها م نیا

به  دنیمشخص كرد كه در كشت محصوالت و رس قیبه طور دق دیبرنامه با نیاست و در ا ازمندین ینیفراسرزم یو حت یداخل

مانند  رانیا یكشاورز انجام داد. ییچه اقدام ها دیبه آن با یابیدست یو برا میقرار دار گاهیدر كدام جا ،یدر هر محصول ییخودكفا

اس اصول و بخش براس نیا یهااست تا همه اقدام ازمندیمدت ن انیبلندمدت، كوتاه مدت و م یهاها به برنامهبخش ریسا

 شده حركت كند. رفتهیپذ یاستانداردها

   


