«ایران» از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت
فراسرزمینی گزارش میدهد؛

کشاورزی در آنسوی مرزهای ایران
امنیــت غذایــی یکــی از اصلیتریــن اولویتهــای کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه ایــران
محســوب میشــود بــه طــوری کــه هــر ســاله دولــت ســعی میکنــد بــا حمایتهــای گوناگــون
از کشــاورزان بــه ایــن مهــم دســت یابــد .بــا ایــن حــال چــون ایــران بــه لحــاظ اقلیمــی در منطقه
خشــک و نیمــه خشــک قــرار دارد و در چنــد ســال اخیــر بــا کمبــود نــزوالت آســمانی روبهرواســت
لــزوم توســعه کشــت فراســرزمینی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی آببــر یــا محصــوالت
کشــاورزی کــه امــکان کشــت آنهــا بــه لحــاظ اقلیمــی در کشــور فراهــم نیســت ،بیــش از پیــش
احســاس میشــود .در زمینــه خــاک نیــز بــا وجــود اینکــه بســیاری از دش ـتهای ایــران هنــوز
حاصلخیــزی خــاص خــود را دارنــد ولــی شــاهد آن هســتیم کــه کشــاورزان بــا اقداماتــی از جملــه
عــدم تنــاوب کشــور بــه فرســایش ســریع ایــن خــاک ارزشــمند کمــک شــایانی میکننــد؛ از همیــن
رو کارشناســان عمدتـ ً
ـا روشهــای زیــادی را بــرای تأمیــن امنیــت غذایــی پیشــنهاد میدهنــد کــه
یکــی از آنهــا توســعه کشــت فراســرزمینی اســت.
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کشت فراسرزمینی چیست؟
بــه بهرهبــرداری از منابــع ،عوامــل ،زیرســاختها،
ظرفیتهــا و امکانــات ســایر کشــورها بــرای
تولیــد محصــوالت کشــاورزی مــورد نیــاز خــود
کشــت فراســرزمینی میگوینــد کــه ایــن نــوع
کشــت اولیــن بــار بهدلیــل خشکســالی گســترده
در کشــور مطــرح شــد ولــی تــا ســال  95بیشــتر در
ســطح تئــوری بیــن کارشناســان و مســئوالن وزارت
جهــاد کشــاورزی باقــی مانــد.
ولــی بــا ایــن حــال دولــت یازدهــم اواخــر
اردیبهشــت مــاه ســال  96آییننامــه کشــت
فراســرزمینی را کــه بــه تصویــب هیــأت وزیــران
رســیده بــود ،بــرای اجــرا بــه وزارت جهادکشــاورزی،
وزارت امــور خارجــه ،وزارت امور اقتصــادی و دارایی،
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران و صنــدوق توســعه ملــی
ابــاغ کــرد ،ولــی از آن ســال تــا پایــان دولــت
دوازدهــم اقــدام خاصــی بــرای تولیــد محصــوالت
کشــاورزی و کاهــش واردات برخــی محصــوالت
بــه کشــور نشــد .تــا آن کــه از ســال  96تاکنــون
بســیاری از ایرانیــان مقیــم دیگــر کشــورها بــا

حمایــت دولــت بــه ســمت کشــت محصــوالت
کشــاورزی ای رفتهانــد کــه در کشــورمان امــکان
تولیــد آنهــا یــا وجــود نــدارد یــا اینکــه کشــورمان
بــه واردات آنهــا بســیار وابســته اســت.
چــه محصوالتــی در دیگــر کشــورها کشــت
میشــو د ؟
هــدف وزارت جهــاد کشــاورزی از اجــرای طــرح
کشــت فراســرزمینی بیشــتر کشــت محصــوالت
آببــر بــوده اســت بــه طــوری کــه کشــت ســویا
و دیگــر دانههــای روغنــی همچــون ذرت ،کلــزا و
آفتابگــردان در اولویــت اول و کشــت چغندرقنــد،
برنــج ،جــو و گنــدم نیــز در اولویــت بعــدی قــرار
دارنــد .یکــی از دالیــل ایــن امــر بــه ایــن موضــوع
برمیگــردد کــه کشــورمان در تولیــد روغــن 90
درصــد بــه دیگــر کشــورها وابســته اســت بــه
طــوری کــه در ســال گذشــته یــک میلیــون و 560
هــزار تــن روغــن وارد کشــور شــد کــه بــرای ایــن
میــزان روغــن وارداتــی یــک میلیــارد و  560میلیون
دالر ارز از کشــور خــارج میشــود ،از طــرف دیگــر
کشــت ســویا بســیار آببــر اســت و در ایــران

برنامههــای کشــت دانههــای روغنــی بیشــتر روی
کلــزا متمرکــز اســت.
ســال گذشــته یــک میلیــون و  200هــزار تــن
قنــد و شــکر بــه ارزش  545میلیون دالر وارد کشــور
شــده ایــن در حالــی اســت کــه کشــت چغندرقنــد
و نیشــکر تنهــا در برخــی اســتانها همچــون
خوزســتان صــورت میگیــرد کــه طــی چنــد ســال
اخیــر بــا بحــران خشکســالی و کمبــود آب دســت
و پنجــه نــرم میکنــد بــه همیــن دلیــل کشــت
فراســرزمینی ایــن دو محصــول نیــز از اولویــت
زیــادی برخوردارنــد .آمارهــای ســال گذشــته وزارت
جهــاد کشــاورزی نشــان میدهــد در ســال گذشــته
 850هــزار تــن برنــج 7 ،میلیــون و  75تــن گنــدم و
 3میلیــون و  337هــزار تــن جــو وارد کشــور شــده
کــه بــرای ایــن میــزان واردات  4میلیــارد و 222
میلیــون دالر ارز از کشــورمان خــارج شــده اســت،
بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر حمایــت از تولیــد
داخلــی ایــن محصــوالت و ارائــه مشــوقهای
الزم ،حمایــت از کشــت ایــن محصــوالت در دیگــر
کشــورها نیــز ضــروری بــه نظــر میرســد.
بــا ایــن حــال طــی ســنوات گذشــته در کنــار
کشــت ایــن محصــوالت ســرمایهگذاران بــه
کشــت محصــوالت دیگــری همچــون مــوز،
هندوانــه ،تخمــه جابانی(ژاپنــی) و ...نیــز اقــدام
کرد هانــد.
مقاصــد ســرمایهگذاران ایرانــی چــه کشــورهایی
هســتند؟
از ســال  96تاکنــون برخــی قراردادهــا بــرای
توســعه کشــت فراســرزمینی بــا  28کشــور جهــان
از جملــه ترکمنســتان ،جمهوریآذربایجــان،
ارمنســتان ،آفریقــای جنوبــی ،اوگانــدا ،غنــا ،کنیــا،
افغانســتان ،تاجیکســتان ،قرقیزســتان ،اوکرایــن،

