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 :  اقلیم
 .اقلیم منشا وجودی آب و نخستین بستر وجودی حیات است

اقلیم هم همچمون دیگر منظر ها و مولفه های حیات بخش همچون فصول و جذر و مد  

 .با نوساناتی تپش وار آمیخته است... دریا 

 .با نیم نگاهی گذرا به گذشته؛ نوسانات اقلیم باعث دگر گونی هایی بوده است

تغییرات اقلیمی و انقراض گونه هایی از موجودات، و نزدیکتر از آن تحوالت اقلیمی   

ها محدودیت هایی همچون قحط خشک سالی نیز گاه  گهمنجر به فروپاشی تمدن ها، و 

 .سالی ها را رقم زده است

مانع و تواند  میاین وقایع در تمامی مناطق آب و هوایی حاکم بوده و توجه و شناخت آن 

 .باشد از بروز فجایع اقلیمی یا تعدیل کننده

 .قراردارد، که در اقلیم خشک «سرزمین ما»بخصوص در 



 :  ظرفیت اقلیمی
، نوسانات اقلیمی و تحوالت اقلیمیبرآیند مولفه های حاصل 

 .استاقلیمی 

 . یکنواختی ندارداست و توزیع و جغرافیای طبیعی اقلیمی تابع طبیعت  منابع

 .اقلیمی بستر زیست و تمدن ها را فراهم آوردهمنابع 

نیازجامعه ایی تامین حداقل های مورد دسترس پاسخگوی قابل چنانچه منابع 

 .مخاطره می افتدبه آن جامعه « امنیت غذایی» ،نباشد

تعادل بین سرانه منابع از سویی کشور ما در اقلیم خشک واقع شده و با عدم 

 .  کشت مواجه استاز بستر دسترس مورد نیاز و قابل 



 :  محدودیت های طبیعی

و ( آب و بستر کشت)منطقه ای ناشی از توزیع جغرافیایی منابع ناشی از محدودیت های 

 .اقلیمی می باشدنوسانات همچنین  

 .بشر محدودیت ها را افزایش داده استساخته دست زیست بعالوه؛ تخریب محیط  

 :جبرانبرای 

ها و شهرک های  برنامه های توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار، ایجاد سامانه  

 .  گلخانه ایی و برنامه های مدیریت تقاضا اجراشده  و در تداوم است

تجربه جامعه جهانی در بخش کشاورزی، به به عنوان مکمل اقدامات توجه دیگر ازسوی 

و برای دستیابی به منابع و بستر کشت جدید اقدامات گسترده ایی را به انجام رسانده که 

 .می توان از آن تجربیات هم استفاده نمود



 : اقلیمیسوابق تحوالت 
را بعلت تحوالت اقلیمی و تمدن ها مختص ایران نیست و ظهور و سقوط خشک سالی پدیده 

 .ایمهای دامنه دار شاهد بوده خشک سالی وقوع 

 .استتمدن خمر در ویتنام و تمدن دره سند امروزی در پاکستان فروپاشی 

Ruins of Mohenjo-daro in Sindh, Pakistan. (Photo: suronin/Shutterstock) 



Mayan ruins in Tulum, Mexico. (Photo: DC_Aperture/Shutterstock) 

 .جنوبیتمدن مایا در آمریکای مشاهدات تاریخی انقراض  



 :منطقه ایسوابق 

در مقاطع مختلف خشک سالی محدودیت منابع آب همراه با پدیده های 

تاریخی، کشور ما را باتنگناهایی مواجه نموده تا جائیکه براساس مشاهدات 

و حشک سالی تاریخی، این سرزمین به دفعات شاهد دوره های مختلف 

قحطی بوده و در مواردی ساکنان آن را به ورطه مرگ و تباهی نیز کشانده 

 .است

شمسی را از هولناک ترین و  ۱۲۴۹-۱۲۵۰محققان قحطی بزرگ سال  

 .رویدادها در طول دو قرن اخیر دانسته اندمرگ بارترین 

هجری خورشیدی نیز قحطی بزرگی  ۱۲۹۸–۱۲۹۶همچنین واقعه سال  

 .بود که تلفات جانی فراوانی را در ایران سبب شد

.  حمله مغول در قرن سیزدهم میالدی نیز بسیار فراتر استرویداد از این  

 .شده  استدرباره این واقعه مطالب اندکی نوشته شده و حتی کمتر شناخته 



از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و ( درصد ۴۰در برخی دیگر از منابع ) ٪۲۵ این قحطی نزدیک بهدر 

 .  سوءتغذیه و بیماری های ناشی از آن از بین رفتند

متناوب داخل فالت ایران، خشک سالی های از یک طرف عوامل طبیعی از جمله اقلیم ویژه ایران و توجه؛ قابل 

نقش آن دوره حکومتی از طرف دیگر مسائل فرهنگی و اجتماعی بویژه شرایط سیاسی و بی کفایتی و فساد 

 .داشتند، چنانچه از احمد شاه به عنوان یک محتکر نام برده می شود

http://www.aftabejonoob.ir/


بخل اقلیمی در این گه گاه فراتر از سابقه های معاصر، سوابق ادبی نیز بیانگر همین حقیقت تلخ 

 ...(چنان قحط شد سالي اندر دمشق)باشد سرزمین می 



 :روبرو باشدجامعه جهانی با تغییرات اقلیمی حاضر هم شرایط بنظر می رسد، در 
%  80میالدی با  تنش آبی تا  2040درجه شمالی و جنوبی کره زمین  تا سال  30پیش بینی ها مدار بنابر 

 .اندازدمواجه می گردد که امنیت غذایی را به مخاطره می 

 .بدین لحاظ است که جامعه جهانی امنیت غذایی را در راهبردهای استراتژیک خود قرارداده است 



از کره زمین اثرات متفاوتی به همراه دارد و بنا بر پیش مناطقی دیگر از طرف دیگر تغییرات اقلیمی در 

 .داشتبینی ها ظرفیت تولید در اقلیم های سرد و پر باران افزایش خواهد 



 :ظرفیت و سرانه بستر کشت
ظرفیت بستر کشاورزی که تلفیقی از سازگاری منابع آب و خاک می باشد، در مناطق 

 . محدودیت بیشتری مواجه می باشدبا و در ایران بوده مختلف جهانی متفاوت 

جهانی دریافته است که توزیع بستر کشاورزی نسبت به جمعیت از پراکنش جامعه 

متوازنی برخوردار نیست و بدین سبب برای کسب موقعیت مطلوب و تضمین امنیت 

 .نموده است "کشور های مستعد تر"غذایی، با شتاب اقدام به سرمایه گذاری در 

در عین حال روند گسترش جمعیت جهانی حساسیت بر امنیت غذایی را  

 .تحت و الشعاع قرار داده است



به مرز  2050میلیارد کنونی در سال  7.4است، لیکن جمعیت کاهشی جمعیت جهانی روند رشد هرچند که 

 .رفتمیلیارد فراتر خواهد  11از  2100میلیارد و در سال  10



مالحظه میشود جمعیت کشور های آفریقایی با رشد سریع در حال گسترش است که بر 

 .  روند امنیت غذایی تاثیر گذار خواهد بود

و اقتصادی نقش آفرینی در تولید از جذابیت خوبی برخوردار از بعد منافع عین حال در 

 .به همین دلیل مورد توجه سرمایه گذاران است
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 2050جمعیت در  2030جمعیت در 

 روسیه

 اکراین

 آذربایجان

از طرف دیگر جمعیت کشور های اکراین و روسیه سیر کاهشی دارد که با افزایش سرانه بستر کشت 

 فرصت هایی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم می آورد



 :مولفه های موثر در گسترش بستر کشت
برای تولید کشاورزی است لیکن ... بستر کشت برآیند سازگاری منابع آب و خاک و 

 . سازگاری آّب و خاک مولفه های اصلی را تشکیل می دهد

بررسی مولفه ها و مزیت های تاثیر گذار در گسترش بستر کشاورزی در جهان و 

کشورهای مستعد، و مقایسه آن با پتانسیل تولیدی ایران نتایج قابل توجهی را بدست می 

 :دهد

با ارزیابی مناطق مستعد می توان کشور های مناسب تر را برای سرمایه گذاری انتخاب 

 .  نمود
 



 :مشترک کشورهای برتر در سرمایه پذیری و کشورهای منتخبوجه 
 کشورهای مستعد در سرمایه پذیری متاثر از مولفه های 

، منابع آب تجدید پذیر، ماهیانهتغییرات اقلیمی، متوسط باران ریسک »

منابع ، وسعت و کیفیت اراضی، سهولت کسب و کار، ماهیانهمتوسط دمای 

 «امنیتو زیر ساخت های ترابری ، انسانی

 .  می باشند 
حال حاضر مناسبات در که با جامعه ایرانی سازگارتر باشند و در کشورهایی ؛ نهایتا

سیاسی و روابط خارجی مناسبی با جمهوری اسالمی ایران دارند توسط  کارگروه کشت 

کشور های "انتخاب وتوصیه شده اند در قالب ( گروه مشاور فراسرزمینی)فراسرزمینی 

 :معرفی شده اند" منتخب

 ،روسیه، اکراین، آذربایجان

 قزاقستان، برزیل، تانزانیا، غنا، اندونزی



 ":بستر کشت"مولفه های اصلی شناسایی ظرفیت 
اراضی کشاورزی به همراه بارش های موثر در کشاورزی، اصلی ترین عامل وسعت 

نسبت به جهان و بارز تراز آن؛ نسبت به سرزمین ما باشند های تشکیل بستر کشت می 

 .استکشورهای منتخب در مضیقه 

 کشور ایران کشورهای منتخب جهان گروه کشورها
 14 817 3700 (میلیون هکتار)کشاورزی اراضی 

 0.17 1.09 0.49 (نفر در هکتار)سرانه اراضی کشاورزی 
 mm 760 877 220شاخص باران 

 0.02 0.67 0.25 (هکتار)سرانه اراضی کشاورزی کشت نشده 

برابر کمتر شش منتخب حدود به کشورهای ما نسبت جوی در کشور نزوالت سرانه کمی 

عالوه بر آن توزیع زمانی  بارش ها نیز بر نحوه کشاورزی تاثیر کذار . می باشد%( 16)

 .است



مستعد تر سهم خواهی مناطق از تولید کشاورزی، برای جبران ظرفیت منظور جبران مزیت ها، جهان به 

 استگذاری در کشورهای مستعد را با شتاب فزاینده ایی گسترش داده سرمایه نموده و 

 (.دپیدا کرای ،  که قیمت گذاری غذا ابعاد تازه ۲۰۰7بخصوص از سال ) 

 .استناشی از تاخیر دسترسی به اطالعات است و تقاضا کاهش نداشته  2013شیب از تغییر * 

منابع مستعد جهانی در باید به ناچار کشور، کشاورزی لذا؛ با توجه به محدودیت های بارز 

 .  منطقا سرزمین های منتخب بیشترین مزیت ها را به همراه دارندسهیم شد، که 



 :اقتصادی جهانیابعاد 
قیمت غذا و نفت نسبت به هم دارای همبستگی هستند و در تغییرات : آماری موسسات 

%  ۴۰تا % 1۰سال آینده از 1۰پیش بینی نموده است، قیمت غذا طی   FAOعین حال

ناشی از توسعه )بعلت روند افزایش جمعیت جهانی و تغییر الگوی مصرف غذا در آفریقا .)افزایش یابد

 (.  و همچنین تمایل به تولید سوخت از بخش کشاورزی( انسانی

 :در اقتصاد داخلی
واردات ( میلیون تن 11بیش از ساالنه )ساله مقادیر متنابهی محصوالت کشاورزی همه  -

در چنین . میلیون تن محصوالت کشاورزی صادر می گردد 6به کشور و در مقابل 

و نوسانات تجاری بازار برای انتخاب کیفیت و منبع تامبن محصول، چالش ها حساسیتی 

؛ دست داشتن بنابراین. باشد و هزینه ها را افزایش دهدچالش هایی دستخوش ممکن است 

 .در تولید از بعد ملی می تواند اقدام بایسته ای باشد

مادی و معنوی سرمایه های شود ، باعث می کشاورزیکسب و کار رکود  -

 .  گردداقتصادی معطوف به سایر بخشهای کشاورزی بخش 
معادل )محصوالت پرداخت خواهد شد تامین برای " در اقتصاد ملی ارز کمتری"عمال  -

 (.نسبت سود آوری پروژه ها



 :ظرفیت های سرمایه گذاری کشور
بیش از یکصد گروه )بررسی ها و مباحثات انجام یافته با متقاضیان کشت فراسرزمینی 

کشاورزی کشور برای نخبگان بخش نشان از استعداد و توانایی بالقوه و رغبت ( متقاضی

 .  حضور در عرصه های بین المللی دارد

راسا اقدام نموده اند، لیکن اغلب این اقدامات با هدف هم سرمایه گذاران مواردی در 

ارتقا امنیت غذایی کشور صورت نگرفته لیکن تطبیق آن با اهداف فوق االشاره  غیر 

 .  ممکن نخواهد بود

ارتقا امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی یک اقدام گسترده  و سازمان یافته برای 

 .الزم است

منطبق »غذایی از این رو حمایت هایی متناسب با برنامه های تامین امنیت  

 .مورد نیاز است« بر آئین کشاورزی فراسرزمینی
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