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 مقاله پژوهشی

تحلیل توسعه امنیت غذایی ایران از در  ریزی آرمانی پویا برنامه كاربرد

 طریق كشت فراسرزمینی 

 3، احمد اکبری2تبار ، محمود هاشمی1محمد نوروزیان

 9/9/1400 تاریخ پذیرش:   31/6/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

نجات ایران  هایراهکاریکی از  ،المللی در سطح ملی و بین آبی کمبا توجه به اهمیت موضوع 

 بهآرمانی پویا  ریزی برنامهمدل  حاضر، در تحقیق. دانست کشت فراسرزمینی توان را می از بحران آب

بهبود امنیت غذایی گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای  سرمایه ریزی برنامهچارچوبی برای  عنوان 

عادالنه سود  با تخصیص شد؛ همچنین، این مدل هدر نظر گرفت 1399تا  1397در ایران طی دوره زمانی 

                                                                                                                                               
دانشگاه  ،اقتصادمدیریت و  ةدانشکد ،گرایش سیاست و توسعه یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجونویسندة مسئول و  -1

 (norozianali@yahoo.com)  .رانیا زاهدان، و بلوچستان، ستانیس

 ن، ایران.زاهدا و بلوچستان، ستانیدانشگاه س ،مدیریت و اقتصاد ةدانشکد ،یگروه اقتصاد کشاورز استادیار -2

 .رانیا زاهدان، و بلوچستان، ستانیدانشگاه س ،مدیریت و اقتصاد ةدانشکد ،یگروه اقتصاد کشاورز استاد -3
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های مرتبط توسعه  با ویژگی «بازی»گذاران همکار از طریق یک  های سرمایه و ارزیابی منصفانه هزینه

در کشت  نتایج نشان داد که .اکسل صورت گرفت افزار از نرم گیری برآوردها با بهره د وش داده 

هزار تن در کشورهای میزبان  67و  298، 468 ،ترتیب به ،، جو و کلزاگندم محصوالت ،فراسرزمینی

در کشور محصوالت  این درصد از سهم واردات چهارده، پنج و چهارحدود  ترتیب، به و شده تولید

 1890کشت فراسرزمینی  محصوالت یادشده در مقدار کل آب مصرفی برای تولید ؛یافته استکاهش 

 شده ذخیرهکه این مقدار در مصرف منابع آبی کشور  ده،بو میزبان یدر کشورها مکعب مترمیلیون 

وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از  ویژه بهدولت و  ریزی برنامه ،در همین راستا است.

ضمانت ، های کشورهای خارجی در زمین فعال در زمینة کشت محصوالت راهبردی گذاران سرمایه

از جمله راهکارهای پیشنهادی  مرزی ونبرخری از کشاورزان  خرید این محصوالت و حتی سلف

 .است گذاران و کشاورزان گونه سرمایه اینادامه روند کار  پژوهش حاضر برای کمک به

 .مینی، نظریه بازیرزگذاری مشترک، کشت فراس ریزی آرمانی پویا، سرمایه برنامه :ها واژهكلید

 JEL: C6, F32, C71, Q17بندی  طبقه

 مقدمه

دسشتیابی بشه خودکفشایی، تش مین امنیشت غشذایی و نیشز         خشش کششاورزی  وظایف ب ترین مهماز 

 ایشن در حشالی اسشت کشه     ؛استموجود  های محدودیتافزایش تولید محصوالت راهبردی با توجه به 

چالششی بشزرد در    عنشوان  بشه  سشالی خشکمانند  اقلیمی گوناگون های محدودیت ها، سالدر بسیاری از 

بشر اسشا    . (Bahrami and Nazari, 2017) اسشت ه برابشر توسشعه کششاورزی کششور مطشر  بشود      

 درصشد  نوزدهدرصد از تولید ناخالص داخلی،  نُهحدود  (،SCI, 2019برآورد مرکز آمار ایران )

بخشش   بشه 1397درصشد از نیشروی کشار روسشتایی در سشال       شصشت کل نیشروی کشار کششور و     از

نقشش اساسشی و حیشاتی     ، دارایکه در اقتصاد ملشی و تولیشد مشواد غشذایی     بوده وابسته کشاورزی

 هشای  نظامشود و به  به منابع طبیعی و منابع پایه می روزافزونمنجر به فشار  ت مین نیاز غذایی است.

اری تولیشد  موجب ناپایشد  رو، از این و آید میچه بیشتر تولید، فشار وارد افزایش هرکشاورزی در 

انسشان در ابتشدای هشزاره جدیشد      هشای  چشالش  تشرین  مهمبحران امنیت غذایی از  ،بنابراین .شود می
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در  خوداتکشایی دسشتیابی بشه خودکفشایی یشا  گذاران سیاست. هدف کالن (Misra, 2014) است

 ازامششا   رود، ششمار مشی   بهمحصوالت کشاورزی است که اگرچه یک هدف غیراقتشصادی  شدتولی

یک استقالل نسشبی را در تولیشد محصشوالت     خودکفاییهدف . سیاسشی اهمیشت ویشژه دارد نظر

امشا   ؛تا یک هدف اقتصشادی  توانشد یشک هدف سیاسی باشد مشی و بیششتر کند میدنبال  راهبردی

البتشه از  بشوده و  نظر مدجغرافیشایی و سیاسشی کششور، ایشن هشدف همیشه  علشت ششرایط خشاص به

ایشران   ،در حال حاضر .(Mahdikhah et al., 2018) است مورد ت یید مقامات عالی نظام نیز نظر

از کل مساحت کشور  دوازده درصدمیلیون هکتار اراضی کشاورزی را در اختیار دارد که  7/11

 درصد چهاربه جو،  درصد پانزدهبه گندم،  درصد 57های کشاورزی بیش از  است. از کل زمین

. (SCI, 2019) یابشد  سایر محصوالت زراعی اختصاص می بهبه ذرت و بقیه  درصد یکبه برنج، 

 هفتشاد از  بیش ،ها در بسیاری از استان که استمنابع آبی کشور  کننده مصرف ترین بزردغالت 

؛ ششود  واقع در منشاطق خششک مرکشزی مصشرف مشی      1از منابع آبی تجدیدپذیر داخلی آندرصد 

 53ششود. حشدود    زیرزمینی یا انتقال آب اسشتخرا  مشی   های آببنابراین، مقدار زیادی از آب از 

 اسشت  ششده  واقشع کمبشود آب   هشای  حوضشه  ت گنشدم در ایشران در زیشر   کش زیرز مناطق ا درصد

(Faramarzi et al., 2010) . و  سشالی خشکدلیشل   های توسعه منشابع آب بشه   محدودیتبا توجه به

مشدیریت   هشای  سیاستتغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد 

زمینشه   رو، و از ایشن فشراهم آورد  را در ایشران   خودکفشایی شرایط دستیابی بشه   تواند نمیمنابع آب 

 ،چنشین ششرایطی  در  .(Kalbali et al., 2019) سشت رو وبشه چالش ر و مدیریت منابع آبی با ت مین

درصشد از منشابع آب در    62در بخش کششاورزی کشه حشدود     ویژه بهری نهاده آب و افزایش بهره

دسششتر  کشششور را بششه خششود اختصششاص داده اسششت، بششدون اتخششاذ تصششمیمات درسششت، اعمششال    

هشای بهینشه کششت، حشذف      هشای مناسشب و انجشام اقشدامات مهمشی ماننشد تعیشین الگشوی         سیاست

آب و پذیرش یک قیمت منطقی توسط گذاری  بر از الگوها، اصال  نظام قیمت محصوالت آب

اطالعشات  . (Bahrami and Nazari, 2017) بشود نخواهشد   پذیر امکانبها  آب عنوان بهکشاورزان 

                                                                                                                                               
1. Internal Renewable Water Resources (IRWR) 
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ارع های کشاورزی ایران عمدتاً شامل مز گذاری در زمین حاکی از آن است که معامالت سرمایه

بشا ایشن   کاشته شده است. اورزی کمتر محصوالت کش ،قبل از دستیابی به آنها ای است که حاشیه

هرگونششه تغییششر در سششاختار زراعششی منششو  بششه عوامششل بسششیاری از منششابع طبیعششی، شششرایط  وجششود، 

رو، نیاز به یک چارچوب مشنظم بشرای    اجتماعی و نهادی است. از این -، اقتصادیمحیطی زیست

بشرای رسشیدن بشه     ای فشرا منطقشه  ریزی ساختار الگوی کششت   در برنامه گذاران یاستسحمایت از 

 Arab et) ها وجود دارد اهداف خاص ملی و تولید مواد غذایی با در نظر گرفتن این محدودیت

al., 2016.)  هشای کششاورزی بشه نفشع      چنین معامالتی بشرای کسشب زمشین    ،1یجهان بانکبه گفتة

از دیشدگاه   کشه  . ازآنجا(Deininger et al., 2014)گذار خواهد بود  هکشورهای میزبان و سرمای

در نظشر گرفتشه    «ریگشذا  سشرمایه »های اراضی خشار  از کششور    این تملک ،(WBبانک جهانی )

مشواد غشذایی کششورهای    توسشعه  هم توسعه کشاورزی کشورهای میزبشان و هشم    بسا چه شود، می

و  هششا سششالیخشکوجششود مسششاملی ماننششد  بششا  .(Lin, 2015) بخشششد مششیبهبششود  را گششذار سششرمایه

و تجربشه و تخصشص ایشران در     سشو  یشک از  ،های شدید منابع آبی طی چند سال اخیشر  محدودیت

آموختگشان در ایشن    های کشاورزی و منابع طبیعی و نیز وجود تعداد قابل تشوجهی از دانشش   زمینه

 منظشور  بشه  کارآمشد ین و پشارادایمی نشو   عنوان بهحوزه از سوی دیگر، بحث کشت فراسرزمینی را 

بخششش  گششذاران سیاسشت ریششزان و  روی برنامششه پشیش  اد منششافع دوجانبششه بشا کشششورهای هششدف ایجش 

اشششتغال و  هششای فرصششتضششمن ایجششاد  ،کشششاورزی کشششور قششرار داده اسششت. کشششت فراسششرزمینی

مشواد  توانشد زمینشه را بشرای ارزآوری، کشاهش واردات      گذاری در بخش کششاورزی، مشی   سرمایه

تشر بشه    ورود آسشان  ،خشاکی  و مشدیریت بحشران منشابع آبشی     ،و دانشش فنشی   فنّشاوری دل ، تباغذایی

 بسترهای کارآفرینی ایجاد المللی، افزایش صادرات غیرنفتی، ت مین امنیت غذایی و بازارهای بین

 یکشت فراسشرزمینی اهمیشت و جایگشاه    (.Akbarpour et al., 2020) دسازداخل کشور فراهم 

تواند هم منافع مادی از جملشه امنیشت غشذایی دو کششور را      که میچرا ،خاص میان کشورها دارد

                                                                                                                                               
1. World Bank (WB) 
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موجشب نزدیکشی    ،دلیل منافع مشترک اقتصادی حاصل از کشت فراسشرزمینی  بهت مین کند و هم 

 .(Fathinia, 2018) منافع سیاسی دو طرف شود

 زایشی  اششتغال مدیریت بحشران آب، امکشان صشدور دانشش فنشی در فرآینشد زنجیشره تولیشد،         

 از سشترش سشطح زیشر کششت و افشزایش تولیشد      مختلشف کششاورزی، گ   هشای  رشته آموختگان دانش

کششت فراسشرزمینی    ة راهبشرد زمینش  پشیش  د.رو ششمار مشی   بشه  کشت فراسرزمینی های ترین مزیت مهم

 مشورد های  های کشاورزی خار  از کشور از طریق شرکت زمیندر  گذاری سرمایهاجرای سیاست 

دهشد   غذایی ایران را تغییر مشی  است که هم وضعیت امنیت دوجانبه های نامه توافقحمایت دولت و 

در  را ایشن سیاسشت   .(Arab et al., 2016) کششد  المللشی را بشه چشالش مشی     و هم هنجارهشای بشین  

مبتنشی بشر تولیشد    ) هشای روغنشی   یک تغییر از خودکفشایی غشالت و دانشه    عنوان به توان می یشرایط

کشه توسشط منشابع کششاورزی تحشت       در نظشر گرفشت   کششت فراسشرزمینی  به حمایشت از   (داخلی

 المللشی بشرای   ت ثیراتی در هنجارهشای بشین   ؛ این سیاستگیرد مالکیت ایران در کشور دیگر انجام

در  گشرفتن  قشرار  بهبا توجه  ،کشور ایران .(Fathinia, 2018) امنیت غذایی جهانی خواهد داشت

متوسشط   سشوم  یشک تنهشا  بشارش معشادل   میشزان  شدید اقلیمی،  تغییرپذیریکمربند خشک جهانی، 

مصرف باالی آب و نبود  و همچنین، 2050آن تا سال  بینی پیشمتعدد و  های سالیخشکجهانی، 

 هشای  روش بشه کشت محصوالت غشذایی و کششاورزی    تولید و نیاز به تنوع ،مناسب های آموزش

محصششوالت  تشش مینراهکششاری بششرای  توانششد مششیکشششت فراسششرزمینی  ،یششن میششانمتنششوع دارد. در ا

 کاششت  ، بنا به تعریف، عبارت است ازغذایی کشور باشد. کشت فراسرزمینیکشاورزی و مواد 

نیازهشای صشنایع    تش مین منظور ارتقای امنیشت غشذایی و    و برداشت انواع محصوالت کشاورزی به

تشاکنون   .ششود  مشی و مقصشد تقسشیم    مبشد  بین دو کشور منافع و ارزش آن  ،در این کشت ؛مرتبط

انجشام   و کشت فراسرزمینی بررسی خودکفایی محصوالت کشاورزی زمینه درمطالعات مختلفی 

 .شود ها یادآوری می ای از این پژوهش که در پی، پاره گرفته است

به بررسی تجارت جهشانی و خودکفشایی    (Nesabian et al., 2016) نصابیان و همکاران 

 ،2010تشا   1980از سشاله   سیدوره یک طی  که نشان داد مطالعه نتایجو گندم در جهان پرداختند 
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در حشالی   ،از ثبشات برخشوردار بشوده    م سه قاره آفریقا، آمریکا و آسیاروند خودکفایی تولید گند

ی گنشدم قشاره اروپشا و    منجر به افشزایش انشدک در خودکفشای    1ازمان تجارت جهانیس که ت سیس

کشه   شده اسشت همچنین، مشخص  ؛ده استشخودکفایی گندم قاره اقیانوسیه  های کاهش نوسان

بشذر مصشرفی گنشدم قبشل از تجشارت جهششانی و کشود ششیمیایی بعشد از تجشارت جهشانی بیشششترین           

اند و سشهم نهشاده نیشروی انسشانی بعشد از تجشارت        داشته اثرگذاری را بر عملکرد در هکتار گندم

 (Luan et al., 2013) ن و همکشاران وآل. وری این نهاده افزایش یافته است جهانی کاهش و بهره

تیابی به وضعیت امنیت غشذایی و  روند تولید و مصرف مواد غذایی در آفریقا برای دس نیز به بررسی

میشزان ضشریب خودکفشایی     دهه گذششته،  پنج طی داد کهنشان  مطالعه نتایجند و پرداخت خودکفایی

دلیل افزایش ششکاف میشان نشرش رششد      که این کاهش، به ،کاهش یافته 8/0به  یکاز  غذایی آفریقا

 و همکششاران تیوجیشششب همچنششین، تولیششد مششواد غششذایی و مصششرف آن قابششل توجیششه بششوده اسششت.  

(Bishwajit et al., 2013)  داد و نتشایج نششان  دند کرروند تولید برنج در آسیای جنوبی را بررسی 

بشرای رسشیدن بشه امنیشت غشذایی       هشا  گزینشه یکی از بهترین که دستیابی به خودکفایی در تولید برنج 

به ارزیابی طشر  افشزایش    (Amirteymouri and Chizari., 2008) تیموری و چیذریامیر .است

کل عوامل تولید ذرت طشی   وری بهرهای برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی و  تولید ذرت دانه

در سه استان تولیدکننده عمده )فار ، خوزستان و کرمانششاه( بشا اسشتفاده از     1379-83 های سال

تشوان بشه    نمشی  ،مدت هکوتادر نشان داد که  مطالعه نتایج پرداختند و 2تیل -کومیستنروشاخص ت

بشه   (Akbarpour et al., 2020) و همکشاران  اکبرپشور  .خودکفایی ذرت در ایشران دسشت یافشت   

 مطالعشه  نتایج وستان تهران پرداختند ا غذایی در های حوزهتبیین الگویی برای بررسی خودکفایی 

 22نشان داد که میزان خودکفایی در تش مین سشبد غشذایی مطلشوب بشرای جمعیشت اسشتان تهشران         

و بیشترین و کمترین میزان خودکفایی در ت مین سبد غذایی مطلوب بشرای جمعیشت    بوده درصد

 عشرب و همکشاران   .سشت پیشوا و تهران بشرآورد ششده ا   های در شهرستان ،ترتیب به ،هر شهرستان

                                                                                                                                               
1. World Trade Organization (WTO) 

2. Tornquist-Thiel index 
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(Arab et al., 2016) ، عنشوان  بشه بررسی سه کششور آفریقشایی    به ،کشت فراسرزمینیدر موضوع 

بشا توجشه بشه ناششنا  بشودن      نششان داد کشه    مطالعشه  نتایج وپرداختند  کشورهای هدف برای ایران

 کششور موضوع کشت فراسرزمینی در ایران، معرفی دقیق کشت فراسرزمینی یک راهکار نجات 

بهترین مقصد برای ورود کشور ایران  ایی؛ همچنین، این کشورهای آفریقاست آبی کماز بحران 

 از تبهتشرین محصشوال  هشای روغنشی    ذرت، جو و دانه تمحصوال و کشت فراسرزمینی ةبه چرخ

  .روند شمار می به لحاظ عملکرد

 و نیشز  به کشت فراسشرزمینی  گرایشلزوم  ،کمبود منابع آبی و خاکی در ایرانبا توجه به 

کششورمان  در دولتی و خصوصی  ریزان برنامهلیاتی توسط های مدون و عم تدوین و اجرای برنامه

ای در  ، تاکنون مطالعهمرتبط پیشینمطالعات  نتایج بررسی بر اسا  شود. میاحسا   ازپیش بیش

مطالعشه   رو، از این .نشده است انجامکشت فراسرزمینی  راستایدر  ریزی برنامهو  سازی بهینه زمینة

 کششت فراسشرزمینی   بشرای اجشرای   منشد  ی نظامچارچوب تدوین در راستایحاضر یک گام جدید 

بشه   سشیب آمحصوالت کشاورزی بدون استفاده از منشابع کمیشاب و   در تولید خودکفایی  منظور به

 در برای دستیابی به خودکفشایی مشواد غشذایی   ای  ههیچ مطالعکه از آنجا  .ایران است بع طبیعیامن

 توانعات بر تقاضای مواد غذایی در کشورها و بیشتر مطالانجام نشده و  فراسرزمینی کشتزمینة 

حلشی   راه ارامشة  بشا توجشه بشه اهمیشت خودکفشایی و      است، بودهها برای ت مین این تقاضا متمرکز آن

محصشوالت  محاسبه دقیشق میشزان خودکفشایی     حاضر پژوهشهدف  ،برای بحران آب در کشور

در  ایشران کششاورزی   رزمینیکشت فراس راهبردروی آن نیست، بلکه تمرکز  ایراندر  کشاورزی

 بششا اسششت. در ایششران سششازی اقتصششادی و بهینششه کششاهش نششتش آبششی  راسششتایدر  منششاطق مختلششف

هشم حفشا امنیشت     در حال اجرا راهبردتمرکز اصلی  ،مزارع خار  از کشور در ها گذاری سرمایه

از  برخشوردار  بشه کمشک کششورهای    وضعیت بالقوه امنیت غذایی منطقشه  تغییر  هم و ایران غالت

 اسشت تشا از ایشن رهگشذر،     کاهش فشار بر منابع طبیعی و آبی کشور در راستای فراوانمنابع آبی 

و امنیشت غشذایی    ضریب خودکفایی محصشوالت کششاورزی   مناسب، کشت یالگو با ارامة بتوان

پویشا، بشه حشل     آرمشانی ریزی  با استفاده از یک مدل برنامه ،ة حاضرمطالعدر  .داد افزایش را ایران
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 تشا مششخص ششود کشه     پرداخته شد با رویکرد کشت فراسرزمینیله خودکفایی غذا در ایران مسئ

 بشرای دسشتیابی بشه اهشداف مشورد نظشر در تولیشد مشواد غشذایی         کششاورزی   هشای  نهادهچه مقدار »

 یشک بشازی   ،بشازده ایشن پشرو ه   بهینشه  تخصشیص   دین منظور، بشرای مورد نیاز است. ب فراسرزمینی

 هشای  بشازده توزیشع متناسشب بشرای    بشا  د مشخصه با محدودیت ششانس  عملکر صورت به مشارکتی

و  هشا  و داده ششده  اسشتفاده اکسشل   افشزار  نشرم از  مشدل،  برای تحلیل و برآورد .شد پیشنهادتصادفی 

هشای   پشژوهش  مرکشز  از طریق وزارت جهاد کشاورزی، مرکشز آمشار ایشران و    مورد نیاز اطالعات

 است. شده  آوری جمع 1396-1398 های مجلس شورای اسالمی طی سال

 ها مواد و روش
 آرمانی ریزی برنامهروش 

معیاری است که سازی چند های بهینه شیوهترین  یکی از محبوب ههدفچند ریزی برنامه

روش بیش از یک تابع  این .گیرد ریزی منابع آب مورد استفاده قرار می برای مدیریت و برنامه

 یکنونسازی وضعیت  برای مدل ه پویاهدفچندریزی  ز روش برنامه. اکند هدف فراهم می

بلکه پیامدهای  ،سود نیست سازیحداکثر تنها هدف اصلی خودکفایی اقتصادی شد.استفاده 

ریزی آرمانی اولین بار  برنامه .شود ه میگرفتدر نظر  .. نیز.و افزایش امنیت غذایی و اجتماعی

 کار برده شد ایگنیزیو به سوی سپس، ازمعرفی و  1960چارنز و کوپر در اوایل دهه  توسط

(Papathanasiou and Ploskas, 2018)ریزی آرمانی حداقل کردن انحرافات  . هدف برنامه

متغیرهای  شامل بخش چهارریزی آرمانی از  مدل برنامه است. از هدف مورد نظر ناخواسته

است.  شده تشکیل و تابع هدف های آرمانی های سیستمی، محدودیت گیری، محدودیت تصمیم

کار برده شده در  های به و محدودیتسیستمی، متغیرها  های محدودیتو  گیری تصمیممتغیرهای 

های  محدودیت .باید برآورده شوند حتماًو  رندخطی هستند که هیچ نوع انعطافی ندا ریزی برنامه

ها از  این انحراف حداقل کردن ،آرمانی دارای متغیرهای انحرافی مثبت یا منفی هستند که هدف

 .ستها دلیل وجود این محدودیت ها به پذیری این مدل است. انعطاف نظر موردهای  آرمان
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(1)     

های مربو  به انحرافات وزن wi و انحرافات منفی و مثبت از ارزش هدف i) x ( hi (،1در رابطه )

 و شودای از متغیرهای تصمیم است که باید تعیین مجموعهنیز  x است؛موجود در تابع هدف 

 دهد. می نشان را نابرابر ای مجموعه

 

(2)   Subject to  

   

 آرمانی پویا ریزی برنامهتعریف متغیرها و پارامترها در مدل  -1جدول 

 توضیحات پارامترها

A1 
 برای تولید محصول در مرحله اول ((i=1,2,3,4نهاده  ضریب مقدار

A2 
 ام در مرحله دومjبرای تولید محصول  ((i=1,2,3,4,5,6 نهاده ضریب مقدار

 
 از نهاده مصرفی در مرحله اول tام در دوره iمجموعه آرمان برای مواد غذایی 

 
 ام، مثالً تولید گندمiشده برای مواد غذایی  تابعی از انحراف از هدف تعیین

 
 t (i=1,2,3,4)ام در دوره iمقدار تولید مواد غذایی 

 
 امiسا  قیمت واردات مواد غذایی وزن بر ا

 
 در مرحله اول tام در دوره iمقدار محصول 

 
 در مرحله اول tام در دوره iمقدار نهاده 

 
 های موجود با کل نهاده tدر دستر  در دوره  یها محدودیت نهاده

 
 tام در دوره iقیمت مواد غذایی 

 
 t)بازده( نرش بهره در دوره 

 
 t م در دورهاiقیمت نهاده 

 
 tدوره یافته در  مقدار خروجی تصادفی تحقق

 های پژوهش م خذ: یافته
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 سازی بهینه پویا برای ریزی برنامهیک مدل 

با همکاری مشترک  با کشور ایرانغذایی بهبود امنیت  راستایکشت فراسرزمینی در 
شده  انجامو آذربایجان  ستانترکمن برزیل، کراین، غنا،وقزاقستان، روسیه، پاکستان، ا کشورهای

توافق دوجانبه بین  ها و لویتواطبق  فراسرزمینی کشاورزی برای هدف کشورهای انتخاب .است
 بارندگی، میزان ،کشت برای مناسب اقلیم و بر اسا کشاورزی و تجارت  زمینه درکشورها 
 سیاسی روابط و اقتصادی و سیاسی نقل، ثباتو حمل ارتباطی، های زیرساخت فنی، های استعداد

در  (اند شده مشخص f7 و f1 ،f2، f3 ،f4 ،f5 ،f6که با ) یادشده کشورهای با ایران دیپلماتیک و
کشور صورت گرفته  خودکفایی راستایدر  ..(.و یروغنهای  دانه، جو، گندممحصول ) هفت
آن  تولیدیک محصول اصلی وجود دارد که در  ،غذایی مادةبرای هر که  فرض کنید .است

شود. تولید  می مشخص y1 ،y2، ...y7 با نمادهایشود. مقدار این محصوالت زراعی  وارد می
 x4 و x1 ،x2 ،x3 با این مقادیر که ،استسرمایه، آب، زمین و نیروی انسانی  مندمحصول نیاز

 .(1)شکل  است شده دادهنشان 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 منظور بهكشت فراسرزمینی ریزی  پویا برای برنامه ریزی برنامهمدل  بندی صورت -1 شکل

 در ایران خودكفایی مواد غذایی

 آذربایجان ترکمنستان

 قرقیزستان

 پاکستان
 روسیه

 اوکراین
 ایران غنا

 1صول مح

 2محصول 

 

Y1-y2-y3-y4-y5-y6-y7 

F1-f2-f3-f4-f5-f6-f7 

 انسانینیروی 
(X5) 

 (X6) هیسرما

 (X2) آب 

 (X3) نیزم 

 انسانی نیروی

(X4) 

 برزیل
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-X1-x2   ا    ای   ر      �  ر    ا          �

x3-x4 

Y1-y2-y3-y4-

y5-y6-y7 

F1-f2-f3-f4-f5-

f6-f7 

 
 ای دومرحلهتولید مواد غذایی  فرآیند -2 شکل

 که ،شامل دو مرحله است نظر موردمحصول به غذای  فرآوریتولید محصول و 

 شامل ها نهاده ،دوم. در مرحله شود محسوب میمرحله دوم  نهادهخروجی مرحله اول 

و سرمایه  x5 نیروی انسانی با ،مرحله ؛ در اینراعی، نیروی انسانی و سرمایه استمحصوالت ز

نمودار در  صورت بهدر این مراحل  کشور هفتسهم احتمالی  است. شده دادهنشان  x6 آن با

ای افق و بر های زمانی گسسته از طریق دوره پویایی. که ،شده دادهنشان  2و  1 های شکل

 برای به حداقل رساندن مجموع انحرافات وزنی از اهداف (T...، t = 1) زمانی های دوره

که نمایانگر استفاده از منابع ) Aضرایب فنی ماتریس  شود که فرض می .شده است ریزی برنامه

هر دوره  درفرض برای تعیین قیمت واردات این ثابت باشد.  ریزی برنامهدر طول افق  (است

 مناسب است و اگر تغییرات در قیمت واردات مهم نباشد، مدت کوتاه ریزی برنامه ظورمن به

اولیه در افق قیمت  های دوره. اگر استفاده کرد نیز بلندمدت ریزی برنامهبرای  توان از آن می

اقالم مواد  ت مینآخر در افق باشند، مدل ممکن است به هدف  های دورهواردات بسیار کمتر از 

کوتاه  زمان مدتدر  ریزی برنامه افزایش شدید قیمت اقالم ممکن است که با سد.غذایی نر

 جهان در مازاد تولید مواد غذایی ،بعدی های دورهاز طرف دیگر، اگر در  ؛نباشد پذیر امکان

که باالتر از  کردقبلی استفاده  های دورههای وارداتی  قیمتاز  توان می د،داشته باش وجود

که این مدل تقریباً کل تقاضای مواد غذایی را  شود میباعث کار این  .تبعدی اس های دوره

 تولید مواد غذایی خودکفایی، ممکن است های پرو هبرآورده کند. بسته به هزینه تولید در 

و شاید بهتر باشد در  وجود داردزیرا در تولید مواد غذایی جهانی مازاد  باشد،داشته نیی آکار

دقیق تقاضا و قیمت  بینی پیش تولید با تا دشواز بازار خریداری  غذایی، مواد پرو ه خودکفایی
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 وتحلیل تجزیهباید روز کردن پارامترهای مدل،  بهبرای  ،عالوه بر این .دصورت گیر مواد غذایی

تقاضا برای  بینی پیش. (Charnes et al., 1989) انجام شود ها دورهو بین  ها دورهحساسیت در 

 های عادتزیرا افزایش جمعیت و  ،یک مسئله پیچیده است هاآنمواد غذایی و قیمت واردات 

 .گذارد میکاال ت ثیر  بر تقاضا و قیمت هر شدت بهغذایی 

(3)  

 

 

 

  

است؛  ضریب فنی یا محصول مرحله اول  ،(، 2در رابطه )

مرحله دوم  های نهادهبردار  و در مرحله دوم tبردار تولید مواد غذایی در دوره   مچنین،ه

ها باید از  یا استفاده از ورودی A ضرایب موجود در ماتریسد و نده نشان میرا  tدر دوره 

دستر  بودن منابع باید  شود تا فناوری فعلی بازتاب یابد. در نظر تجدیدبه دوره دیگر  ای دوره

در  هاآنروز شود. اگرچه تغییر در ضرایب استفاده از منابع مهم است و  به ای دوره صورت به

 و است راهبردی، اما خودکفایی مواد غذایی یک هدف گذارند میتخصیص منابع ت ثیر 

از  فادهاستاست. این تحول  شده تبدیلبه یک برنامه خطی مده، ( آ3) رابطه که در طور همان

 ,Papathanasiou and Ploskas)سازد  پذیر می را امکانخطی ریزی  قدرتمند برنامه های روش

2018). 

(4)   
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 و 

(5)   

 

 

 

 درخودکفشایی   بشرای مقدار بهینه تولید هشر محصشول    (4)رابطه ، ریزی پویا مدل برنامه در

 Charnes et) دهشد  نشان مشی ( را t1) ( مقدار بهینه مدل در مرحله دوم5و رابطه )( t0) مرحله اول

al., 1989). 

 تخصیص عادالنه بازده

تخصیص عادالنه بازده است.  مشترک های گذاری سرمایهیکی از پارامترهای اساسی در 

دیگری نیز  های بازدهبازده پولی مهم است، اما  کنونی،در شرایط  گرچه باید به خاطر داشت که

ه در این ، کشورهایی کرای نمونهبنیستند.  گیری اندازه قابلمستقیم  طور بهوجود دارند که 

برخوردارند و این ها و توسعه اجتماعی  کنند، از زیرساخت مشترک شرکت می گذاری سرمایه

. همچنین، ، فراهم آیدشود میانجام  گذاری سرمایهدر آنجا که  هم در کشورهایی بسا شرایط چه

طوالنی  های مسافتاز  واردشدهو از وابستگی به غذاهای  کند میتوسعه به ثبات سیاسی کمک 

 نظر از گذاری سرمایه های خروجیعمده، ما به مسئله تخصیص  طور به .کند میجلوگیری نیز 

دست آوردن  زیرا برای به ،ساده نیست مسئله. این یمپرداز میواحدهای غذایی یا ارزش پولی 

، رای نمونهبکه از یک نوع نیستند.  ستااز هر کشور  هایی ورودینیاز به  ،ها خروجیاین 

در تولید مواد غذایی ضروری است. مقایسه یک واحد آب با یک واحد سرمایه  سرمایه و آب

بسیار  است، یا منبع ت مین سرمایه کند میدر تعیین میزان اختصاص به کشوری که آب را ت مین 

نیز صادق  ...سرمایه در مقابل زمین، زمین در مقابل آب و در مورد موضوعدشوار است. همین 

ه با تبیین مسئله در بستر نظری بازی، به مسئله تخصیص عادالنه پرداخت است. در مطالعة حاضر،

عملکردی که بیانگر  ؛ واز فرصت خواهد بود محدودشدهتابع مشخصه  صورت به. این بازی شد
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 ،هستند وهوا آبوابسته به  ها خروجیکه  یمتغیر تصادفی است. در شرایط ،است گرسهم هر بازی

های  ، بازی خود از ورودیگرفته شود در نظر گربازی عنوان بهشورها ک نظر ازاینکه بازی  جای به

هدف،  ریزی برنامهبهینه یک مشکل  حل راهبا استفاده از  ،. سپساست شده تعریفکشورها 

این بازی حل  ،و سپس دهشعملکرد مشخصه استخرا   صورت به کننده تعیینیک بازی 

برای تخصیص برداشت تصادفی  ،گیرد میی تعلق در باز گرکه به هر بازی هایی نسبت. از شود می

 .(Charnes et al., 1989د )شو میاستفاده 
(6) 

 

 

 

 

  

ها و  خروجیقیمت محصول اولیه گندم و مقدار بهینه  هدهند نشان( 6) رابطهسمت راست 

بهینه مدل  حل راهممکن است با  یافته تحققواقعی  ست. مقادیردر مدل آرمانی پویاهای  ورودی

کنترل مدل نیستند.  درتصادفی و برخی دیگر  وهوا آبمانند  زیرا برخی از عوامل ،متفاوت باشد

 دهد ش برای توزیع برداشت تصادفی را پیشنهاد مییک رو بازی ،(6) رابطه ، درحال این با

(Charnes et al., 1989). 

(7)    

 دست به( 6است که از رابطه ) tدر دوره یافته  تصادفی تحققمقدار خروجی  V(، 7در رابطه )

 د.ده نشان می را در اثر امتالف مشترک کشورها از هر نهاده امiمقدار سهم نهاده  c(i) ؛آید می
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(8)    

(9)  

یافته  تحقق Vخروجی  از اول هر نهاده مصرفی مرحلهسهم پولی  Z(i)(، 9در رابطه )

 .است

 طرف تقاضا و عرضه

در شود که  روغنی در نظر گرفته می های دانهتقاضا برای مواد غذایی و  ،خشدر این ب

طرف در  ،است. همچنین گنجانده شدهدر مدل  حفا امنیت غذایی کشور مهم بوده و راستای

 ,.Arab et al) گیرد میقرار  بررسی مورد بیشتر مناطق جهان منابع زمین، آب و کار در ،عرضه

2016). 

 طرف تقاضا

افزایش  سمت تقاضای بیشتر اقالم موجود در ر یم غذایی کشور ایران و عوامل مؤثر در

و ضریب خودکفایی در این واردات کاالهای اساسی غذایی میانگین  آمارتقاضا مشخص شد. 

بخشی  عنوان بهکل تقاضا بلکه  عنوان بهنه  ،های واردات دادهاز است.  دهآم 2کاالها در جدول 

مقدار متوسط کل  2 جدول .استفاده کرد توان ، میکه برای دستیابی به خودکفایی الزم است

 تولیدشدهو  اتیهای روغنی، گوشت و چغندرقند وارد ای، دانه دم، شکر، جو، ذرت دانهگن

 این که گفته شد، از برآوردهای طور هماندهد.  را نشان می 1396-97 های ایران طی سال

ف در آینده استفاده تولید هد مقادیر برای نرش ضریب خودکفایی و واردات برای جدول

 خواهد شد.

( ) ( )t t tZ i S i v
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 (1396-97) ت كاالهای اساسی غذایی برای دستیابی به خودكفاییواردا -2جدول 

 محصوالت (تن هزار)تولید داخلی میانگین  (تن )هزارواردات میانگین  ضریب خودكفایی

 گندم 12704 3300 99

 برنج 1950 1010 48

 قند و شکر 902 933 49

 های روغن دانه 100 991 10

 گوشت قرمز 701 75 91

 ای ت دانهذر 693 8945 7

 پنبه 145 330 44

 چغندرقند 8388 499 75

 جو 2746 1250 55

 کلزا 351 1850 19

  .(SCI, 2019) مرکز آمار ایران:  خذم

 طرف عرضه

دستیابی به خودکفایی ضروری  منظور بههای مورد نیاز  طرف عرضه برای تعیین ورودی

ویژه تولید محصوالت زراعی، زمین، آب،  د نیاز برای تولید مواد غذایی بهمور های نهادهاست. 

. زمین شود میاز منابع پرداخته  کدامبه دسترسی هر  ،است. در این بخش نیروی کار و سرمایه

قزاقستان، روسیه، پاکستان،  قبیلمناسب و منابع آب فراوان در کشورهای همسایه ایران از 

وجود دارد.  محصوالت کشاورزیبسیاری از و آذربایجان برای تولید  ترکمنستانکراین، غنا، وا

که نیروی  است کشاورزی ایرانی انو مهندس انمتخصص شامل نیاز دمورنیروی انسانی بخشی از 

که  است کشورهای میزبان شامل نیروی کار نیز و بخشی دیگر روند شمار می به کار ماهر

 و نفتیدرآمد  شاملمورد نیاز  د. سرمایهشوشامل  را غیرماهر ماهر و کار ینیروتواند  می

 نیاز موردتمام منابع  ،بنابراین است.ی میزبان کشورها دربخش خصوصی ایران  گذاری سرمایه

برای دستیابی به خودکفایی و کشت فراسرزمینی در دستر  است. یک طر  عملیاتی برای 

 .گرفتقرار  بررسی مورداکسل  افزار نرمآرمانی پویا با استفاده از  ریزی برنامهاستفاده از 



...... در ایپو یآرمان يزیر كاربرد برنامه    

157 

 بحث و نتایج

 آنها وارداتایران و کاهش  راهبردیو تولیدات محصوالت  زیر کشتسطح افزایش 

 ،جدول های این ر اسا  داده. بشده استبررسی  3در جدول افزایش امنیت غذایی  راستایدر 

 351 تولید آن و بوده هزار هکتار 157کشت محصول کلزا در داخل کشور در حدود  سطح زیر

. افزودتولیدات داخلی هزار تن بر  67توان  می ،که با کشت فراسرزمینی استهزار تن در سال 

در  نهزار ت 298 اًتقریب هزار تن و محصول جو 468مقدار تولید گندم  ،در کشت فراسرزمینی

با ها  ین کشوراکشاورزی توسعه روابط دوستانه و  ،ده و با توسعه همکاریبوکشورهای میزبان 

آبی منابع  آسیب به بدون کار،افزایش داد. این  را تولیدات کشاورزی این توان مقدار می ،ایران

 خودکفایی، امنیت غذایی و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی دتوان می ایران،طبیعی و 

 .ه باشدهمراه داشت به کشور را

با  كشت فراسرزمینی تولید محصوالت اساسی كشور و و قیمت تولید كلمقایسه  -3جدول 

 سازی پویا از روش بهینه گیری بهره

 محصوالت

  زیر كشتسطح 

 كشور

 هکتار(هزار )

 تولید كل 

 كشور

 تن(هزار )

 قیمت 

  1398در سال 
 (ریال)

 تولید كشت 

 فراسرزمینی

 تن(هزار )

 قیمت 

  1399در سال 
 (ریال)

 27500 44/468 22000 12704 6526 گندم

 98500 15/59 55000 1956 396 برنج

 5750 27/71 5020 8388 134 چغندرقند

 21300 47/298 16300 2746 1765 جو

 55400 44/67 46600 251 157 کلزا

 21500 73/5 17000 693 103 ای دانهذرت 

 68500 45/3 48760 145 52 پنبه

  (SCI, 2019)ایران  مرکز آمار : خذم
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كشت فراسرزمینی در كشورهای میزبان و مقدار نهاده مصرفی در  برآوردی آمار -4جدول 
 1397-98 زراعی سال

 جمع كل جو پنبه كلزا چغندرقند برنج ذرت گندم محصوالت

 کشور
 قزاقستان
 هروسی

 روسیه
 برزیل

 قزاقستان پاکستان
 ترکمنستان
 آذربایجان

 غنا کراینوا
 

 240400 15000 1200 16000 13000 2000 61200 132000 هکتار

 آبینیاز 
 (متر مکعب )میلیون

725 734 23 168 84/7 4/11 8/7 1890 

 326000 121000 16700 120000 34600 5060 9850 19800 (ریال )میلیون سرمایه

 5008 300 107 352 546 104 1224 2376 (نفر )هزار کار یونیر

 812000 148000 2670 176000 38100 80400 139000 228000 (ریال )میلیون درامد

 (.ECA, 2021) فراسرزمینی انجمن کشت ،(MAJ, 2019) وزارت جهاد کشاورزی : خذم

میلیشون   1890نی آب مصرفی برای تولیشد کششت فراسشرزمی   کل مقدار ، 4با توجه جدول 
 1397در سشال  ایشران   در مصرف منشابع آبشی  که این مقدار  بوده، میزبان یدر کشورها مترمکعب
 دیگرکشششت منشافع  از شششده اسشت. کششور  وارد  آب مجشازی  توجشه  قابششلمقشدار  و  جشویی  صشرفه 

بشوده  میلیشارد ریشال    326میلیارد ریال برای کشور در قبال هزینشه   813فراسرزمینی کسب درآمد 
به کاهش خشرو  ارز از کششور و اطمینشان خشاطر از تولیشد محصشوالت        توان ؛ همچنین، میاست
  اشاره کرد. اسی توسط عوامل خود در خار  کشوراس

 تولید محصوالت اساسی كشور ومیزان تولید داخلی و میانگین واردات مقایسه  -5جدول 
 پویا سازی بهینهروش  از گیری با بهره كشت فراسرزمینی

 آورد درصد بر
 از كاهش واردات

 تولید كشت 
 فراسرزمینی 

 تن(هزار )

 میانگین 
 واردات 

 تن(هزار )

 میزان 
  یداخلتولید 
 هزار تن()

 عملکرد 
 محصوالت اساسی )تن(

 گندم 3.54 12704 3300 468 14/0

 برنج 4.92 1956.28 1010 59 05/0

 چغندرقند 54.82 8388.45 1339 71 052/0

 جو 2.84 2746.13 2600 298 023/0

 کلزا 1.78 351.96 1810 67 037/0

 ای ذرت دانه 4.77 693.38 8945 5/5 013/0

 پنبه 2.87 145.56 330 4/3 010/0

  (.CIR, 2021) گمرک جمهوری اسالمی ایران ؛(MAJ, 2019) وزارت جهاد کشاورزی : خذم
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هزار  3300حدود الزم است  ،خودکفایی گندم ایران برای ،5و  4ول انتایج جدبر اسا  

 ،در کشورهای مختلف فراسرزمینی زیر کشت سطح هزار هکتار 132تن تولید شود که با حدود 

 چهاردهکرد و حدود  تولیدایران  یز مرزهاتر اهزار تن محصول گندم در فرا 468توان  می

محصول کلزا در تولید روغن نباتی کاهش داد. را درصد از سهم واردات کل گندم کشور 

 در رو، از این و شدهروغنی وارد  های دانهدرصد  نودحدود  از آنجا که و دارد فراوانکاربرد 

کشور یک در  کلزا هکتار هزار شانزدهان با کشت حدود تو می است،امنیت غذایی  خطر

تولید کرد  از این محصول راهبردی راهزار تن  67مقدار  ،از منابع آبی فراوان ة برخوردارهمسای

 د.سته شودرصد کا آن به میزان چهارتا از میزان واردات 

 1398میزان برآورد پارامترهای بازی مشاركتی در كشت فراسرزمینی سال  -6جدول 

 درصد هر سهم 

 نهاده

 سهم پولی 

 هر نهاده مصرفی

 مقدار سهم 

 نهاده

 مقدار خروجی 

 یافته تحققتصادفی 

  موردمنابع 

 استفاده
 متغیر

S 
Z 

 میلیون ریال()

C 
 میلیون ریال()

V 
 میلیون ریال()

X 
 میلیون ریال()

 سرمایه 80600 12100 94900 1680 70/0

 بآ 9032 4060 18400 327 13/0

 زمین 296 5190 14900 264 11/0

 کار ینیرو 42480 4670 6910 122 05/0

 پژوهش های یافتهم خذ: 

 1398پارامترهای بازی مشارکتی در کشت فراسرزمینی سال بر اسا  نتایج برآورد 

دارد.  در این زمینه همکاری زیادی از که نشان ستبسیار باالگذاری  مقدار سرمایه (،6جدول )

گذاری  باید در این سرمایه ،برای دستیابی به خودکفایی ،عنی است که کشور ایراناین بدان م

باالتری  و امنیت غذایی به بازده پولی ،ند، که بازیکنان با افزایش سهم و قدرت بیشترشرکت ک

 )همکارانه( بازی منصفانه مدل یک توسط 7و  6ول ادر جد برآوردشدهمقادیر یابند.  دست می
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که سهم هر کشور با  است صورت گرفته کننده در کشت فراسرزمینی کتبین کشورهای شر

در سال  این طر  کنندة سرمایه ت مین عنوان به ،دهد. ایران نشان می را آنتوجه به منابع اشتراکی 

دیگر که  یها پرداخت کرده و سهم کشوررا  درصد سرمایه هفتادحدود   ، سهمی معادل1398

 .استدرصد  ، یازده، سیزده و پنجترتیب به بودند، کار ینیرو، آب و زمین یها نهاده کننده ت مین

 در 1399 سال فراسرزمینی درکشتریزی آرمانی پویا  میزان برآورد پارامترهای برنامه

 یافته تخصیص یها داده بوده وبسیار زیاد کنندگان همکاری  بین شرکتمدل بازی مشارکتی 

با توجه به  .ده استمآ 7هر بازیکن در جدول  برای 1399برای سال  مشارکتیتوسط بازی 

 سه سهم ایران از سرمایه نسبت به سال گذشته کاهش ،1399مدل برای سال  برآوردمیزان 

شنایی بیشتر آکه دلیل بر  است، درصد افزایش داشته یکداشته و در نیروی کار  درصدی

بهبود روابط بین  ،تیجهن و زبان آنها و در فرهنگ باایرانی در مناطق مختلف  کار ینیرو

 د.شو می نیروی کار را موجب وری بهرهو افزایش  است ایرانی نامتخصصکشاورزان و 

در مدل بازی  1399میزان برآورد سهم هر كشور دركشت فراسرزمینی سال  -7جدول 

 مشاركتی

 درصد هر سهم 

 نهاده

 سهم پولی 

 هر نهاده مصرفی

 مقدار سهم 

 نهاده

 مقدار خروجی تصادفی 

 یافته تحقق

  موردمنابع 

 استفاده
 متغیر

S 
Z  

 میلیون ریال()

C  
 میلیون ریال()

V  
 میلیون ریال()

X  
 میلیون ریال()

 سرمایه 63200 9340 73600 21600 67/0

 آب 10465 4710 16100 473 15/0

 زمین 266 466 11900 348 11/0

 کار ینیرو 47842 5260 7290 214 07/0

 پژوهش های یافتهم خذ: 
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

 و برای امنیت ملی مواد غذایی بلندمدتو  مدت میاندنبال برنامه چارچوب  به 
ت مین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در  راستایهای کلی اقتصاد مقاومتی در  سیاست

(، م موریت دولت ایران محافظت از امنیت غذایی 1370-1400) محصوالت اساسی زراعی

ویژه  و افزایش تولیدات کشاورزی به ششم پایان اجرای قانون برنامه در درصد 95 د حداقلخو

های  محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

قانون  31ماده ) است وری آب و خاک کشاورزی تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره

یک  عنوان به  بودن کشت فراسرزمینی در ایران، ضمن معرفی دقیق آن با توجه ناشنا .(اساسی

همکاری با امنیت غذایی دانش و  یارتقا، آبی کمراهکار عملیاتی برای نجات ایران از بحران 

. آب در ایران باشد کمیابمشکل منابع  یشاگتواند راه می ها در زمینه کشاورزیدیگر کشور

در  رزمینی مدیریت بحران آب، امکان صدور دانش فنیکشت فراس های ترین مزیت مهم از

تر به  ترش سطح زیر کشت و افزایش تولید، ورود آسانگس زایی، فرآیند زنجیره تولید، اشتغال

المللی، افزایش صادرات غیرنفتی، ت مین امنیت غذایی و فرآهم شدن بسترهای  بازارهای بین

همچون عدم ثبات روابط سیاسی  یمعایب ی،ی کشت فراسرزمین. در کناز مزایااستکارآفرینی 

تواند منجر به اجرای موقت  اجتماعی بین آنها میبین کشورها و نیز تغییر شرایط اقتصادی و 

قیمت خارجی توسط کارفرمایان  د. احتمال جذب نیروهای کار ارزانطر  و شکست آن شو

ش کشاورزی از نان بخهای کارآفری جای نیروهای داخلی و خرو  حجم باالیی از سرمایه به

افت تولید داخلی و  ،گذاری در داخل و در نتیجه  به معنی کاهش سرمایه کشور به مناطق هدف

داشتن ثبات های مهم میزبان،  . از شاخصکشور استکاهش اشتغال در بخش کشاورزی 

و سیاسی و امنیتی در منطقه و اعتماد هر دو کشور مبد  و مقصد برای انجام کشت فراسرزمینی 

 با ،بدین ترتیب .است (ونقل های مناسب )راه آهن، ت مین امنیت حمل ساخت دارا بودن زیر

 ریال میلیارد 813 درآمد ،کشت فراسرزمینی ی طرف قراردادهمکاری کشورها مشارکت و

 کشور از ارز خرو  کاهش به که آید، دست می به ریال میلیارد 326 هزینه قبال در کشور برای
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آب مصرفی بخش  ، با توجه به حجم باالید و همچنینانجام می الت اساسیتهیه محصو برای

در  کشاورزی بخش آب کشور در درصدی مصرف سهحدود کاهش با  ،در کشور کشاورزی

تلفات آب در بخش  با یکی از کشورهای همسایه، کشت فراسرزمینیشرایط اجرای قرارداد 

شرب و  جمله ازها  شایانی به سایر بخشموقت، کمک  طور به یابد که نیز کاهش می کشاورزی

در  راهبرددر مزارع خار  از کشور، تمرکز اصلی  ها گذاری سرمایهبا انجام  .خواهد کردصنعت 

در  ویژه به وضعیت بالقوه امنیت غذایی منطقه تغییر همهم حفا امنیت غالت ایران و  حال اجرا

 و از منابع آبی فراوان برخورداری به کمک کشورها تا جنوب شرقی آسیا و اروپای شرقی است

 که از رهگذر آن،داد  ارامهکشتی  یبتوان الگو ،کاهش فشار بر منابع طبیعی و آبی کشور

کشت البته  .یابدو امنیت غذایی ایران افزایش  ضریب خودکفایی محصوالت کشاورزی

 نیز و کشورها بین سیاسی روابط ثبات همچون عدم ،داشته باشد معایبی نیز تواند می فراسرزمینی

 و طر  موقت اجرای به منجر تواند می که هاآن بین و درون اجتماعی و اقتصادی شرایط تغییر

 ترجیح و کارفرمایان توسط خارجی قیمت ارزان کار نیروهای جذب احتمال .شود آن شکست

 بخش کارآفرینان های سرمایه از باالیی حجم داخلی و خرو  نیروهای جای به هاآن از استفاده

 کاهش است که به کشت فراسرزمینیاز دیگر معایب  هدف مناطق به کشور از کشاورزی

کشاورزی  بخش در اشتغال کاهش و داخلی تولید افت ،نتیجه در و داخل در گذاری  سرمایه

 Kalbasi Esfahani et)  و همکاران کلباسی اصفهانیمطالعات نتایج با  نتایجاین  .انجامد کشور می

al., 2020) عرب و همکاران و  (Arab et al., 2016) با ة حاضردر مطالع .همخوانی دارد ،

، به حل مسئله خودکفایی غذا در و بازی مشترک ریزی آرمانی پویا استفاده از یک مدل برنامه

 آمده، دست . در پایان، با توجه به نتایج بهایران با رویکرد کشت فراسرزمینی پرداخته شد

 :شود میارامه  ر  زیرش به هایی پیشنهاد

برگزاری  وهای مهندسین مشاور برای مطالعات کشورهای هدف  انعقاد قرارداد با شرکت -1

وزارت جهاد کشاورزی های مختلف مشاورین فنی و تخصصی  جلسات کارشناسی با گروه

؛ کنند های کشورهای خارجی کشاورزی می گذارانی که در زمین برای حمایت از سرمایه
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در  مرزی برونخری از کشاورزان  ت خرید این محصوالت و حتی سلفضمان همچنین،

های ابتدایی کار بسیار مهم  البرای س ویژه به ، کهآنهابه ادامه روند کار  راستای کمک

 .رسد نظر می به

 شایسته است که از افزایش هزینه تولید، در نتیجه،با توجه به تغییرات زیاد نرش ارز و  -2

مادی و معنوی اعم از حقوقی، اطالعاتی  های حمایتپشتیبانی و  این بخش گذاران سرمایه

 ارامه، ها نهادهاز قبیل خرید و یا اجاره زمین، ت مین منابع آبی، تهیه بذر و سایر  تدارکاتیو 

تضمین  برای ای بیمه های پوشش ارامهبا دوره بازپرداخت طوالنی،  قیمت ارزانتسهیالت 

عمل  بهینی محصوالت تولیدی در کشورهای خارجی و خرید تضم گذاری سرمایهامنیت 

 .آید

فراسرزمینی راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی  کشت درمشارکت کشاورزان داخلی  -3

 . آید شمار می در صنعت کشاورزی به ارزآوریکشاورزان و 

از منظر اقتصاد  تولید درکشورهای پرآب توسعه کشت فراسرزمینی نیازمند آمایش -4

 .استبر در کشور هدف  آب تت محصوالو کش کشاورزی
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