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 ینیشت فراسرزمکران از بحران آب؛ یار نجات اکراه

 3ی، احمد عابد2یما پورنبی، ن1الد عربیم

 :دهکیچ

 ،ينينشد  شدهر  گسدترش  ت،يجمع بود  رشد خواهد آب بحران با شورهايك جزء الدييم 2025 سال در رانيا شورك

 است  شده آب يتقاضا شيسب  افزا  ،يصنا شرفتيو پ يشاورزك توسعه مردم، يزندگ فرهنگ و رفاه سطح شيافزا

-يرقابت آب مشخص مران، در بازار يلزوم قرار گرفتن ا ،يالمللنيب و يمل سطح در يآبمك موضوع تياهم به توجه با

هوشدمند   يدارد و در حال حاضر، در دولت ها ي، بازار گرمياحوضهنيآب ب يي، در جا به جاينيفراسرزم شتك شود 

ران، يد در ا ينيشت فراسدرزم كن پژوهش با توجه به ناشناس بودن موضوع يدر ا افته است ي ايژهيو گاهير، جايو با تدب

ن مقودد،  يبهتدر  ي، به بررسيم آبكران از بحران يار نجا  اکراه ي به عنوان  ينيسرزمشت فراكق يدق يضمن معرف

-ران به چرخهيشور اكورود  يرد، براکن محوول از لحاظ عمليران و بهتريدوست و مد نظر دولت ا يشور هاكن ياز ب

الن در جهت كما  يتومراهبردها و شوند تا در يشنهادا  ارائه ميشود  در انتها پي، پرداخته مينيشت فراسرزمك ي

 ار گرفته شوند كمطلوب به  ل به افقين

 ل، قزاقستانیرد، گندم، جو، برنج، برزکشت، عملکر ی، سطح زینیشت فراسزمک: یدیلک واژگان

 

 مقدمه  -1

 در گر،يد يشور هاك يخووص بخش اي دولت ها توسط ييزذا تيامن جاديا ار هايکراه از يکي ،4ينيفراسرزم شتك

 هك صور  نيبد باشد يم هستند، لکمش دچار ييزذا نيتأم نظر از هك ييشور هاك توسعه و حال در شور هايك

 شتك به اقدام ر،يفق عمدتا  شور هايك در شاورزيك ياراض ديخر اي اجاره با ،يخووص ت هايكشر اي دولت ها

-يم عرضه ،يجهان بازار هاي در فروش اي داخل مورف براي را آن محوول و نندكيم شاورزيك مختلم محووال 

ن(، يزم و )آب يداخل مناب  تيمحدود به توجه با و برده يپ مسئله نيا تياهم به شورهاك از ارييبس نيبنابرا ند ينما

 يستيز سوخت هاي و يزراع محووال  ديتول براي آنها مناب  از و نندكيشورها مك گريد ن هاييزم اجاره به اقدام

 ورود است، ردهك نگران را يطيست محيز ارشناسانك و پژوهشگران لگران،يتحل از ارييبس هك يعامل برند يبهره م

 دييتهد ،يشتك  ت ستميس اجراي شتر ويب درآمد و صادرا  شيافزا هدف با هك باشديم يخووص ه گذارانيسرما

 ينوع بخش، نيا در گذاريه يسرما معتقدند زين گريد عده اي شود  البته،يم محسوب ين الملليب ييزذا تيامن بر

 نيتأم موج  شتريب ييزذا مناب  به يدسترس با ه گذاريسرما شورك هك صور  نيبد باشد،يم  "برد -برد " بازي

 رساخت هاييز بهبود سب  ،يمال درآمد هاي شيافزا بر عالوه زين زبانيم شورك در و گردديم ييزذا تيامن

 و سال 50 از شيب اجاره فروش، براساس عمدتا  هانيزم نيا واگذاري شود يم يشغل فرصت هاي شيافزا و شاورزيك

ه يسرما نيشتريب ،2008 سال در يجهان تجار  و توسعه تهيمك گزارش باشد  بر اساسيم سال 50 از  مترك اجاره
                                                           

 miladarab@live.comدانشجوي رشته مهندسي آب، دانشکده مهندسي زراعي، دانشگاه علوم كشاورزي و مناب  طبيعي ساري،  -1

 دانشجوي رشته مهندسي آب، دانشکده مهندسي زراعي، دانشگاه علوم كشاورزي و مناب  طبيعي ساري - 2

 دانشجوي رشته مهندسي آب، دانشکده مهندسي زراعي، دانشگاه علوم كشاورزي و مناب  طبيعي ساري - 3
4
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 به مربوط  يترت به دالر، ارديليم 6 و 14 با ييقايآفر شورهايك نيب در نيزم ديخر اي و اجاره جهت يخارج گذاري

 به ييباال يوابستگ ،كيخا و يآب مناب  تيمحدود به توجه با فارس جيخل حوزه شورهايك بود  ايتانزان و سودان

 ارديليم 20 به 8 آنها، از ييزذا مناب  واردا  ،2007 تا 2002  سالهاي نيب هك طوري به دارند؛ ييزذا مواد واردا 

 زذا ديتول براي يزراع ن هاييزم ديخر به ، اقدامينفت ميعظ ريذخا بودن دارا به توجه با نيافت  بنابراي شيافزا دالر

 دارد، را محوول شتك تين هايش قابليزم درصد 1 تنها هك قطر شوركمثال،  طور ند  بهينمايم شورهاك گريد در

 دانه هايو ذر  ، گندم اهانيگ شتك جهت سودان از و برنج شتك جهت امبوجك و تناميو از نيزم ديخر به اقدام

 ( Danienl. S, 2011) است ردهك يروزن

 قرار مد نظر ديبا آن ردنك يياجرا هنگام در هك دارد زين يطيشرا ادش،يز اريبس اييمزا نارك در ،ينيفراسرزم شتك

 ديبا هك هستند مواردي جمله از اال،ك باالي حجم انتقال در ييتوانا و حمل و نقل در باال مثال، سرعت طور رد  بهيگ

باشند  يم مشترک مرز داراي هك است ييهاشورك با تياولو نيرد  بنابرايگ قرار مد نظر ،مقود شور هايك انتخاب در

 شتك هك است الزم خا ، منب  ي  به شدن وابسته از رييمهم جلوگ اصل اساس بر داشت، نظر در ديبا نيهمچن

 ( 93اران، کو هم شود )زند رييجلوگ ،شورك ي به  يوابستگ جاديا از تا شود رييگيشور پك چند در ينيفراسرزم

شور ها، دولت ها و كن يب يطرف با تعامل منطق ي ه از كده نو ظهور است يپد ي  ينيشت فراسرزمك، يلكبه طور 

ر يتجار  ز يايد به دنيجد يچه ايجهان، در ييت زذايدار، در امنيدگاه توسعه پايج ديگر با ترويد يمردم و از سو

 د  يگشايز ميم آب نيمستق

 مواد و روش ها -2

 يباشد؛ به گونه ا يم (1)فائوملل متحد  يشاورزكن مطالعه، بر اساس آمار سازمان خواربار و يها در اليو تحل يبررس

-شوركرد سه محوول مهم )گندم، جو و برنج( در کزان عمليشت و مكريبه اهداف مطالعه، سطح ز يابيدست يه براك

شد  با توجه به  يجم  آور - 1393تا  1373از سال  -ست ساله يدوره ب ي ران، در يبا ا ي رابطه نزد يدارا يها

شورها، در خوو  كاز  يتفاهم نامه با برخ يبر امضا ي، مبنرانيا ياسالم يجمهور يشاورزكجهاد  ار وز ليتما

 يقزاقستان انتخاب شدند  از طرف ل وين پژوهش، برزيدر ا يمورد بررس يشورهاك، ] 2 [ينيشت فراسرزمكآزاز 

شور، به صور  كهر  يرد محووال  مورد نظر، براکشت و عملكر يسطح ز يج، نمودارهايان شدن بهتر نتاينما يبرا

سه يران مقايشور اكردشان در کمقود، با عمل يهاشوركن محووال  در يرد اکزان عمليرسم شد  سپس م جداگانه

 شوند يم

 ج یبحث و نتا -3

 شور قزاقستانکرد سه محصول گندم، جو و برنج در کشت و عملکر یسطح ز یبررس -3-1

 ين است و با اختالف قابل توجهيشتريشت گندم بكر ين سه محوول مورد بحث، سطح زيشور قزاقستان، در بكدر 

 826/11ن يانگيم يست ساله مورد مطالعه، دارايه در بازه بك يشتر است؛ به طوريشت جو و برنج بكر ياز سطح ز

تار و در کون هيليم 124/2شت جو كر ين سطح زيانگيه مكاست  ين در حالي  ا(1لک)ش تار بوده استکون هيليم

از  يعنيه مورد مطالعه ياول يشت گندم در سال هاكر يمتر بوده است  سطح زكشت گندم كر يل بازه، از سطح زك

تا  به همان مقدارش در يداشته و نها يروند صعود 1393تا  1381داشته و از سال  يروند نزول 1381تا  1373سال 

بوده  يه روند نزولكبازه مورد مطالعه  يشت جو، به جز چهار سال ابتداكر يده است  در مورد سطح زيرس 1373سال 

شت كر يشده است  سطح زن مقدار حفظ يبا  هميه بازه، تقريده، در بقيتار رسکون هيليم 777/2است و به مقدار 

                                                           
1
 fao 
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 ن،يانگين رقم ميهم يتار، حوالکه ونيليم 0008/0ن يانگيمتر است، با مكار يه نسبت به گندم و جو بسكز يبرنج ن

  (1ل ک)ش افته استي ياهش جزئكش و يافزا

 
 ]1[، 93تا  73شور قزاقستان از سال كشت گندم، جو و برنج در كر يسطح ز  -1ل کش

 

رد گندم و جو کشود، عمليده ميد 2ل که در شكشور قزاقستان، همانطور كن سه محوول در يرد اکدر مورد عمل

رد کتار بوده است  عملکلوگرم بر هكي 68/1101و  31/975ن يانگيم ي  دارايداشته و به ترت يامال  باهم همپوشانك

رد گندم و جو باالتر بوده است کاز عمل يتار، با اختالف قابل توجهکلوگرم بر هكي 16/3266ن يانگيمحوول برنج با م

، 1373تار در سال کلوگرم بر هكي 3/2713ه از ك يداشته است؛ به طور يخوب يو در بازه مورد مطالعه روند صعود

 ده است يرس 1393تار در سال کلوگرم بر هكي 1/3960به 

 
 ]1[، 93تا  73شور قزاقستان از سال كگندم، جو و برنج در  ردکعمل  -2ل کش

 

 شور قزاقستانکرد سه محصول گندم، جو و برنج در کشت و عملکر یسطح ز یبررس -3-2

گر بوده يشتر از دو محوول ديشت برنج بكر يل، به جز سال آخر مورد مطالعه، در تمام سال ها سطح زيشور برزكدر 

تمام بازه مورد نظر، به شت جو در كر يشتر بوده است  سطح زيشت گندم از برنج بكر يو فقط در سال آخر، سطح ز

شت گندم و برنج، با كر يتار بوده است و نسبت به سطح زکون هيليم 0107/0با  ثابت يزان تقرين به ميانگيطور م
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ون يليم 186/3و  919/1  يل به ترتيشت گندم و برنج در برزكر ين سطح زيانگيمتر است  مك ياختالف قابل توجه

  (3ل ک)ش تار بوده استکه

 
 ]1[، 93تا  73از سال  ليبرزشور كشت گندم، جو و برنج در كر يسطح ز  -3ل کش

 

دار داشته و يرشد پا ي تار، کلوگرم بر هكي 12/3622ن يانگيرد محوول برنج با مکل، عمليدر برز ،4ل کباتوجه به ش

ده است  يرس 1393تار در سال کلوگرم بر هكي 3/5201به مقدار  1373تار در سال کلوگرم بر هكي 6/2387از مقدار 

 ين هايانگيم ي  دارايدارد و به ترت يرد محوول گندم و جو همپوشانکز عمليل نيشور قزاقستان، در برزكهمانند 

 تار بوده است کلوگرم بر هكي 68/2464و  04/2037

 
 ]1[، 93تا  73از سال  ليبرزشور كگندم، جو و برنج در  ردکعمل  -4ل کش

 

 رانیل با ایمحصول گندم، جو و برنج در قزاقستان و برزرد سه کسه عملیمقا -3-3

، 8/1360  يران، به ترتيشور اكرد گندم، جو و برنج در کن عمليانگي، م1393تا  1373طبق آمار فائو، از سال 

رد سه محوول مورد بحث، کسه بهتر عملي  به منظور مقا]1[تار بوده استکلوگرم بر هكي 7/3571و  7/1595

محوول  کي به تف 3و  2 ،1ران در جداول يل و ايشور قزاقستان، برزكسه  يرد در دوره مطالعه براکن عمليانگيم

 آمده است 
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 1393تا  1373ران از سال يل با ايرد گندم در قزاقستان و برزکن عمليانگيسه ميمقا – 1جدول 

رد گندم در دوره کن عمليانگيم

لوگرم بر كيمورد مطالعه )

 تار(که

 شورك

 قزاقستان 31/975

 ليبرز 04/2037

 رانيا 8/1360

 

 1393تا  1373ران از سال يل با ايرد جو در قزاقستان و برزکن عمليانگيسه ميمقا – 2جدول 

رد جو در دوره کن عمليانگيم

لوگرم بر كيمورد مطالعه )

 تار(که

 شورك

 قزاقستان 68/1101

 ليبرز 68/2464

 رانيا 7/1595

 

 1393تا  1373ران از سال يل با ايرد برنج در قزاقستان و برزکن عمليانگيسه ميمقا – 3جدول 

رد برنج در دوره کن عمليانگيم

 تار(کلوگرم بر هكيمورد مطالعه )
 شورك

 قزاقستان 16/3266

 ليبرز 12/3622

 رانيا 7/3571

 

ن يانگيماز  ،قزاقستانشور كدر  مورد بحث رد هر سه محوولکعملن يانگيم، يقبل يحا  قسمت هايمطابق توض

به نسبت  ،ليشور برزك ن سه زله مهم دريرد اکن عمليانگيه مك ين تر است، در حالييران پايشور اكرد در کعمل

گندم، جو و برنج به  يبرا ل،يشور برزكرد در کن عمليانگي  در دوره مورد مطالعه، ماست رانين آن در ايانگياز م باالتر

رد گندم، جو و برنج در کن عمليانگيران است و ميرد در اکن عمليانگيشتر از ميب ،درصد 4/1، 3/35، 2/33  يترت

 شتر است يرد در قزاقستان بکدرصد، از عمل 5/8و  31، 3/28  با يران به ترتيا

 

 گیری نتیجه -4

 يباالترشت كر يشور مطرح هستند و سطح زك يران، سه محوول گندم، جو و برنج به عنوان سه زله اصليشور اكدر 

ن سه يبه ا يديشد ينده وابستگيشور، از گذشته تا آك ييت زذاين امنين تامير محووال  دارند  بنابراينسبت به سا

شور ك  بودن يند  لذا با توجه به وسكيتلم م ياديشت آن، مقدار آب زكل نوع ي، برنج به دليمحوول دارد  از طرف

شت سه كسان، بستر يکط يسه محوول را در آنجا انجام داد و در شرا نيشت اكاز  يتوان مقدار قابل توجهيل، ميبرز

، خا  منب  ي  به شدن وابستهاز  يريجلوگ يل، مطلوب تر از قزاقستان خواهد بود  بهتر است برايزله مهم، در برز

هدفمند، از  ينيشت فراسرزمك  با وجود ين ترتيمانند قزاقستان، در نظر گرفته شود  بد يگريهدف د يشورهاك

-ياهش مكز ين بخش نيشود و به طب  تلفا  اياسته مك، يشاورزكشور، در بخش ك يدرصد آب مورف 90حدود 
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ها از جمله شرب و صنعت ر بخشيبه سا يانيشا  مك، به طور موقت، يشاورزكاهش تلفا  آب در بخش كن يابد  اي

 است 

 

 منابع

  1394، اسفند www.fao.org ي)فائو( به نشان يسازمان خوار و بار جهانت يشور ها در ساكآمار بلند مد  محووال   -1

  1393ستم آبان ماه يب ،1393082000041 شماره:، و امور دام يشاورزكحوزه /يگروه اقتواد فارس، يخبر گزار -2

، ييت زذايآن ها بر امن ريتأثو  يدانش در علوم زراع يمرز ها ي(  برخ1393، ش  )يم ر ، نظر يمالكندر، جالل کزند، اس -3

 تهران ور ماه، يشهر 4علوم زراعت و اصالح نباتا ،  ينگره ملكن يزدهميو س ين المللينگره بكن ياول
4- Danienl. S. 2011. Land grabbing and potential implications for world food  security. P. 25-42. In M. 

Behnassi et al. (eds.) Sustainable Agricultural Development.  Springer  Science + Business Media B.V. 2011.  

 

  
 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.farsnews.com/newsv.php?srv=2
http://www.farsnews.com/newsH.php?hoz=12
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

