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 مديركل محترم جهاد كشايرزي خراسان رضًي

 آخريه يضعيت كشايرزي تركيه ي همكاري هاي ايه كشًر با ايران  گسارشمًضًع: 

 با سالم؛

آخريه يضعيت احتراماً بٍ پيًست تصًير گسارش ياصلٍ از سفارت جمًُري اسالمي ايران در آوكار تحت عىًان         
 جُت مالحظٍ ي َرگًوٍ بُرٌ برداري ارسال مي گردد.كطايرزي تركيٍ ي َمكاري َاي ايه كطًر با ايران 

 
 

 غالمعباس    ارباب خالص 

 مشاير يزير ي رئيس ومايىدگی
   

 
   

 رياست محترم سازمان وظام مُىدسي كطايرزي ي مىابع طبيعي خراسان رضًي
ٍ كطايرز خراسان رضًي  رياست محترم خاو

 رياست محترم اتاق بازرگاوي ، صىايع، معادن ي كطايرزي خراسان رضًي

 رياست محترم اتاق بازرگاوي ، صىايع ي معادن ي كطايرزي خراسان جىًبي
 رياست محترم اتحاديٍ صادركىىدگان صدير خدمات فىي ي مُىدسي خراسان رضًي

 ٍ  ادارٌ كل َماَىگي ي پايص ريابط اقتصادي ديجاوب

 ادارٌ كل ايراسيا 

 ادارٌ امًر تركيٍ 
 آوكارا   -سفارت جمًُري اسالمي ايران 

 ارزريم   -سركىسًلگري جمًُري اسالمي ايران 

 استاوبًل  -يران سركىسًلگري جمًُري اسالمي ا
 طرابًزان  -سركىسًلگري جمًُري اسالمي ايران 

 

 888112/812/5599 :ضمارٌ 
 81/7/8257 :تاريخ 

 دارد  :پيًست
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 سمه تعالیاب

 

 و همکاریهای این حوزه با ایرانترکیه  کشاورزی گزارش از آخرین وضعیت 

 پیش گفتار:

ای مکاریهمنظور برگزاری هفتمین کمیته  راهبردی هه تی بورزی و جنگلداری ترکیه در راس هیأوزیر کشا

ورتجلسه کمیته به تهران سفر کرد. در پایان این نشست ص 97مهر  11 – 10کشاورزی ایران و ترکیه در تاریخ 

. رسید همکاریهای راهبردی کشاورزی میان دو کشور در حضور وزرای محترم به امضای معاونین دو وزیر

نامه  دامپزشکی و نیز تفاهمهمچنین در حاشیه این نشست، تفاهم نامه همکاریهای دو کشور در حوزه 

ته ین کمیششمشایان ذکر است داری به امضای روسای اتحادیه زنبورداران دو کشور رسید.زنبورهمکاریهای 

رگزار گردیده بدر تهران  92نکارا و پنجمین نیز در خرداد در آ 95آبان  4اهبردی کشاورزی در رهمکاریهای 

 است. 

 از وضعیت به مناسبت برگزاری هفتمین نشست کمیته راهبردی همکاریهای کشاورزی در ذیل گزارشی

 کشاورزی ترکیه و آخرین وضعیت همکاریهای کشاورزی دو کشور ایران و ترکیه ارائه می گردد.

 آخرین وضعیت کشاورزی  ترکیه :

ر بت یابد. هی دسترکیه توانسته است به موازات پیشرفت صنعتی در زمینه کشاورزی نیز به پیشرفتهای قابل توج

تبه از لحاظ تولید محصوالت کشاورزی بین کشورهای جهان رترکیه  OECDاساس گزارش بانک جهانی و 

 88بالغ بر  2017بنا بر اعالم منابع رسمی میزان تولید محصوالت کشاورزی ترکیه در سال هفتم رادارا است. 

است. میزان  میلیارد دالر بوده 7/51میلیارد دالر  و همچنین سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نیز 

میزان  درصدی در 19میلیون نفر است و این بخش سهم  6وزه بخش کشاورزی ترکیه بالغ بر اشتغال در ح

ات نیز در حدود میلیارد دالر و میزان وارد 18تا  16اشتغال رادارد.  متوسط صادرات بخش کشاورزی در حدود 

 میلیارد دالر در سال است.  6تا  4

بر اساس گزارش  د کننده میوه در جهان بشمار می آید.ترکیه چهارمین تولید کننده سبزیجات و ششمین تولی

کشور دنیا صادر می  190قلم محصول کشاورزی را به  1781وزارت کشاورزی ترکیه این کشور در حال حاضر 

درصد زردآلوی دنیا در این  19درصد گیالس و  5/21درصد به،  23درصد انجیر،  7/26درصد فندق،  64 کند.
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کشور همچنین از لحاظ رشد تولید محصوالت شیالت و آبزیان رتبه سوم را در بین  اینکشور تولید می شود.

درصد از محصوالت شیالت ترکیه به مقصد اتحادیه اروپا صادر  80کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. 

 می شود. 

ن یشتریحبوبات و ببیشترین محصوالت صادراتی کشاورزی ترکیه  میوه و سبزیجات،  دانه های روغنی  و 

 هد.دمحصوالت وارداتی کشاورزی نیز  گندم، ذرت، حبوبات ، سویا، روغن حیوانی و مایع تشکیل می 

یز از ت را نو بیشترین واردا عراق، روسیه و آلمانترکیه بیشترین محصوالت کشاورزی خود را به کشورهای 

 انجام می دهد. کشورهای امریکا، اوکراین، برزیل

 فراسرزمینی ترکیه:راهبرد کشت 

س اعالم براسا.ن پرداخته است، کشت فراسرزمینی استترکیه به آ یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه کشاورزی

 40یی د غذاسازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، در طی ده سال آینده قیمت محصوالت کشاورزی و موا

جه به با تو غذایی در دنیا شکل خواهد گرفت. همچنیندرصد افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب بحران مواد 

د یافت. با درصد  افزایش خواه 30هزینه مواد غذایی برای هر فرد  2020افزایش جمعیت جهان بعد از سال 

یی ادغذاافزایش جمعیت جهان شاهد کاهش چشمگیر زمینهای کشاورزی خواهیم بود و این نیز بر بحران مو

 دامن خواهد زد. 

ر وران اخیا در درراستا، کشور ترکیه به موضوع کشت فراسرزمینی اهمیت ویژه را قائل شده و اقداماتی در این 

هزار هکتار  500 اجارهبویژه در دوران حزب عدالت و توسعه انجام داده است. برای اولین بار ترکیه موفق به 

ع موضو مهور ترکیه به سودانزمین کشاورزی از سودان گردید. هخمچنین در آخرین سفر اردوغان رئیس ج

تار زمین به هک 500هزار و  780کشت فراسرزمینی مطرح شد و دولت سودان اعالم کرد آمادگی برای واگذاری 

قدام به دان اترکیه به مراحل پایانی خود رسیده است. ترکیه قصد دارد تا در زمینهای کشاورزی خود در سو

ین ه به اکشت پنبه نماید و  قسمت بزرگی از نیازهای ترکیکشت دانه های روغنی، میوه های استوایی و 

کشاورزی  350تا  300محصوالت را از طریق این زمینها برطرف نماید. همچنین ترکیه قرار است تا ساالنه 

ز اده است. ام داسودانی را آموزش دهد.در ارتباط با کشت فراسرزمینی بخش خصوصی ترکیه نیز اقداماتی را انج

سال توسط سه  25هزار هکتار متر مربع زمین کشاورزی در کشور اتیوپی به مدت  50 اجارهقدامات، جمله این ا

یز نرزیل کارفرمای ترک برای کشت پنبه می باشد. همچنین بخش خصوصی ترکیه در نظر دارد تا در کشور ب

  زمین نماید. اجارهاقدام به 
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 ایران وترکیه: یهمکاریهای کشاورز

 دی میان. تاکنون هفت کمیته راهبرمی باشدهمکاریهای دو کشور در حوزه کشاورزی در سطح خوبی 

 دو کشور در سطح معاونین وزیر و با حضور وزرای دو کشور برگزار شده است.

ا باورزی پارچه سازی اطالعات کشیافتن و اجرای سیستم یک جمهوری اسالمی ایران در خصوص آگاهی

 به  تم مزبورعرفی سیسهایی از دو کشور برای م تاکنون در دو نوبت هیات برقرار کرده و ترکیه ارتباط نزدیکی را 

 سفرهایی داشته اند.نکار و تهران آ

ه نامفاهم رند و تنیز همکاریهای نزدیکی دا دامپزشکیو  ، زنبورداریدو کشور در زمینه امور دام، طیور

امضا  بهشور و همچنین سند همکاریهای زنبورداری میان اتحادیه های زنبورداری دو کهمکاریهای دامیزشکی 

 است.  رسیده

ر ماهه سال میلیون دالر و در چها 720بالغ بر  1396حجم مبادالت کشاورزی مان دو  کشور در سال 

 میلیون دالر بوده است. 170نیز بالغ بر  97

به الر دمیلیون  217به ارزش  محصوالت کشاورزیتن 900هزار و  176مجموعا  1396ایران در سال 

 وارد کرده است. دالر از ترکیهمیلیون  503 به ارزرش یهزار تن محصوالت کشاورز 363صادر و در مقابل ترکیه 

 

 

 نکاراآ -بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران 

12/7/97 
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