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  چکیده

اعالم نمودند  کشور ذیربطها مسؤولین  در رابطه با طرح هدفمندي یارانه

بـه   89و 88، 84هـاي   نسبت بـه سـال   1390م در سال گنده مصرف ک

  .دهد در صد کاهش نشان می 4/26و  6/29، 36ترتیب 

 كارونی، صـنفی و صـنعتی، خـورا   که سایر مصارف گندم شامل ماچنانچ

در صدي محاسبه نماییم نیـاز   10، طیور و بذور را با ضریب افزایش دام

ـ به ده میلیون شور در سال جاري کگندم مصرفی  . شـود  مـی  کتن نزدی

ه متوسط تولید ساالنه گنـدم در دوره ده  کتامین این مقدار نیاز در حالی 

، 79( و با وقوع سه سـال  )1388تا  1379( 1388ساله منتهی به سال 

 5/14هـاي معمـولی    میلیون تـن و در سـال   5/12سالی کخش) 87، 80

  .ست بدون نگرانی محقق خواهد گردیدمیلیون تن بوده ا

افوي تولید داخل اوالً نگرانی و دغدغه خـاطر از تهدیـد   کنان در تبا اطمی

برطـرف خواهـد شـد و ثانیـاً بـه معضـل       ) مرتبط با گندم(امنیت غذایی 

میلیـون تـن    3ه متوسط آن طی ایام مورد اشاره حـدود  کواردات گندم 

تامین حـدود ده میلیـون   . بوده است علی القاعده خاتمه داده خواهد شد 

نیاز سـاالنه بـا احتسـاب چهـار میلیـون تـن از عرصـه         تن گندم مورد
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تار از اراضی آبی کمیلیون ه 6/1ثر کشت در سطح حداکزارها نیازمند  دیم

شـت  کتار اراضی آبی در کمیلیون ه 9/0ه بدین ترتیب کباشد  میشور ک

ـ گردد  میجویی  صرفه90پاییز پاییزه از فصل  تـوان جهـت    ه از آن مـی ک

اهش وابستگی مواد غذایی و ایجاد ک، بهبود تغذیهتقویت امنیت غذایی، 

  .ردکاستفاده شورکشاورزي کپایداري در منابع آب و تولیدات 

در این مقاله دو نکته اساسی جهت استحضـار و توجـه مقامـات کشـور     

مطرح گردیده است که در فاصله زمانی شروع اجراي قانون تا تثبیـت و  

  .مراقبت و پیگیري گرددتعادل در سطح جامعه باید بدقت و جدیت 

% 40(به دلیل نقش باالي گنـدم در تـامین امنیـت غـذایی جامعـه      : الف

و ذهنی مردم خاصه      میسالمتی جس) درصد پروتئین  50انرژي روزانه  و 

افزایش قیمت مواد غـذایی بعـد   . شار آسیب پذیر دچار مخاطره نگردداق

  .استون این نگرانی را تشدید کرده از شروع اجراي قان

جلوگیري از ایجاد صدمه به مبانی تولید محصوالت کشاورزي بـدلیل  : ب

ي ضـروري و بـرهم خـوردن تعـادل در         هـا  ایجاد کمبود در تامین نهاده

  ي تولید و قیمت فروش محصوالت    ها هزینه
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  محتواي گزارش

خوانندگان محتـرم مطـالبی بطـور     براياز نظر ایجاد آمادگی  قبل از ورود به این موضوع

و  )تولیـد، مصـرف، تجـارت   (نـدم  شاورزي و مسائل عمده گکهاي  اختصار در مورد یارانه

  :شود یادآوري می غذایی در سطح جهان و ایران امنیت

I-  شاورزيکتعریف یارانه در بخش  

II- و ایران ل مربوط به گندم در جهانمسای  

III- ردن یارانهکي قانون هدفمند آثار اولیه اجرا  

IV - الت تولیـدات کرفـع مشـ  در  حذف یارانه نانارهاي پیشنهادي استفاده از کراه 

  شورک بخش زراعت در

  تعریف یارانه. 1

در قالـب اهـدافی مشـخص    خصوصی به بخش  ها مالی دولت کمکداخت و را به پر یارانه

  .اند ردهکتعریف 

  :زیر باشد تواند بقرار میشاورزي کاهداف پرداخت یارانه در بخش 

  قیمت مواد غذایی تثبیت -

  نندگانکایجاد ثبات در درآمد تولید  -

  محصوالت کشاورزي افیکاطمینان به تولید  -

  شاورزيکتولیدات گذاري در بخش  ترغیب سرمایه وتشویق  -

  هاي امنیت غذایی دریافت حداقل شاخصه پذیر براي ارتقاء سطح تغذیه اقشار آسیب -
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  اقتصاد ملی جهت توسعهشاورزي در کتقویت بخش  -

  :متداول اعمال یارانه هاي روش

  پرداخت مستقیم -

  االکتحویل  -

  تقلیل بهره وام -

  مالیاتیهاي  معافیت -

  شاورزيکبیمه محصوالت  -خدماتی یارانه  -

  خرید تضمینی -

  ها مجوزها و یا ممنوعیت، وارداتی از جمله تعرفه يها سیاست -

  صادراتی يها مقررات و مشوق -صادراتی  يها سیاست -

  ...و ، آبود شیمیاییک ،هاي دولتی نظیر انرژي االکپایین نگهداشتن قیمت  -

  :از جملهشود می نظرات مختلفی ابرازشاورزي کدر مورد برقراري یارانه در 

را ) صـادراتی  يهـا  مثالً مشوق(ي تجاري ها طرفداران محیط زیست برقراري یارانه= 

نندگان از مواد شیمیایی بیشتر و نیز تجاوز بـه حـریم منـابع    کدلیل عمده استفاده تولید

  .نددان میطبیعی 

هـا مخـالف و    انـه سـازي تجـارت نیـز بـا برقـراري بـدون حسـاب یار       آزادمدافعان = 

  .باشند میمدافع محدودسازي آن  المقدور حتی

ین بزرگ کا بدلیل برخورداري بیشترمالکمریا شورکشورهاي اروپایی و کدر برخی = 

  .گیرد میمورد نقد قرار  ها از این امتیاز بعضاً یارانه

  :یارانه در ایران

گردد اگـر چـه بعـد از     می برهاي قبل از انقالب  شور ما به سالکسابقه برقراري یارانه در 

افـزایش قابـل    ي مشـمول، ها االکز نظر حجم اعتبار و تنوع ا ها یارانه مقوله میانقالب اسال

  .یافته استاي  مالحظه
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  :یارانه عبارتند از اهم مواردشاورزي کدر بخش 

 3/7(هـزار میلیـارد تومـان     9/2مبلـغ   1385در سـال   )برق -ئیلوگاز(یارانه انرژي 

  )رانه انرژيل یاکدرصد 

  )89(میلیارد تومان در سال  800ود شیمیایی، کیارانه  -

  )89(میلیارد تومان  393، شاورزيکیارانه بیمه محصوالت 

  )89(میلیارد تومان  40یارانه بذر 

  )88(میلیارد تومان  919یارانه آب 

بـر   میازحمایـت عمـو   هـا  اگر چه در دوران جنگ تحمیلی برقراري و افزایش یارانـه 

ر حذف تدریجی کن بعد از خاتمه جنگ و در زمان فعالیت دولت پنجم تفکخوردار بود لی

افل بصورت محـدود  ي غیر ضرور تقویت گردید و علیرغم عدم موافقت بعضی محها یارانه

قانون برنامـه چهـارم اجـراي طـرح قـانون       3در دولت هفتم و در ماده . باجرا گذارده شد

ن مجلـس هفـتم بـا    کبندي پنج ساله مصوب گردید لی زمان کطی ی ها هدفمندي یارانه

از  پـس ه دولـت نهـم   کـ تـا این  اجراي آن را معطل گـذارد   ها تصویب قانون تثبیت قیمت

بــه  را آن 89از آذر مــاه ســال » هـا  ردن یارانــهکــقــانون هدفمنـد  «پیشـنهاد و تصــویب  

 - بنـزین  لشـام (ي عمـده، انـرژي   االکـ در مـورد دو   مقـدمتاً اجـراي قـانون   . درآورداجرا

  .شروع گردیده استو نان ) و سایر مشتقات نفتی و برق - گاز -ئیل وگاز

مسؤولین بـه شـرح   ماه از شروع اجرا توسط  6ور پس از گذشت کح مذآثار اولیه طر

  :اعالم گردیدزیر 

  1%10، گازوئیل %6اهش مصرف بنزین ک -

  2درصد 10برق مصرفاهش ک -

  درصد 30اهش مصرف گندم به میزان ک -

                                                   

 6ه ک، مصـاحبه بـا شـب    هـا  هدفمنـدي یارانـه  به نقل از آقاي محمد رضا فـرزین دبیـر سـتاد     1.
 10:30ساعت  27/11/90تلویزیون مورخ 

 ازقول آقاي محمد رضا فرزین 7/5/90سایت جام جم مورخ  2.
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  )تجارت -مصرف  -تولید (مسایل مربوط به گندم . 2

  جهان - الف

نون جایگـاه خـود را بـه    کتـا ) هـزار سـال   10( ي دورهـا  ه از گذشتهکی است گیاهگندم 

رده است آنرا به عنـوان محصـول معجـزه    کحفظ ها انسان Staple foodعنوان غذاي اصلی 

 ،آسـیایی شورهاي که توانسته است امنیت غذایی را در کرده اند کگر قرن بیستم معرفی 

  1.قسمتی از آفریقا تامین نماید اي التین وکمریا

  )ل محصوالتکاز (تغییرات تولید گندم ،تولید سرانه وانرژي مصرفی مردم جهان . 1جدول شماره 

   2008- 2009سال    1960سال   

  میلیون تن 4/222  تولید گندم
با رشد ساالنه (میلیون تن 8/683

  )درصد رشد 2بیش از 

  میلیارد 8/6  میلیارد نفر 3  جمعیت جهان
  یلوگرمک 100  یلوگرمک 74  تولید سرانه

  متوسط انرژي مصرفی
  از تمام مواد غذایی نفر- روز -الريکیلو ک

1900  2730  

 FAO  2010  Food outlook juneفائو 

اهش کـ همراه بـا   شاورزيکات دوران رشد سریع تولید را به عنوان) 2000-1950(دوره 

  .شناسند از جمله گندم می الت غذایینسبی قیمت محصو

    

                                                   

  GGIRجهانی و  کالدین معاون بان آقاي اسمعیل سراج .1
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 .1 شماره نمودار

  

  .کاهش داشته است ٪60و ذرت قیمت گندم و برنج 

 2000رم در سـال  یلـوگ ک 2700بـه   1950یلوگرم در سال ک 500رد گندم از کعمل

  .افزایش یافته استدر کشورهاي در حال توسعه 

وفایی مـواد غـذایی   کششاورزي وکافزایش تولید محصوالت در  عوامل مختلفسهم 

  :ن دوره عبارتند ازدر ای

  .2جدول شماره 

  اشتکم کترا  شتکافزایش سطح زیر   ردکرشد عمل
  درصد 7  درصد 15  درصد 78

  :دالیل این رشد عبارتند از اهم

ا ارقـام  ز مل به عوامل خسارتباالي تولید و متحتنوع ارقام اصالح شده با ظرفیت  -

  وتاهکپا

  و سموم شیمیایی هاودکانواع مصرف  -
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  انیزاسیونکتوسعه م -

  مدرن آبیاريهاي  نولوژيکت -

 9/8باشـد، هلنـد بـا     می اروپاي غربیهاي  شورک مربوط بهرد گندم کباالترین عمل -

  .باشند میشاخص  2010در سال  تارکتولید در هتن  8فرانسه با تن و 

شـور بـا   کشـود اگـر ایـن دو     ه میباشد گفت می فرانسه%  35رد روسیه و هند، کعمل

انسه برسانند تولید گندم جهـان  رد خود را به فرکارآمد عملکهاي  نولوژيکگیري از ت بهره

  .یابد میدرصد افزایش  40

  عمده جهان شورکده  )صادرات و واردات(تولید، تجارت . 3جدول شماره 

  2009- 2010سال 

  )میلیون تن:                                                      (شور عمده کده             
  نندهکتولید 

  2006-2008متوسط 
  نندهکصادر 

  2006-2009متوسط 
  نندهکوارد 

  2006-2009متوسط 
اتحادیه 

  اروپا
  2/8  مصر  5/28  اکآمری  6/129

  7  برزیل  8/17  اناداک  110  چین
  8/6  اتحادیه اروپا  1/16  اتحاد اروپا  6/74  هندوستان

  3/5  اندونزي  8/13  روسیه  5/57  روسیه
  3/5  ژاپن  8/10  استرالیا  7/57  اکآمری

  3/5  الجزایر  6/9  آرژانتین  6/24  اناداک
  4/3  کزیکم  6/7  قزاقستان  8/21  ستانکپا

  4/3  عراق  7/5  راینکا  1/15  استرالیا
  3/3  نیجریه  9/1  یهکتر  4/17  راینکا

  2/3  )جنوبی(رهک  4/1  ستانکپا  3/15  قزاقستان

  FAO 2010 Food outlook juneفائو : ماخذ 

 یافته و در حال توسعه توسعهي ها شورکدر دو حوزه مقایسه تولید و صادرات و واردات گندم . 4ه جدول شمار

  )2006- 2008هاي  متوسط سال(

  درصد  واردات  درصد  صادرات  درصد  تولید  
  شورهايک

  یافته توسعه
341  5/53  3/102  84  3/25  21  
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  شورهايک
  در حال توسعه

8/295  5/46  3/19  16  5/95  79  

  FAO 2010 Food outlook juneفائو  :ماخذ

  گندم، امنیت غذایی، قیمت

درصـد از   30دارد، بطور متوسط  گندم بیشترین سهم در تامین انرژي روزانه مردم جهان

بـه ایـن دلیـل    . شـود  مـی  انرژي روزانه مردم جهـان از گنـدم تـامین   الري کیلو ک 2730

مـواد   تـامین هزینـه  .افی دارنـد کـ تمام هدر تامین گندم مورد نیاز مردم ا همواره ها دولت

چنانچـه   ،باشد می افیکغذایی  امنیتبه  مهم در دستیابی بشرتورهاي کی از فاکغذایی ی

شور فراتر رود وقوع حوادث اجتماعی را بایـد انتظـار   ک کیمردم  تحملاز حد این هزینه 

  .داشت

  :عبارتند ازدر سنوات اخیرعوامل موثر بر افزایش قیمت گندم 

ــواد - ــی، خشح ــش کث اقلیم ــدان، آت ــالی، یخبن ــوزي  س ــورکدر س ــده  هايش عم

  ننده گندمک تولید

  گندم شتکاهش سطح زیر ک -

ضه غـالت  اهش عرک، سبب تولید هزینهعالوه بر افزایش ه ک افزایش قیمت انرژي -

  )غالت در تولید انرژي سبز ازاستفاده بیشتر بدلیل ( گردد به عنوان غذاي انسانی می

ق و سـو و ...) چین، هنـد، برزیـل   (شورهاي با اقتصاد نو ظهور ک افزایش درآمد در -

یلـو  ک هـر بـراي تولیـد   (...  پـروتئین حیـوانی   پایه مصرفبری یتمایل به سمت الگوي غذا

  ).یلو غالت نیاز استک 7گوشت گاو به 

  :ي عمده تولید گندم در جهانها چالش

 7/1بـه   2000رشد دوران قبل از درصدي  3/2اهش ک( اهش روند افزایش بهره وريک -

  )مکاول قرن بیست و یدر دهه 

افی در امور زیر بنـایی  کري ناگذا مزرعه بدلیل سرمایه ازبعد قبل و ضایعات گندم  -

  ي ارتباطی و سیلوهاها ، جادهالخصوص آبرسانی، ماشین آالت علی
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طح غـذایی در سـ   ه براي برقراري امنیـت کمعتقد بود  آقاي دیوف رییس سابق فائو

 25ه کـ باشـد مشـروط بـه این    مـی  میلیـارد دالر  30گـذاري سـاالنه    جهان نیاز به سرمایه

در مطالعـه دیگـري    .رف گـردد مصها  زیر ساختنولوژي و کفریقا در امر تآن در امیلیارد 

صورت گرفت اعالم  2009بر با همکاري کارشناس فائو در سال     ها که توسط آقاي اشمیت

( گـذاري سـاالنه    میلیـارد دالر سـرمایه   80بـه   2050گردید که براي تأمین غذا در سال 

  .باشد نیاز می) هاي موجود کشاورزي جدا از استهالك سرمایه

  ایران -  ب

و یا قوت الیموت مردم این سرزمین بـوده   staple foodاز دیر باز غذاي اصلی  گندم و نان

دارا عـی  اشـت و تولیـد را در بـین محصـوالت زر    کو نیز بیشترین سهم از نظر سطح زیر 

  .باشد می

  ل محصوالت زراعیکشت وتولید گندم باکمقایسه متوسط سطح زیر  .5جدول شماره 

  درصد  محصوالت زرعی گندم   
  2/53  4/12  6/6  )تارکمیلیون ه(شت کسطح زیر 

  20  7/66  2/13  )میلیون تن(تولید 

  83- 84و  87-88ساله  5متوسط 
  شاورزيکوزارت جهاد  -عات زراعت اطال کبان: مأخذ

  آبی و دیم کیکشت گندم به تفکزیر سطح . 6جدول شماره

  
  مساحت به

  تار که1000
  سهم
  درصد

  تولید به
  تن1000

  سهم
  درصد

  یلوگرمکرد کعمل
  تارکدر ه

  3504  70  9228  5/38  2550  گندم آبی
  1044  30  4024  5/61  4078  گندم دیم

  متوسط 2000  100  13252  100  6628  جمع

  )88تا  84هاي  متوسط سال(شاورزي کآمار وزارت جهاد 
  اطالعات زراعت کبان: مأخذ

  :تامین و مصرف گندم

تقسـیم   1340توان به دو دوره قبـل و بعـد از دهـه     می تولید و مصرف گندم در ایران را
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و مصـرف سـرانه   ) میلیون تن 4 متر ازک(ایران با تولید سنتی  40دهه نمود قبل از دوره 

مبـود  کسـالی  کخش مصـادف هـاي   نموده است و در سـال  می محدود نیاز خود را برطرف

بـه   39و  38دات سـال  ز آمـار ایـران وار  کـ مر( .ردندک میگندم را از طریق واردات تامین 

  )هزار تن 100و  200ترتیب 

مـدیریت مـزارع    در تغییـر  و همزمان با اجراي قانون اصالحات ارضی 1340از دهه 

مجموعـه  ( گنـدم مصـرف   رفتنباال  همچنین  و متوالی سالیکبروز چند سال خش ،شورک

ار کـ ت به راهنون وارداکتاو  50و در ادامه در دهه 40دوم دهه  از نیمهبه تدریج ) مصارف

  .تبدیل گردیده استشور کتامین گندم  میلیکت

  )سال -یلوگرم کسرانه (مختلفهاي  ل عرضه گندم طی دههکمقدار  .7جدول شماره 

  بررسی

  
  دهه

  تاب طرح افزایش تولید گندمکاز   تاب راه نوین سبزکاز 

  (%)میزان رشد   )یلوگرمک(مقدار   (%)میزان رشد   )یلوگرمک(مقدار 

  -  145  -  -  40دهه 
  31  190  -  170  50دهه 
  3/6  202  7/14  195  60دهه 
  2/20  243  9/18  232  70دهه 

  رشد تغییرات
  هاي بررسی طی دهه

  یلوگرم ک 62
  طی سه دهه

5/36%  
  یلوگرم ک 98

  دهه 4طی 
5/67  

  %2/4    %5/4    متوسط رشد ساالنه

  طرح افزایش تولید گندم 1381-90ه تاب طرح ده سالک: ماخذ
 كخورال گندم عرضه شده در جامعه اعم از مصارف انسانی، بذر، ضایعات، کعرضه شامل (

  )...دام و 

ل عرضه سرانه بدون داشتن توجیه منطقی رشـد  که مقدار کدهد  می هر دو بررسی نشان

 2نه سـاال (لوگرم عرضه سرانه طی سـه دهـه   یک 62مثالً افزایش . نامتناسبی داشته است

ل کـ ی از رشد فزاینده کحا) یلوگرمک 4/2نه ساال( دهه 4یلوگرم طی ک 98و یا ) یلوگرمک

معاونت امـور اجتمـاعی سـازمان مـدیریت و     هاي  بررسی. باشد می شورکمصرف گندم در 

االهاي اساسـی از جملـه گنـدم در    کدرصدي مصرف  6/8ی از رشد کبرنامه ریزي نیز حا
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ه در صـورت عـدم تنظـیم برنامـه     کـ دهد  می انجام شده نشانهاي  بررسی .باشد می سال

ردن مقادیر مصرف، ایـن میـزان بـه حـدود     کو شفاف  بهینه مصرفنترل وکدقیق جهت 

ه قبول این میزان بـه هـیچ وجـه اصـولی و     کرسید  می 1390یلوگرم در افق سال ک 260

  .باشد نمی منطقی

  ند عرضه سرانه و مصرف سرانه گندممقایسه رو

 )آرد(ی که عرضه سرانه گندم خوراکدهد  میبررسی اطالعات ترازنامه غذایی ایران نشان 

درصد ضایعات تولید در مراحل پس از برداشـت   10با احتساب  1368-78ي ها طی سال

دام و تغییـرات   كورا، خدر صد ضایعات گندم وارداتی، مصارف بذر 5ف و تا قبل از مصر

، رونـدي صـعودي طـی نمـوده و از     )رفتن مبادالت مرزيبدون در نظر گ(، ذخایر سیلوها

 .رســیده اســت 1378یلــوگرم در ســال ک 4/189، بــه  1368یلــوگرم در ســال ک 5/179

  )8جدول شماره (

  )یلوگرمک: واحد( 1377-68هاي  براي مصارف انسانی طی سال )آرد(روند عرضه سرانه گندم . 8جدول شماره 

  1378  1377  1376  1375  1374  1373  1372  1371  1370  1369  1368  سال
  7/166  1/189  3/173  6/170  8/170  146  7/153  2/165  4/153  2/150  158  )آرد( گندم

 برحسب
  گندم

5/179  7/170  3/174  7/187  6/174  9/165  1/194  9/193  9/196  9/214  4/189  

 - 1378(، ترازنامه غذایی ایـران  شاورزيکاقتصاد ریزي و هاي برنامه مؤسسه پژوهش: خذماُ
1368(  
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  1379 -13 88هاي  وضعیت تولید، ذخیره و عرضه گندم در ایران طی سال .9جدول شماره 

  سال        
  88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  فعالیت

متوسط ده 
  ساله

  5/12430  0/13484  0/7957  0/15887  0/14664  0/14308  0/14568  0/13440  0/12450  0/9458  0/8089  )هزار تن(تولید 
  2/2855  0/5060  0/5919  3/189  0/1152  1/105  4/170  3/733  0/2839  1/6771  7/5612  )تن هزار( واردات

  2/152  1930  0/150  0/735  0/133  0/88  0/39  0/51  0/28  0/49  0/56  )هزار تن( صادرات

  مطالعا ت کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی ایران: مآخذ
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  :گی به واردات گندمامات انجام شده در جهت کاهش وابستاقد

همـواره بـر تـامین     هـا  روند وابسـتگی، دولـت  دهه چهل و همزمان با اوج گرفتن  از اواخر

اولین اقدام  میپس از انقالب اسال. نده ااصرار داشتید و کتااز منابع داخل گندم مورد نیاز 

ه بـا اسـتقبال   کـ ندم آغـاز گردیـد   محوري گ طرحدر قالب  68در سال و منسجم جدي 

  2طرح در نمودار شماره ثبت این مآثار . شاورزان مواجه گردیدک، ارشناسانک -لین مسؤو

  .نشان داده شده است

 1388الی  1360هاي  طی سال گندم دیتول روند .2نمودار شماره 

 

  87 - 88الی  59 -  60رد گندم دیم ازسال زراعی کروند عمل. 3نمودار شماره 
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  87-  88الی  59 - 60 رد گندم آبی از سال زراعیکند عملرو .4نمودار شماره 

  

بـه   طـرح تولید پایدار در ایـن  افزایش تولید و نیز اقدامات اساسی انجام یافته در راستاي 

  :شرح ذیل است

د گندم در پایداري تولی لکمش ه همواره به عنوان بزرگترینکبیماري زنگ گندم  .1

 کدر یـ ، تـن تولیـد   میلیـون  5/1اهش کو  72سال  بیماري در انشور بود پس از طغیک

و پر محصول و همچنـین   متحمل با معرفی ارقاماقدام برنامه ریزي شده پس از سه سال 

  .آمددرنترل کشیمیایی تحت  يها روش

هـاي قبـل از    تـار در سـال  کر ههـزا  140از ي هرز ها توسعه سطح مبارزه با علف .2

  1380تار در دهه کمیلیون ه 4 طرح به اجراي 

بـه   میو تبدیل مبارزه با آن از آفت عموگندم   مبارزه با سنمراحل  ی بههدسامان .3

  .ر مبارزهشاورزان در امکت کمشارمنظور ه آفت همگانی ب

بـا   شناسـی  كاستفاده از نتایج آزمایشات خا و میبه روش عل یگیاهشروع تغذیه  .4

  .ها شور، معمول شدن مصرف ریز مغذيکایجاد آزمایشگاه خصوصی در سطح 

  .انیزاسیون در مزارع گندمکتوسعه م .5

تناوب بـا  اعی و معرفی محصول مناسب در اش براي اصالح الگوي تناوب زرکنک -6
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  .صورت گرفت بدین منظورزا کلگندم، معرفی گیاه 

 2نمودارهاي شماره رد طبق کافزایش عمل -اقدامات فوق به افزایش تولید مجموعه 

  .منجر گردید 4و  3و 

تولیـد در   يبهـره وري و پایـدار   رد به عنوان مهمترین شاخص افزایشکافزایش عمل

-68(یلوگرم در سال شـروع  ک 2000رد گندم آبی از کعمل. باشد می قابل توجه طرحاین 

افـزایش   .افـزایش یافـت   72-73سال در سال  5مدت  ظرفیلو ک 3000به بیش از ) 67

بـه   76-77رد در سال زراعی کاین عمل) گرمیلوک 200 یسال( سال، 5در طول درصد  50

  .ارتقاء یافت گرمیلوک 3400 وردکر

هـاي   در سـال د و بی سابقه هاي ممت سالیکخشمتأسفانه روند افزایش تولید با وقوع 

  .متوقف گردید 79-80لغایت  77-78زراعی 

سـال   دوبـا   80با پنج سال و دهـه   70با سه سال و دهه  60در طول دهه شور ما ک

از  70 دهـه  اواخـر سـالی در  کشدت خش و تعدد. ده استبورو به رو سراسري سالی کخش

طرح را از توجه الزم محروم این  از طرف دیگر شورک طرف و عدم همراهی مسؤولین کی

  .ساخت

ح گنـدم  به احیاء مجدد طـر  میتمایل عموخوشبختانه در شروع دهه هشتاد مجدداً 

  .تعلق گرفت

زایش تولید گندم با استفاده از تجارب دهه هفتاد و ادامه مجدد طرح اف در این دوره

  :با اقداماتی چون

فنـی و بـا    مشروح وبصورت  1380-90د گندم افزایش تولی طرح ده سالهتدوین  .1

  استفاده از نتایج ده سال تجربه اجرایی و تحقیقاتی

آفـت   -زنـگ زرد   نظیـر  اساسی تولید گندم التکموانع و مشبسیاري از  اهشک .2

  ...و هرزهاي  علف -سن

  اي بازرگانی و پوشش وسیع بیمههاي  حمایت .3

  یط آب و هوایی و بارندگیشرا مطلوب بالنسبه هاي داري از سالبر خور .4
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ــتیبانی مؤ .5 ــاالخره پش ــطوح  و ب ــؤوالن در س ــع و مس ــف ثرمراج ــیمختل و  سیاس

رد گنـدم  کـ ه تولیـد و عمل کـ باعث گردید  شورکو بانکی اجرایی  ،گذاري ، قانوناجتماعی

بـه   1377ه در سال کرد گندم آبی کعمل .مطلوب قرار گیرد افزایشی روند کمجدداً در ی

در سـال  . شده بود مجدداً افزایش یافـت  دکرم ارتقاء یافته و مدتی رایلوگک 3400د روکر

شده در پیش بینی  مطابق اهداف .دست یافت) یلوگرمک 3827(ورد دیگري کبه ر 1383

 ارتقـاء یابـد  یلـوگرم  ک 3750به  ایستب می 83در سال  آبی رد گندمکعمل ،ده ساله طرح

 نـون کتا  83از سال  دام از سالهاي بعدکهیچن در کتحقق یافت لیاز آن  بیشتره عمالً ک

رد گندم آبـی طبـق   کعملکه  88-89در سال  .است محقق نگردیده طرح ردکاهداف عمل

 یلـوگرم ک 3448عمـالً  اري شده بـود  هدفگذتار کدر ه یلوگرمک 4650 گندم طرحاهداف 

  )1377کاهش و بازگشت به عملکرد گندم آبی در سال درصد  26( تحقق یافت

  :گندمیفیت ک

یفی مورد اعتراض وزارت بازرگانی قـرار گرفـت و   کگندم تولید داخل از نظر  73در سال 

 عنـوان  هـاي داخلـی   ضرورت واردات گندم خارجی براي اخـتالط بـا گنـدم    یلبه این دل

 ارقام گندم تولید داخل و وارداتـی  ي آزمایشگاهیها این ادعا پس از بررسی نکلی .گردید

. گردیـد  اعـالم  یرییس وقت سازمان غله منتفو تایید زمان غله شاورزي و ساکدر وزارت 

داخل به نتایج مطلوبی  دم تولیدگن یفیتکدر جهت ارتقاء بیشترانجام یافته هاي  وششک

ي مؤسسه اصـالح  ها هاگبه تایید آزمایشه مراتب کمنجر گردید  10به شرح جدول شماره 

  .نیز آزمایشگاه سازمان غله رسیده استبذر و 

  تولید داخلیهاي  یفی گندمکوضعیت . 10شماره  جدول

  سال
  یفی گندمکبندي   گروه

1372  
  درصد

1381  
  درصد

1382  
  درصد

1383  
  درصد

  66  65  63  32  گروه خوب
  33  28  24  38  گروه متوسط
  1  7  13  30  گروه ضعیف

 10ي داخلی حسب جـدول شـماره   ها یفی گندمکنون پس از گذشت دو دهه و ارتقاء کا
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میلیـون تـن گنـدم خـارجی      کشور مبنـی بـر اجـازه واردات یـ    کتوجیه بخش بازرگانی 

مصـاحبه معـاون   (جاي تاسـف و نگرانـی دارد   داخلی یفی گندم کمبود کبمنظور جبران 

ه متاسفانه از طرف بخـش  ک )خبرگزاري فارس 89اسفند  16محترم وزیر بازرگانی مورخ 

  .نشده است باین اظهار نظر مالحظه مرتبط اعتراضی نسبت

  :هاي عمده تولید گندم در ایران چالش

  ريپذی رقابت -افیکوري نا بهره -شاورزانکافی کدرآمد نا -ردکت علمقل .1

  ها ات دولتی، گرفتاري یارانهکتدارالت کمش. 2

بـه عنـوان    از نظر منابع آبی نه تنها شورک يها دشتروند تصاعدي بحرانی شدن  .3

  شورک ه حیات درکلشاورزي بکبزرگترین چالش بخش 

ارهـاي  کسالی و عدم ارائـه راه که خشخاص میتولید ناشی از حوادث اقلی اتنوسان .4

  مناسب

  ي زمستانهها شتکدر  گندم زراعی با جاي خالی محصول مناسب در تناوب .5

وره، ت قابـل مالحظـه نظیـر پـاخ    خسـار ن بـا  کم رنگ لـی کي به ظاهر ها یماريب .6

  .زاریومفو نماتود،

  .یفی آفت سن گندمکو  کمیخسارت  .7

  ، شش ماه بعد از اجراها ردن یارانهکآثار اولیه اجراي قانون هدفمند .3

مجلـس شـوراي   پـس از تصـویب    هـا  گفته شده قانون هدفمندي یارانه ه قبالًکهمانگونه 

اگر چه ارزیابی در تـاثیر ایـن قـانون بـر مصـرف و      . گردید اجرا 89از اول آذر ماه  میاسال

ي قــانون و انجــام پري شــدن زمــان بیشــتري از اجــراشــاورزي مســتلزم ســکیــدات تول

  :شورکن اظهار نظر مقامات کاقتصادي و اجتماعی مرتبط با آن است لیهاي  بررسی

،  19/1/90، وزیر اموراقتصادي و دارایی در  25/2/90جناب آقاي رییس جمهور در 

 30اهش کـ قـانون مزبـور موجـب    ه اجـراي  ک ی از آنستکحا 23/3/90وزیر بازرگانی در 

  .گردیده استشور کی کرصدي از مصرف گندم خوراد
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و نیز در مصـاحبه بـا روزنامـه     13/2/90معاون وزیر بازرگانی در مصاحبه تلویزیونی 

ی کدرصـد مصـرف گنـدم خـورا     30اهش کـ ضـمن تاییـد    13/2/90دنیاي اقتصاد مورخ 

  :بیان داشتند 11بشرح جدول شماره  مطالبی

  ی طی سنوات مختلفکمصرف ساالنه و سرانه گندم خورا .11شماره جدول 

  سال
  یکگندم خورا

  
1384  

  
1388  

  
1389  

1390  
  )پیش بینی(

  4/6  7/8  1/9  10  )میلیون تن(مصرف ساالنه 
  85  104  139  161  )یلوگرم ساالنهک(مصرف سرانه 

، 36بـه ترتیـب    89و  88، 84هـاي   شور در سال جاري نسبت به سـال کمصرف گندم  -

  .اهش نشان میدهدکدرصد  4/26و  6/29

فرصت جدید و مطلوب بـراي   کتوان گفت ی می ور و استمرار آنکل فرض مذقبوبا 

تـوان بسـیاري از اهـداف آرمـانی در      مـی  ه از آنکـ  شاورزي ایجاد گردیده اسـت ک بخش

شـاورزي را  کمتعـدد بخـش   هـاي   اهش وابستگی و حـل چـالش  کغذایی،  امنیتتقویت 

  .ردکساماندهی 

و با ضریب  وبذردام، طیور  ك، خوراصنایع غذاییچنانچه سایر مصارف گندم شامل 

شور در سال جاري به کدرصدي محاسبه نماییم نیاز گندم مصرفی  10احتیاطی افزایش 

نه ه متوسـط تولیـد سـاال   کـ مقدار نیـاز در حالی تامین این  .میشود  کده میلیون تن نزدی

، 79(و با وقوع سـه سـال   ) 1379 -1388( 1388وره ده ساله منتهی به سال گندم در د

میلیـون تـن بـوده     5/14میلیون تن و در سـالهاي معمـولی    5/12سالی کخش) 87و  80

وي تولید داخل اوالً نگرانی و افکبا اطمینان در ت. محقق خواهد گردید است بدون نگرانی

ثانیـاً بـه   بر طـرف خواهـد شـد و    ) با گندممرتبط (امنیت غذایی  تهدیدخاطر از  دغدغه

ه متوسط آن طی ایام مورد اشاره حدود سه میلیون تن بوده اسـت  کل واردات گندم معض

  .خاتمه داده خواهد شد

به شرح ذیل ضـروري   ها در شروع طرح هدفمندي یارانهته بسیار مهم کنتوجه به دو

  :باشد می
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 50(و پروتئین ) درصد 40قریب (ه گندم و نان قسمت اعظم انرژي کاز آنجا  -الف 

از نظـر وقـوع و یـا     اهش سریع مصرف سـرانه  کند ک می را تامین شورکمورد نیاز ) درصد

مصرف گنـدم بیشـتري در جیـره    ه کدر بین اقشار آسیب پذیر افزایش سوء تغذیه خاص 

 الگـوي جـایگزین تـوام بـا رونـد     د دارند جاي سئوال و نگرانی دارد عدم ارائـه  خوغذایی 

تـه مهـم تـا    کجاري مواد غذایی لزوم توجه جدي و مستمر بـه ایـن ن  هاي  قیمت افزایشی

  .سازد می اطمینان به رفع نگرانی را خاطر نشان

نشان  79 - 80ال ی در سکدانشگاه علوم پزش تغذیه ستیتوان كنتیجه بررسی مشتر

و تحلیل آمـار ارایـه شـده از     باشند می تغذیهسوء شور دچار ک درصد جمعیت 23ه کداد 

جامعـه   کدهـ  4تـا   3ه حـداقل  کـ نشانگر آنسـت   1387ز آمار ایران در سال کسوي مر

هـم در فضـاي    ردن مسـتمر نحـوه تغذیـه مـردم آن    کـ بنابراین رصد  ل تغذیه دارندکمش

بـا خسـارت    ینـده ار ناپذیر است تا خـداي ناخواسـته در آ  کضرورتی انها  هدفمندي یارانه

  .شویمنروبرو مردم و ذهنی  میناپذیر جس رانجب

ه از قبـل  ک )ها هدفمندي یارانه(لیه اتفاقات و رویدادهاي بعد از اجراي قانون ک -ب 

 م توجهی و بی توجهی نسـبت بـه اینگونـه تغییـرات    کبینی نگردیده است هر گونه  پیش

طرح همزمـان  ي متعددي در شروع اجراي ها گزارش. نماید می،بخش رابا خسارت مواجه 

افی نقدینگی براي کدر رابطه با عدم تامین شاورزي در سال جاري کي بهاره ها با فعالیت

ردن رویـدادهاي بعـد از   کـ بنـابراین رصـد    ي گران شده ارایه گردیده اسـت ها تهیه نهاده

ارگزاران کـ ارهاي مناسب وظیفـه مهـم   کاجراي قانون همراه با تجزیه و تحلیل و ارایه راه

باشـد   مـی شور کشاورزي کسؤوالن بخش و مخصوصاً م ها انون هدفمندي یارانهمرتبط با ق

  .تا از خسارت اساسی به مبانی تولید کشور جلوگیري به عمل آید

هـار میلیـون تـن از    چتامین حدود ده میلیون تن گندم مورد نیاز ساالنه با احتساب 

 شـور کاز اراضی آبـی  تار کمیلیون ه6/1ثر کشت در سطح حداکنیازمند ها، زار دیم عرصه

 از ایـن فصـل   هشـت پـاییز  کتار اراضی آبـی در  کمیلیون ه 9/0ه بدین ترتیب کباشد  می

توان جهت تقویت امنیت غذایی، بهبـود   می ه از آنکگردد  جویی می صرفه )1390پاییز (
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شـاورزي  کتولیـدات  آب و در منابع اهش وابستگی مواد غذایی و ایجاد پایداري کتغذیه، 

رد گنـدم مطـابق طـرح ده سـاله ارتقـاء یابـد       کـ بدیهی است چنانچـه عمل . ردکاستفاده 

  .گردد میتري از اراضی آبی آزاد مساحت بیش

  :ارها و پیشنهاداتکراه. 4

  .توان بشرح ذیل مدنظر قرار داد می مل در بهره گیري از این فرصت راتحسناریورهاي م

  شورکروغنی به خارج از  يها نجاله دانهکاهش وابستگی به روغن نباتی و ک -الف 

روغنی باالترین جایگـاه  هاي  دانه نجالهکوابستگی به روغن و ه کالزم به یادآوریست 

  .هاي غذایی وارداتی بشرح ذیل دارداالک در بین

  نهصاص بیشترین ارز براي واردات ساالاخت -

 لـه نجاکدانه روغنی و  اردات روغن ،میلیارد دالر براي و 8/2بیش از  1389در سال 

  .مصرف گردیده است

 20ور بـیش از  کاالهـاي مـذ  کبـراي تـامین   ) 1371-1389(سال  19در طی مدت 

ــارد  ــدمیلی ــت گردی ــتدالر پرداخ ــین ک، در صــورتیه اس ــی هم ــدته ط ــم  م ــی رغ عل

هزینـه  میلیـارد دالر   3/11متعدد و شدید براي واردات گندم مورد نیـاز  هاي  سالیکخش

  .است شده

 - 1389ي ها در فاصله سال )گندم و روغن(االي اساسی کبراي واردات دو ارزي مقایسه هزینه . 12جدول شماره 

  )سال 19( 1371

  مقدار واردات   
  میلیون تن

  ارزمصرفی 
  میلیون دالر

  متوسط ساالنه
  میلیون دالر -ارز مصرفی 

  1094  20800  45  نجالهکروغن ،دانه روغنی و
  596  11330  60 گندم

  ایران     میجمهوري اسال كگمرآمارنامه : ماخذ

ي هـا   واردات دانهارزي براي   هزینهتفاوت فاحش ه علیرغم ک تامل اینست موضوع در خور

به خارج از آن  درصدي 90درجه وابستگی و همچنین )درصد بیشتر از گندم 83( روغنی

وششـی از طـرف   کمتـر  که کـ است این دلیل  بهباشد و می تومکها مموضوع از نظر شور،ک
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مهـم  و هم تهدید  زیاد ه هم هزینهکل بزرگ عضبراي حل این م میعمو ارکمسؤوالن و اف

توقـف اجـراي    ود وحتـی کمقابل رگردد و همگی در میمبذول شور است کغذایی  امنیت

  .نندک رده و اغماض میکبور عنار آن کاز براحتی طرح مربوط 

 ی درکغـذایی و صـفحه تـاری    امنیـت تهدیـد  ی از مـوارد  کـ یاین حجم وابسـتگی   -

، شـور بـه روغـن   کوند افزایش وابسـتگی  ادامه ر. باشد می شورکتامین غذایی  وابستگی و

شور در کارمدیریت کي آشها در شمار غفلت و ضعفتوان  را مینجاله کي روغنی و ها دانه

شاورزي بـه  کم توجهی بخش کسودجویان مشتاق واردات و همچنین  و نفوذ قبال تدابیر

  .شور دانستکزراعی تناوب مطلوب در عرصه  کایجاد ی

هـر   جهـش  کنه چندان دور تجربه موفق ایجاد یـ اي  شور در گذشتهکخوشبختانه 

در فضـاي  . اال را آزمـوده اسـت  کـ اهش وابسـتگی ایـن   کچند محدود در افزایش تولید و 

بـی  شـت گنـدم آ  کاهش سطح زیـر  کو  ردن یارانهکجدید ناشی از اجراي قانون هدفمند 

ي روغنـی  هـا  تولیـد دانـه   یفرصت مناسب براي این منظور فراهم گردید تا روند افزایشـ 

  .برقرار گرددمجدداً  80و نیمه دهه  70اواخر دهه 

لـزا  کشـت  کتار اراضی آبی آزاد شده به کمیلیون ه 9/0 از میبا اختصاص بخش اعظ

ر تـن  هـزا  800ساالنه توان  می دارد هه بیشترین مناسبت براي جایگزینی با گندم پاییزک

 فعلـی  درصد 90از  را شورکتولید نمود و وابستگی  نجالهکمیلیون تن  1/1و  نباتی روغن

  .درصد تقلیل داد 30به 

شت در قالب این پیشنهاد تولید سایر محصـوالت از جملـه گنـدم    کبا اصالح الگوي 

لزا به آب کمتر کعالوه برآن از مزیت نیاز آبی  یابد می درصد افزایش 15به میزان حداقل 

از جملـه   هاشـور ک از لزا در تناوب گندم روش موفق بسیاريکقرار گرفتن . ند شدبهره م

 مبـانی تولیـد پایـدار گنـدم را تقویـت      برقراري این تنـاوب  باشد می استرالیا انادا،کاروپا، 

  .نماید می

شت بـه میـزان   کاهش سطح زیر ک از توان با حمایت می از فرصت بدست آمده - ب

ردن اسـتفاده از  کبحرانی در محدود هاي  تار ساالنه با اولویت دشتکه هزار 200 - 250
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تعادل بخشی و حصول به ظرفیـت پایـداري منـابع     -هاي زیر زمینی موجبات تقویت  بآ

تـرین  آمیز ی از مخـاطره کـ ج سال محقق سـاخت و ی ثر پنکزیر زمینی را طی حداهاي  آب

مربـوط بـه    13دقت در اعداد و ارقـام جـدول شـماره    . شور را بر طرف نمودکهاي  تهدید

  .باشد میشور کي ها روي دشت بحرانی نشان از وخامت وضعیت پیش يها ی از دشتکی

باشـد   مـی مـورد آن بحرانـی    62دشت ممنوعه و بیش از  291شور کدشت  609از 

  .شور اضافه شده استکي ممنوعه ها دشت به دشت 13ظرف سه ساله اخیر ساالنه 

  )دشت بحرانی مشهد(مزرعه آستان قدس وضعیت  .13جدول شماره 

  1387  1371  1348  1344  سال
سطح ایستایی آب زیر زمینی 

  )متر(
36  44  78  105  

  7/13  23  45-48  50  لیتر بر ثانیه - دبی چاه
  EC 2000-1500  -  -  2500-1800شوري آب 

در  یلـوگرم ک 500تن و غالت  15چغندر قند  -تن  2-5/2 کرد یونجه خشکاهش عملک

  .زرعه فوق گزارش شده استتار در مکه

تـوان   اي مـی  نـه شت ذرت داکبا افزایش سطح زیر  شتکدر قالب اصالح الگوي  - ج

شت علوفه موجبات افـزایش  کافزایش یا با و  درصد 30شور را به کدرصدي  70وابستگی 

  .ر به مراتع فراهم آوردمتکنار فشار کشیر و گوشت در 

 300متـر از  کشت در اراضی دیم بخصوص مناطق با بارندگی کبا اصالح الگوي  - د

بـراي جـایگزین گنـدم موجبـات افـزایش      جو   شتکدر سال از طریق حمایت از  میلیمتر

وري از آب بـاران را   فراهم آورد و همچنین بازدهی بهره تولید جو را هزار تن 400حداقل 

  .ادشاورزي افزایش دکت در تولیدا

نون فرصت کرسد ا میاز سوي مقامات دولتی به نظر  ه شدهارایارقام و براساس آمار 

ن ارگزاراکـ لیف و رسالت مسـؤولین و  کت. هم آمده استشاورزي فراکمناسبی براي بخش 

ه بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت قابـل توجـه و       کـ ح برنامه ریزي و اجرایی اینسـت  ودر سط

 در جهـت تحـول  ) هـا  ردن یارانـه کـ ناشی از اجراي قانون هدفمند ( پیش آمده استثنایی
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انتخـاب و اجـراي   شاورزي، ارتقا امنیت غـذایی و پایـداري آن از طریـق    کاساسی بخش 

 کدر یـ  هکـ بدون فوت وقت همت گمارنـد بـه نحـوي    نون و کمناسب از هم اهاي  برنامه

اصـالح الگـوي   و پایـداري تولیـد   ي مناسب و فشرده شاهد رونق تولیـد داخـل،  زمان بند

  .شاورزي باشدکاهش چشمگیر واردات و افزایش بهره وري در بخش ک ،شتک

بخـش   یوجود آمده به خوبی استفاده نشود و اهداف آرمانبفرصت  ازه ک در صورتی

ي قـانون  نـه تنهـا مقاصـد و مزایـا    ي پـیش آمـده  ضـایع گـردد     ها و فرصتیابد نتحقق 

ضـالت و موانـع عمـده بخـش     الت، معکه مشـ کنخواهد گردید بلحقق هدفمندي یارانه م

  .ند یافتقی و یا با شدت بیشتري ادامه خواهان باکماکشاورزي و اقتصادي ک
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