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 اهمیت موضوع

تواند نقش مهمی در لید در آینده میبینی وضعیت توبررسی شرایط تولید محصوالت کشاورزی و پیش

 گذاری دولت داشته باشد.سیاست

  مقدمه )شرح مساله(

خودکفایی در تولید گندم یکی از اهداف همیشگی کشور بوده است. اما متوسط سالیانه واردات این محصول 

سال گذشته( حاکی از عدم موفقیت است. در این مطالعه سعی شده است با استفاده  19میلیون تن در  4/0)حدود 

مدت، وضعیت تولید، واردات گندم به کشور و میزان صادرات از کشورهای مهم صادرکننده تا سال مار بلنداز آ

درصد خأل عملکرد  122و  02مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تاثیر افزایش جمعیت، افزایش عملکرد )رفع  0202

اراضی دیم و یک میلیون هکتار اراضی  میلیون هکتار 4/2ترتیب در شرایط آبی و دیم(، کاهش سطح زیر کشت )به

صورت انفرادی و ترکیبی در هشت سناریوی مختلف درصد( به 12به  32آبی( و کاهش ضایعات پس از برداشت )از 

 مورد بررسی قرار گرفت. 0202و ( 0210انی فعلی )در دو مقطع زم

  هاترین یافتهمهم

ترتیب در به 0202و  0210بر اساس سرانه مصرف کنونی گندم و جمعیت کشور، نیاز به گندم در مقاطع زمانی 

طور متوسط برابر باشد. سطح زیر کشت گندم )مجموع دیم و آبی( در کشور بهمیلیون تن می 3/10و  0/19حدود 

، مقدار نیاز کشور به واردات گندم در آن 0202میلیون هکتار است. در صورت عدم افزایش عملکرد تا سال  3/6

برای برطرف کردن نیاز کشور به گندم از طریق  0202میلیون تن خواهد رسید. بنابراین، در سال  4/0سال به 

تن در هکتار  3تولید داخلی، در صورتی که سطح زیرکشت کنونی حفظ شود، باید متوسط عملکرد گندم حداقل به 

ین عملکرد کل دیم و آبی( برسد. این در حالی است که عملکرد کنونی گندم در کشور درصد افزایش میانگ 39)

سال  0سناریوهای مختلف نشان داد خودکفایی در تولید گندم طی  تحلیلباشد. نتایج تن در هکتار می 0/0حدود 

پذیر است. با نکاهش ضایعات+حفظ سطح زیرکشت کنونی( نیز امکا + )با رفع خأل عملکرد در شرایط دیم و آبی

، در آن سال، امکان 0202میلیون نفر در سال  12206اعمال مدیریت مناسب، با وجود افزایش جمعیت کشور به 

میلیون هکتار( و آبی )یک  4/2خودکفایی و حتی تولید مازاد بر نیاز وجود دارد. حتی در صورت کاهش اراضی دیم )

در  0202تواند در سال یلیون هکتار(، صرفا از طریق افزایش عملکرد گندم دیم و آبی و کاهش ضایعات ایران میم

، این امکان وجود 0202با کاهش اراضی زیرکشت گندم تا سال  .میلیون تن مازاد بر نیاز گندم تولید کند 9حدود 

  هان قندی و روغنی را در کشور افزایش داد.دارد که سطح زیرکشت و تولید سایر محصوالت مهم از قبیل گیا
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 

 : رفع خأل گندم II: عدم تغییر تولید، سناریو Iروند تغییرات نیاز به واردات گندم برای سناریوهای مختلف؛ سناریو 

: رفع خأل VI: رفع خأل گندم آبی و دیم، سناریو V: کاهش ضایعات، سناریو IVدم دیم، سناریو : رفع خأل گنIIIآبی، سناریو 

: رفع خأل گندم آبی و دیم و کاهش ضایعات و کاهش سطح گندم آبی، سناریو VIIگندم آبی و دیم و کاهش ضایعات، سناریو 

VIII دهنده کاهش سطح دیم )مقادیر منفی نشان: رفع خأل گندم آب و دیم و کاهش ضایعات و کاهش سطح گندم آبی و

 . باشند(مازاد و مقادیر مثبت بیانگر کمبود می

 


