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 گندمگزارش 

اعم از آبی و )سی سال گذشته طح زیر کشت آن طی س .مهمترین محصول زراعی کشور دانست توانگندم را می

کشت آبی سطح زیر . ایران را تشکیل داده استکشت محصوالت زراعی سالیانه درصد سطح زیر 05حدود  (دیم

. رسیده است کشت محصوالت آبیدرصد سطح زیر 05حدود یعنی میلیون هکتار 0/2های اخیر به آن طی سال

 .میلیون هکتار بوده است0/0ک حدود های غیر خشسطح زیر کشت دیم آن در سال

 .گرددرفی جامعه از این محصول تأمین میدرصد پروتئین مص 04درصد انرژی و  04حدود 

توفیق ها با معیار میزان زیابی توفیق یا عدم توفیق برنامهبا نام و شاخص گندم شناخته شده و ارکشاورزی ایران 

 .گیردمیگندم کشور مورد ارزیابی و سنجش قرار  تولید داخلی 

رفت که حداکثر نیاز گندم مصرفی ها و بهینه شدن مصرف نان انتظار میا اجرای قانون هدفمند شدن یارانهب

صدی مصرف گندم ناشی در 45کاهش  ریاست محترم جمهور رسماً. میلیون تن کاهش یابد 45 حدودبه کشور 

در تغییر تناوب کشت در با توجه به محدودیت مانور کشاورز  .اعالم فرمودند 05در سال اوایل  از هدفمندی را

کشت کشور را از نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی آبی باید می  ،ضاییکاهش تقاچنین تحقق ، اراضی دیم

ذرت ی روغنهای مثل دانهوارداتی سایر اقالم ضروری  اتکایی درمناسبی برای بهبود خودفرصت  گندم آزاد کرده،

  .اصالح تناوب کشت در راستای تقویت پایدار کشاورزی کشور را به ارمغان آورد، فراهم کرده جو و

سطح حاکی است که متأسفانه  05و  04 هایزیرکشت این محصول طی سال شده از مقادیر سطحهای اعالم آمار

( سطح در پیش بینی اعداد برنامه پنجم  همان)  میلیون هکتار 7/2 میزان بهکشت آبی گندم کاهش نیافته و زیر

معنی آن بکشت سطح زیر ثبات، قابل مالحظه نیستاز آنجا که صادرات گندم  .استمرار یافته استهمچنان 

 . روبرو هستیمدر هکتار  زراعیدار عملکرد با کاهش معنیتحقق نیافته و یا الذکر است که یا کاهش مصرف فوق

تن میلیون 40الی  44 ، توسط وزارت کشاورزیکندمین میتارا  04که مصرف سال  05-04سال زراعی تولید 

های مختلف حاکی اخبار و گزارش اما. مازاد موجودی استتن میلیون 0الی  4بمعنی وجود القاعده علی اعالم که

بدنبال همچنان ، ماهه اول و محموالت روی آّبات ششمیلیون تن وارد سهعلیرغم است مسئوالن تجارت کشور 

ده مذاکرات و شایران مجبور حتی در اخبار آمده بود که . باشندهای کشور میور تأمین نیازواردات گندم بمنظ
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آلودگی شدید به دلیل این دو کشور گندم تولیدی . انجام دهدهند و پاکستان برای واردات گندم  بای هایتوافق

 لیست سیاهسالهای طوالنی در  ،ای، بر اساس مالحظات قرنطینهای سیاهک ناقص هندیبیماری قرنطینه به

لیدات تومیزان از  کسب اطمینانمه دوم سال و بعد از گندم همواره در نیحجیم واردات . ایران بوده است واردات

در حالیکه در سال جاری این امر با جدیت از ابتدای سال مورد اقدام قرار گرفته و . شده استداخلی انجام می

بدین طریق تردید  .ندمیباش ، مسئوالن بدنبال ادامه روند وارداتان بنظر میرسد در جهت تأمین کسریکماک

. ای است که باید مورد توجه جدی قرار گیرداین عارضه. کندبروز می ت و همخوانی آمار اعالمیجدی در صح

، مدیریت اقتصاد مقاومتی ص در مورد تولید محصوالت کشاورزیبدون دسترسی به آمار قابل اطمینان باالخ

 . ممکن نیست

اما در سال حمایت از تولید ملی و در فضای . های تولید گندم کشور نیستهگزارش ارزیابی برنامهدف در این 

آستانه فصل کشت گندم قرار داریم حال که در ، اعالم اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم و تهدید استکبار

 :نماید می تقدیمبشرح زیر ، نهاد جهت رفع چالشهای تولید گندمو پیش چند توصیه

  سال قبل گذاریقیمتقیمت تضمینی جهت ترمیم آثار اعالم فوری -6

کننده و فعالیتهای خرید و فروش بین مصرف حذف مداخالت دولت و حمایت از انجام رکت بطرفکاهش و ح

ای بایستی برموثر های تضمینی تعیین قیمتلیکن . استبرنامه پنجم های مناسب تولیدکننده از سیاست

تمام بر اساس قیمت قیمت تضمینی قوانین موضوعه حکم بر محاسبه  .ادامه یابد، داخلی اطمینان ازتداوم تولید

مهری رنامه چهارم و دو سال اخیر با بیهای بطی سال گندم در. داردبینی سود عادله شده و اعمال تورم و پیش

های برنامه چهارم متوسط در سال .نگهداشته شد ثابت 58و  50های قیمت تضمین آن طی سال .مواجه بوده است

ها بخصوص نهکشاورزی کشور قانون هدفمند نمودن یارا سال اخیر در دو .بود درصد 7/44آن تنها  قیمت درش

و  50 هایمتوسط نرخ تورم در سال .را تجربه نمود( قیمت انرژی نفتی برابر شدن 40حدود )افزایش حامل انرژی 

 0555حداقل باید  04قیمت گندم تعیین شده سال  اینبنابر. ت درصد لحاظ کردسرا باید حداقل بی 04و 05

ابتدا  ، قیمت04 سالبتدای ا سوزان منجمله گزارش کتبی اتاق دردل متاسفانه علیرغم تذکر. شدتعیین می ریال

د که موجب اعتراض و ابالغ شتعیین و  از آستانه تاثیرکمتر% 0/5حدود یعنی ریال  0255 و سپس 4005

، در زمانی بحرانی که کشور بیش از بدین طریق دولت محترم ناخواسته .فراهم نمودکنندگان را ردی تولیددلس

 . کننده به گندمکار دادمیشه به خودکفایی گندم نیاز دارد، پیامی ناامیده



3 
 

صفحه  5جمعا      16مهر 61    بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران اتاق ویرایش سوم    دفتر کشاورزی و آب    گزارش گندم         

سطح زیر  تحققنظر کشاورزان و اطمینان از  جلبجدید و برای  کشتآستانه فصل گردد در لذا پیشنهاد می

قیمت تضمینی پیشنهادی گندم . اعالم شود فوراًتعیین و جذابی برای گندم  یقیمت تضمین، مورد انتظار کشت

و در صورت تمایل به صرفه و اشتیاق کشاورز  8255حداقل، 04بر اساس محاسبات اول مهر با اعمال تورم 

، ر روزهای اخیرشدید برابری ارز د اما با توجه به نوسانات. برآورد گردید 04-02ریال برای سال زراعی  8055

 :شودبنابرین توصیه می .کن است نتیجه مناسب نداشته باشداعالم این قیمت مم

    .ریال اعالم شود  1566 تضمینی قیمت ارجح آن است که -الف

قیمت به کشاورز اطمینان خاطر داده شود که  ،ریال 1266تضمینی پایه یا عالوه بر اعالم قیمت  -ب 

  .خواهد شدناشی از نوسانات ارزی اصالح قیمت تمام شده تضمینی در صورت تغییر 

 و زمزمه تعیینباید به مسئولین محترم نسبت به تسلیم به نظرات غیر کارشناسی و ضد تولیدی مطرح شده 

به ضرر  یقیناًاز دهان دولت محترم،  "یت کشت گندمعدم مطلوب"تبعات تداوم پیام . هشدار داد ،ریال 0055

 . بردما را به نفع واردات باال میتامین گندم  و حتی هزینه نهاییکشور بوده امنیت غذایی 

 اعالم فوری اعطای تسهیالت به گندمکار -2

معموالً . قابل مالحظه داردافزایش ، هانهادهتامین های خدمات و هزینه، انرژی هایعالوه بر افزایش قیمت حامل

ی مرا آغاز  گندمکشت مربوط به ها تدارک نهادهتمهید و  ،زمینیا مهر ماه آماده کردن کشاورزان از شهریور 

 255زارع بمدت بیش از ( شودآغاز میخرداد  که در برخی مناطق ایران از)تا شروع فصل برداشت  عمالً. کنند

 بینی تأمین اعتبارات ارزان برای کشاورزان گندم کار حداقللذا پیش .تنگنای نقدینگی شدید قرار دارد رروز د

در ( لیاردریالیم 25055اجمع)میلیون ریال  دومیلیون ریال و برای هر هکتار گندم دیم  پنجبرای هر هکتار آبی 

سهیالتی پیامی صحیح به تامین و اعالم چنین ت. استتقویت و اطمینان از کشت و کار مناسب مؤثر 

 .دهد که گندم همچنان مورد حمایت جدی استکشاورز می

 کافی و کیفی  تامین نهادهپایش و اطمینان از توجه ویژه به  -4

سموم  وبذر  ،های شیمیاییبخصوص انواع کود کافی بمیزان کیفی وهای تأمین و عرضه نهادهاطمینان از  پایش و

، دچار مشکل ها باالخص کودر تامین این نهادهدر سالهای اخیر دکشاورزان کشور  .وظیفه دولت استحداقل 

های شیمیایی در فصل زراعی تأمین کودافت شدید . اندافت کیفیت باالخص در سم رنج بردهبوده و از نظر شدید 

ادامه دارد و در  58افت مداوم مصرف کود شیمیایی که از سال  .از دالیل کاهش تولید دانسترا باید گذشته 
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وری تولید را بخطر ، بهرهبردکشوری که از ضعف خاک رنج می ، دربدترین وضعیت خود را تجربه کرده 05سال 

، بلکه نیاز بدان را می بردو نظارتی دولت را از بین نمی، اهمیت نقش مدیریتی سازیحرکت بطرف آزاد .اندازدمی

نداده و حرکت بطرف آزاد سازی را همچنان  رویکرددر این مساله تغییر وزارتخانه بلکه دولت محترم اگر . افزاید

، تولید کشاورزی ایران اطمینان از تامین نهاده فرض کندپایش مستمر فضای تولید و نافی تکلیف خود در م

 . افتدبخطر می

  خدمات مکانیزاسیونحمایت از -4

امکانات و تجهیزات  باید .داردبهبود تولید کشت و کار کشاورزی اهمیت بسیار در برای خدمات مکانیزاسیون 

این حمایت . قرار گیردهای مکانیزاسیون گروهدر اختیار  سوخت و لوازم یدکی باالخص در تامینکافی و مناسب 

ول سه ماه بهینه کشت، در طبرای گندمکاری اراضی آبی کشور % 05 سازیآماده باید چنان قوی باشد که امکان

با . یابدکاهش میکیلوگرم در هکتار  45، عملکرد تولید روز تاخیر کشت نسبت به روز بهینهبازای هر  .فراهم آید

نیز بطور غیر مستقیم تحقق عملیات مکانیزاسیون بقیه محصوالت کشاورزی را ، اتخاذ چنین رویکردی در گندم

 .توان تضمین نمودمی

  تسهیل دسترسی به سوخت -0

های کشور نشده و هنوز تعدادی زیادی از چاههای آب در حد مطلوب انجام متأسفانه برنامه برقی کردن چاه

نیز عموماً  چاههای غیر برقی و تراکتورهاتخصیص یافته  سوخت مقادیر .وابسته به مصرف سوخت فسیلی هستند

کوتاه مدت تسهیل دسترسی  در. کنندبا نرخهای بیشتر تأمین می مطلوب نیست و بخشی از نیاز خود رادر حد

ورزی اراضی تحت کشت گندم  خاککه مجبور به کار فشرده در فصل محدود برای عملیات )تراکتورها  چاهها و

 .در توفیق افزایش تولید گندم بسیار اثرگذار خواهد بود (باشندآبی می

 اتخاذ تدبیر فوری و رفع بحران بیمه محصوالت کشاورزی -8

کشاورزی که با انحصار پرداخت دولت و تنها امر بیمه محصوالت  .کشور در امر بیمه تجربه موفقی داشته است

گذار از یکطرف و گر و بیمهد در سالهای اخیر به مشارکت بیمهبرای چند محصول در دهه شصت آغاز گردی

موجب توقف قرارداد تنگناهای شدید مالی، . ش یافته استتسری به اغلب محصوالت و تولیدات دام و طیور گستر

فوری بمنظور رفع این بحران و بجریان انداختن  اتخاذ تدابیری. ر گردیده استحاض بیمه در ابتدای فصل کشت
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، به عتبارات مورد نیاز بانک کشاورزی، از طریق تامین و تخصیص ااردادهای بیمه با حق بیمه متعارفسریعتر قر

 .ارتقاء انگیزه کشاورزان و توسعه کشت گندم کمک موثری خواهد نمود


