
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست پژوهشی؛

بررسی حمايت هاي دولتی در   

 خودکفايی گندم

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 پژوهشگر: علي قنبري شیرسوار                                                

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 المللي اهمیت دستیابي بهبیندر بازار گندم با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمت 

 .کندکفایي با این محصول استراتژیک، روز به روز افزایش بیشتري پیدا ميخود

 شود.جامعه از گندم تامین ميافراد  ي،درصد پروتئین مصرف 46درصد انرژي و  38نزدیک به 

و خوراکي گندم تن میلیون ۹.۵ و تولید کشور در گندم تن میلیون ۱۳.۳ (1397)گذشته سال 

 هايبارندگي به توجه با امسال و. شد ذخیره و خریداري کشاورزان از بذري گندم تن هزار ۵۳۰

 .شود برداشت گندم تن میلیون ۱۴.۵ شودمي بینيپیش گندم تولید در آن نقش و مناسب

 تومان و  ۱،۷۰۰ درصد مفید و یک درصد غیرمفید ۳قیمت پایه تضمیني خرید گندم نان با افت

که در گندم نان  شودو خریداري مي تومان تعیین ۱،۷۷۰ با همین افت پایه دوروم خرید گندم

  مشاهده مي شود. درصدي نسبت به سال قبل ۳۳افزایش  دوروم درصد و در گندم ۳۱افزایش 

شودتکرار مي چهارمین سال براي (1398)تولید گندم امسال خودکفایي در. 

 کیلوگرم  165کیلوگرم به ازاي هر نفر و در ایران  65متوسط مصرف سرانه گندم دنیا نزدیک به

 است.
مصرف در جویي صرفه مکعب متر میلیون 5/2 تا 2 تقریباً شد که خوبي بارندگي بخاطر امسال 

-ردهک استفاده باران آب از ما دیم و آبي گندم کشت بیشتر و گرفت انجام گندم کشت براي آب

 .اند
 شروع و تا پایان برنامه  1393ساله جامع و کامل که از سال  12در رابطه با گندم یک برنامه

 ادامه دارد. ( 1405هفتم )سال

کننده گندم اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین و اخیرًا کشورهاي عمده صادر

268590

https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84
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 و طرح مسئله مقدمه 

ترین مواد غذایی بشر و مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی در اکثر کشورها، از گندم به عنوان یکی از اصلی

میت المللی اهبازار بینای برخوردار است. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزایش قیمت این کاال در جایگاه ویژه

 . کنددستیابی به خود کفایی با این محصول استراتژیک، روز به روز افزایش بیشتری پیدا می

د دهدر ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، نان حاصله از گندم مهمترین ماده غذائی روزانه مردم را تشکیل می

 ترین مواد غذائییاز بدن به عهده دارد. نان گندم یکی از ضروریای در تأمین انرژی و پروتئین مورد نو نقش عمده

دهد. بر طبق آمار مختلف متوسط سهم مصرف نان و قوت اصلی اکثریت عظیمی از مردم کشورمان را تشکیل می

باشد. به دلیل محتوای بسیار زیاد دانه از مواد پروتئینی و هیدرات درصد می ۴۰در کل انرژی مورد احتیاج حدود 

باشد، امکان نگهداری دانه به مدت طوالنی و کربن و نیز نسبت میان آنها که برای انسان بسیار عالی و مفید می

ت و همچنین امکان کشهای خیلی زیاد بدون اینکه تغییراتی در آنها بوجود بیاید، میسر است حمل آنها به مسافت

( و تا ارتفاعات خیلی باال در پرو …موفق آن در شرایط آب و هوای کامال متفاوت )سرد و معتدل، خشک و گرم و

 .گرددمتری کشت می ۴۰۰تا ارتفاعات 

 باشد و این امر مهم با اقدامات هوشمندانهایران می دولت یهابرنامه نیتریاز راهبرد یکی ییغذا تیامن نیتام

محصوالت  دیسطح تول شیاقدامات منجر به افزا نیا های گذشتهشود. در سالوزارت جهاد کشاورزی محقق می

 ریاخ یهاکه در سال دیگرد ۱۳۹۷تن در سال  ونیلیم ۱۲۰از  شیبه ب ۱۳۹۲تن در سال  ونیلیم ۹۷از  یکشاورز

 . است ریتقد ستهیسابقه بوده و شایب

آن حاصل  دیدر تول ییمدت، خودکفا نیا یط یبود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورز یاز جمله محصوالت گندم

، وریهرهارتقای ب بارندگی خوب و بدلیلامسال هم  .مرتفع شد یمحصول راهبرد نیکشور به ا ازین جه،یو در نت دیگرد

چهارمین  برای تولید گندم امسال بیشتر شده و خودکفایی در پارسال درصد نسبت به ۱۵تا  ۱۰تولید و خرید گندم 

 .شودتکرار می سال

 عملکرد وزارت بررسی به خود کارشناسی هایدر همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست

خرید تضمینی و  خودکفایی گندم، یهاها و برنامهسیاست، خودکفایی گندمجهاد کشاورزی ایران در خصوص 

اسماعیل اسفندیاری  انیبا حضور آقا 12/03/98مورخ  آن و قاچاق گندم به کشورهای دیگر، هایمشکالت و چالش

آقای سیدعلی محققی، رئیس مرکز روابط عمومی و  مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی و ،پور

 کشور اختصاص داده است.اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی 
 

 شناسی گندمگیاه مشخصات 

https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84
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که دارای  triticum و از جنس تریتیکم  gramineaeساله، تک لپه و از خانواده گندمیانگندم گیاهی است یک

نمایی کرده و مزاحم های وحشی آن غالبا به صورت علف هرز خودنمونه های بسیار زیاد وحشی و اهلی است.گونه

 .باشدگردند. گندم مانند هر گیاه دیگری دارای ریشه، ساقه، برگ، گل و دانه میکشت و کار می

  اهمیت اقتصادي گندم 

ترین کند و در حقیقت این گیاه سازگاردر محدوده وسیعی از شرایط آب و هوائی جهان رشد می گندم معمولی

یر گیاهان زراعی، به کشت آن اختصاص سر جهان در مقایسه با ساتاهای زیادی در سرهای غالت است. زمینگونه

گیرد. به این ترتیب داده شده است، زیرا گندم غذای اصلی انسان است که به طور مستقیم مورد مصرف قرار می

سطح کشت و تولید جهانی آن از سایر محصوالت بیشتر است. گندم منبع اصلی کربوهیدرات غذای انسان را تشکیل 

به خاطر داشتن بافت  رسد.یک از غالت به پای آرد گندم نمی ارزش نانوایی، آرد هیچداده و از لحاظ تهیه نان و 

 . همبندی گلوتن گندم، خاصیت نانوایی آن دارای ارزش بسیار باالیی است

ر خالف نماید. بها دارد و همین صفت است که آرد گندم را ممتاز میکیفیت گلوتن گندم بستگی به ژنوتیپ گندم

های کوچک گاز و نگهداشتن ، گلوتن گندم قادر است ور آمدن خمیر را از طریق تشکیل سلولهر غله دیگری

وص های آمینه بخصگازکربنیک تشکیل شده در اثر تخمیر، به انجام برساند. هر چند گندم از نظر بعضی از اسید

قدار شود، زیرا دارای مضم میرود. نشاسته گندم به سادگی هالیسین فقیر است، ولی جزء بهترین غذاها به شمار می

 . ها استها و چربیباشد. دانه گندم حاوی بسیاری مواد معدنی، ویتامینزیادی پروتئین می

های نرم ها بر همین اساس است. گندمشوند. کاربرد آنهای مختلف بذرها طبقه بندی میساس ویژگیگندم بر ا

ه و بهاره های سخت پاییزپزی و از گندمپزی و کیکسازی، شیرینیف در صنایع بیسکویت بهاره یا پاییزه برای مصر

 .شودشتر در صنایع پخت نان استفاده میبی

گندم در صنایع غذایی )نان، بیسکویت، کیک، پاستا، ماکارونی( و همچنین در صنعت )برای کاغذ سازی، چسب 

ای اصلی در دامپروری( هک دام )از افزودنیبه عنوان خورا سازی و در تهیه پودر لباسشویی( و از کاه و سبوس آن

 .شوداستفاده می
 

 کشت و کار جهانی گندم 

شود کشت میمیلیون هکتار  220در تقریبا گندم بیشتر از هرمحصول دیگری در دنیا و به طور متوسط در هر سال 

کنار برنج قوت غالب اکثر شود. در میتولید در نقاط مختلف )تقریبا تمام کشورها( میلیون تن  750و نزدیک به

نادا و کا فرانسه، روسیه، ایالت متحد آمریکا، هند ،دهد. بر اساس آمار فائو، کشورهای چینمردم جهان را تشکیل می

 . از تولید کنندگان عمده گندم در جهان هستند

http://bankmaghaleh.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85/
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میلیون  26یراً روسیه هم با کشورهای عمده صادر کننده گندم اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین و اخ

 چرخه صادرکنندگان اصلی گندم هستند. در گروه میلیون تن تولید  90تا  85هکتار کشت و 

 

  خريد تضمینی گندم 

 خرید م و قانونی دولت در بخش کشاورزی،جمله وظایف مه ازو گندم غذای اصلی مردم ایران بوده 

  سفره مردم دارند. و زندگی در بسزایی تاثیر که است غذایی محصوالت اساسی تضمینی

با  دوروم تومان و خرید گندم ۱،۷۰۰ درصد مفید و یک درصد غیرمفید ۳قیمت پایه تضمینی خرید گندم نان با افت 

افزایش  دوروم درصد و در گندم ۳۱که در گندم نان افزایش  شودو خریداری می تومان تعیین ۱،۷۷۰ همین افت پایه

 .درصدی نسبت به سال قبل داریم ۳۳

هزار تن گندم بذری  ۵۳۰میلیون تن گندم خوراکی و  ۹.۵تن گندم در کشور تولید و  میلیون ۱۳.۳سال گذشته 

ینی بو نقش آن در تولید گندم پیش های مناسببه بارندگی با توجه. و امسال از کشاورزان خریداری و ذخیره شد

 . میلیون تن گندم برداشت شود که دولت آماده خرید گندم مازاد از کشاورزان است ۱۴.۵شود می

تا شهریورماه ادامه خواهد داشت و  آغاز شده است وور، رداشت گندم از اسفندماه سال قبل در برخی از نقاط کشب

مناطق گرم و خشک در روزهای پایانی . تن گندم از کشاورزان خریداری شده است هزار 200میلیون و  2تاکنون 

ز بیش او  های معتدل همچون گلستان نیز اخیراً شروع شده استبرداشت گندم هستند برداشت گندم در استان

های با اقلیم سرد نیز برداشت گندم استان و پرداخت شده است جاری سال گندم خریداری شده در درصد مبالغ 88

 .را از ابتدای تیرماه آغاز خواهند کرد

هزار تن خرید تا این تاریخ  270استان خوزستان با یک میلیون  ؛انداستانهایی که بیشترین خرید گندم را داشته

م سیلی که اتفاق افتاد غعالر ه است.درصد افزایش خرید داشت 20هزار تن سال گذشته  135نسبت به یک میلیون 

نه وها هم در گردونه خرید هستند که روزهای آتی روند خرید گندم به دلیل استانهای دیگر که در گردو سایر استان

 گیرد. گیرند خرید بیشتری صورت میخرید قرار می

فصل  یجمله گندم را از ابتدا از یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیهرساله نرخ خر دیسازمان برنامه و بودجه باالبته 

بر  یآثار نامناسب تواندیروند م نیا ادامه. چند ماه تاخیر انجام گرفت با یدر مهرماه اعالم کند اما در سال جار زییپا

 دیولت ییخودکفا تیداشته باشد و وضع یکاشت محصول اساس یگندم و کاهش رغبت کشاورزان برا دیتول زانیم

 .قرار دهد دیگندم را در معرض تهد
 

 ايران گندم کشت  میزان 

http://moqavemati.net/tag/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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رد به روز موافزایش محصول آن روز  گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت مهمترین محصول کشاورزی ایران است و

 . باشداز نظر اقتصادی و تامین غذای اصلی از اهمیت بسیاری برخوردار می توجه قرار گرفته و

گندمی های کند تمام گونهو این مسئله کمک میشود گندم کشت میچهار اقلیم  و در هرچهار اقلیم دارد  ایران 

اتی صنعت و مشتق بخش صنف، تمام تقاضای شت و تولید باشد.شود در داخل کشور قابل ککه در دنیا کشت می

عضی از شود البته در بهای کشور گندم تولید میاستانتمام  در کشور قابل تولید است. شوداستفاده میکه از گندم 

 بیشتر با محوریت کشت برنج است. هاشود و در این استانو مازندران کمتر کشت می استانها مثل گیالن 

باالترین سطح کشت  وهزار هکتار بود  300میلیون  2متوسط سال گذشته  35کشور در آبی سطح کشت گندم 

 4کشور چیزی حدود  دیمو سطح کشت گندم  بودهزار هکتار  700میلیون  2 به میزان 86و  85 زراعی در سال
  .داردنیاز نو یا در فصولی است که گندم آب زیاد  ش زیادی مربوط به اقالیم سرد استمیلیون هکتار است که بخ

هزار هکتار است که میزان بارندگی هم  223میلیون  6 گذشتهسال  36 سطح زیر کشت کشور در در کل میانگین

و متوسط بارندگی رسید میلیمتر  220به  90میلیمتر بود و این بارندگی از سال  240سال گذشته تقریباً  36در 

 میلیمتر کاهش پیدا کرده است. 20کشور تقریباً 

میلیون و  5هزار هکتار بود سطح کشت در این پنج سال گذشته  222میلیون و  7سطح کشت گندم ما  86سال 

هزار هکتار شد و نزدیک به یک میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است و بخشی مربوط به محدودیت آب و  700

است. اگر دولت در بخش قیمت گندم زیاد خساست خرج دهد  ترها است که اقتصادیبخشی مربوط به سایر زراعت

 های دیگر رجوع کنند.ممکن است بخشی از گندمکاران به بخش
شتر دهند مثل استان گلستان که بیبسیاری از استانهای مهم تولید کننده گندم آبی ما با آب سبز تولید انجام می

ر استان کنند حتی دبندی از آب چاه استفاده میبرای تشکیل دانهیا دوبار کند و نهایت یکی از آب باران استفاده می

 ند.کنخوزستان که منطقه خشک است فقط برای سبز کردن نیاز به آبیاری دارند و بقیه از آب باران مصرف می

میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب برای کشت  5/2تا  2امسال بخاطر بارندگی خوبی که شد تقریباً 

 اند.انجام گرفت و بیشتر کشت گندم آبی و دیم ما از آب باران استفاده کردهگندم 
 

  مصرف سرانه گندم 
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درصد پروتئین مصرف افراد جامعه از گندم  46درصد انرژی و  38گندم اهمیت زیادی برای کشور دارد و نزدیک به 

شود و مصرف سرانه گندم در کشورها متفاوت است و بستگی به ذائقه و شرایطی دارد که بر مردم آن تامین می

کشور حاکم است. مثالً در کشورهای آسیای جنوبی شرقی مصرف سرانه برنج خیلی بیشتر است به همین خاطر 

عضی از منطبق هست. البته در باکولوژی و کشت و کار برنج در آنجا خیلی بیشتر است و ذائقه آنها با برنج بیشتر 

استانهای کشور مثل گیالن و مازندران در گذشته دور ذائقه مردم به برنج خیلی زیاد بود و در حال حاظر این شرایط 

 یک مقدار تغییر کرده است.

بیشترین مصرف سرانه مردم در کشورهای غرب آسیا و آسیای مرکزی مثل قزاقستان، پاکستان، مصر، ایران و 

های عربی بیشترین مصرف سرانه گندم را دارا هستند و مصر هم خودش یکی از بزرگترین وارد کننده گندم کشور

گویند مجموعه موضوعات بذر کشت، صنعت و خوراکی انسان بخاطر ذائقه مردم هست. مصرف سرانه گندم که می

 شود. و همه اینها را در نظر گرفته می

 

 

 

 قاچاق گندم از ايران به عراق 

های نظامی و دهد، باتوجه به شرایط ویژه این کشور در حل بحرانبررسی قیمت گندم در مرز عراق نیز نشان می

 .است تن هر برای دالر 472 حدود گندم وضع نامناسب تولید گندم در این کشور قیمت

بنابراین قیمت هر کیلوگرم گندم در کشور همسایه ایران با توجه به شرایط نرخ ارز و مبنا قرار دادن نرخ فعلی ارز 

 تومان تعیین شده است.هزار  4حدود هزار تومان(  ۸۵۰۰در سامانه نیما )

کشورهای همسایه خواهد  به ایران از قاچاق گندم تفاوت قیمت گندم در دوسوی مرز ایران و عراق منجر به مسلماً

به ممنوع بودن صادرات گندم و آرد، درباره قاچاق گندم و آرد نگرانی وجود ندارد و مبادالت مرزی  با توجه. ولی شد

ای است که رانی در مورد قاچاق خوراک دام و طیور است. تولید به اندازهبه طور محدود همیشه انجام گرفته و نگ

 . تواند نگرانی ایجاد کندهزار تنی گندم و آرد نمی ۴۰۰تا  ۳۰۰برآورد مبادالت مرزی 
 

 گندم کشورخودکفايی هاي طرح و برنامه 

همه مردم و دولتمردان ایران  هایدستیابی به خودکفایی اقتصادی در زمینه محصوالت کشاورزی از جمله خواست

است. این تمایل در مورد محصوالت راهبردی نظیر گندم، که ماده غذایی اصلی ایرانیان است به مراتب بیشتر 

 .شوداحساس می

 کیلوگرم است.  165کیلوگرم به ازاي هر نفر و در ايران  65متوسط مصرف سرانه گندم دنیا نزديک به 

http://moqavemati.net/tag/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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تا پایان برنامه هفتم و شروع  1393که از سال طراحی شده ساله جامع و کامل  12در رابطه با گندم یک برنامه 

به تمام موضوعات سطح زیرکشت، تولید، صادرات، واردات، جمعیت، مصرف سرانه و  و اردادامه د (1405سال)

اس و براس پرداخته شده است ها برای مصارف گندم کشور وجود دارداتکایی و تقاضایی که در سایر بخشدرصد خود

 سنواتی است. هایکنیم که جزء برنامهتهیه می آن برنامه هر ساله یک برنامه ساالنه

ب، آو اولویت تامین نیاز داخلی است و اگر منابع بیشتری مثل  وجود نداردگندم  یطرح گندم رویکرد صادرات در

 دهند.می های دیگری که مورد نیاز کشور است اختصاصبه سایر کشت باشدخاک 

 برای مثالًمفید است. ی برکه از نظر ارز هست هم ت دیگربرای پایداری کشت گندم نیاز به کشت بعضی محصوال

های برخی دانه بریمیزان ارز واردات داشتیم میلیون تن گندم 7که  91های روغنی نسبت به گندم حتی سال دانه

  بود.روغنی و روغن خیلی بیشتر 

ساله برای گندم چهار برنامه پشتیبان هم طراحی شده است که شامل بذر، کود، کشاورزی حفاظتی،  12غیر از برنامه 

 کنند. و ماشین آالت که اینها برنامه اصلی را حمایت میمکانیزاسیون 

را مبنا قرار دادند و درصد خود اتکایی در گندم تقریباً  92تا  90ساله  3در شروع برنامه گندم، متوسط میانگین 

ردند. کشد و بقیه را از طریق واردات تامین میدرصد بود که عمالً نیاز داخلی کشور از تولید تامین نمی 68تا  67

میلیارد دالر صرف واردات گندم شد و قیمت  6/2هزار تن و نزدیک به  771میلیون  6چیزی حدود  91در سال 

که طرح را تهیه کردند چیزی نزدیک  93دالر بود. و در سال  385تمام شده گندم به ازای هر تن چیزی نزدیک به 

 4هزار تن و  900میلیون  8متوسط   92تا  90 سال 3هزار تن تولید گندم بود و در آن  300میلیون و  9به 
میلیون تن گندم تولید شد که  45سال اخیر چیزی نزدیک به  5هزار تن واردات گندم داشتیم و در  80میلیون 

خرید گندم انجام شد و نتیجه کار این بیشتر میلیون تن  5مقایسه کنیم ساالنه  92تا  90با متوسط خرید سالهای

دیگر این پول  رفتمیو پول آن در جیب کشاورز خارجی شد مییارد دالری که صرف واردات میل 6/2شد که آن 
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ند گذاری کنو کشاورزان سعی کردند در قسمت ماشین آالت کشاورزی سرمایه برگشتبه جیب کشاورزان خودمان 

نو وارد مزارع گندم شد و باعث کاهش ریزش و تلفات گندم شد و البته  دستگاه کمباین 2600 به و چیزی نزدیک

ضایعات کمباین ما باید بیشتر از این کاهش پیدا کند. خوشبختانه روند رو به رشدی بوده است و این رشد هم ناشی 

 وری و اقداماتی بود که انجام شد. از بهره

 10درصد و سطح زیرکشت گندم دیم تقریباً  15ت گندم آبي در حال حاضر نسبت به قبل از شروع برنامه سطح زیرکش

در مقایسه با میانگین  97سال گذشته منتهي به برداشت  5درصد میانگین  12درصد کاهش پیدا کرده است و متوسط 

وري عملکرد در واحد تکنولوژیکي و با افزایش بهرهولي با اقدامات فني و  داریمکاهش سطح کشت  92تا  90سه سال 

 5ولي میانگین  شدهزار تن  933میلیون  8تقریبا  92تا  90تولید ما متوسط در سه سال  پیدا کرد وسطح تولید افزایش 
 درصد تولید افزایش پیدا کرده است.  40هزار تن شد که چیزي در حدود  479میلیون  12سال اخیر تقریباً 

 

 5 نهزار میلیارد تومان براي خريد تراکتور و کمباي 

اکتور و تر سازی اراککمباینبا تدبیری که وزیر کشاورزی آقای حجتی به خرج دادند توانستند با کمک کارخانه 

سازی که دو کارخانه ساخت کاشین های سنگین در داخل کشور هستند بهره وری و عملکرد کشاورزان را باال برده 

  ماشین های سنگینی که در این دو کارخانه مانده بود شود.کنجر به و 

کمباین از  دستگاه ۴۰۰ ساالنه 1 اراک و قرادداد خرید ر کارخانهمشتری ددستگاه کمباین بی 50خرید  -

 همین کارخانه .

 هزار تراکتور  ۱۲ و قرار داد خرید ساالنهتراکتورسازی تبریز از کارخانه مشتری تراکتور بی ۸۰۰۰خرید  -

و  برای خرید کمباینکشاورزان  بههزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از طریق بانک کشاورزی  ۵ پرداخت -

  تراکتور 
 

 در خصوص خودکفايی گندم  اقدامات مهم 

شتکار پحمایت و پشتیبانی، توجه به سیاست گذاری درست در سطوح ملی، درآمد مناسب برای کشاورز و پیگیری و 

 . تر بیانجامدتواند در خودکفایی گندم به نتایج مطلوبهمه عوامل تولید گندم می
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گواهی در حال حاضر میزان بذر  و هزار تن بذر گواهی شده داشتیم 290 برنامه شروعدر خصوص بذر، از سال  -1

شده در دسترس کشاورزان  درصد افزایش بذر اصالح 57هزار تن از ارقام جدید است که چیزی نزدیک به  402شده 

 قرار گرفت.

کل کود اوره مصرفی در داخل کشور تامین  و دارددر خصوص کود، به اندازه کافی در دسترس کشاورزان قرار  -2

 درصد کود مصرفی در گندم این کود است. 60کند و شود و نیاز ازت گیاه را تامین میمی

 یاری کارهای خوبی انجام گرفته است.بحث آموزش، تسهیالت، بیمه و در بحث آب و آب -3

الح بذر و اص مقاوم، ارقام جدید،تولید های مشترک تحقیقاتی با موسسات تحقیقات بین المللی دنیا برای پروژه -4

 . شد... برقرار 

برای  آنهااز امکانات و مزارع  ونفر از کشاورزان پیش رو در حوزه گندم را شناسایی  10500چیزی نزدیک به  -5

 شود. ی ارقام مختلف جدید کشت و کار میهاطرح

هر گروه از اراضی کشاورزان پیدا شده که نقطه  180نزدیک به  ایجاد وایستگاه تحقیقاتی دولتی در کشور  55 -6

 دهند.ز ارقام برای مناطق خاصی جواب میا

ارقام ها اطالعات آنها برای تمام شرکتشد و از استفاده  جاد و معرفی ارقام جدید گندماز بخش خصوصی در ای -7

 شود.میشده جمع آوری اصالح 

که  ردکاستفاده بیشتر آنها ها و اصالح و باید در خصوص معرفی بذر شدها خیلی کم استفاده از ظرفیت دانشگاه -8

 شود.ها معرفی میی اصالح شده از دانشگاهدرصد بذرها 25در کشور ترکیه  .اقداماتی انجام گرفت

  بعد از برداشت گندم توصیه به کشاورزان 

ها از آتش زدن بقایا نکته توجه کنند که بعد از برداشترود در مقطع زمانی که کشاورزان دارند به دو انتظار می

د به حاصلخیزی خاک و مزارع و تقویت خاک که برای محصوالت کنند بخاطر اینکه خود بقایا کمک میپرهیز کن

ت رد این روزها مزارع را بازدید و اگر ضرونهایی که سابقه آفت سن داربعدی حتماً آثار مثبت دارد و در کنار استان
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ال سپس از مشورت با کارشناسان و مروجین کشاورزی در مناطق حتماً با آفت سن مبارزه کنند که مثل  پیدا کرد

 گذشته انشاء اهلل گندم بسیار پاک و عاری از هرگونه نارسایی داشته باشیم.
 بنديجمع : 

الت سلطان غ و گندم مهمترین گیاه زراعی جهان بوده، باالترین سطح کشت و تولید را در بین دیگر غالت داشته

ود چرا شمحسوب میو رونق تولید خودکفایی گندم نخستین گام در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی  .شودشناخته می

تاکید بر تولید داخلی و کاهش واردات کاالها به ویژه استراتژیک  و رونق تولید که مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی

گندم در تامین امنیت غذایی و  اهمیت محصول استراتژیکی مانند. است که قابلیت تولید آن در کشور وجود دارد

ای مثبت برای تراز تجاری ایران در بخش تواند نوید دهنده آیندهواردات این محصول میدن جامعه از نیاز کربی

امعه ای از جدهتواند برای بخش گسترورزی و خودکفایی در تولید ملی میشکوفایی بخش کشاو  .کشاورزی باشد

 .اشتغال ایجاد کند

کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان  در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در

طبق قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی 

را پیش از شروع فصل کشت اعالم نموده و پس از تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید و نرخ اعالمی  گندم

 های تولید افزایش داشته باشد. اسب با هزینهدولت باید هر ساله متن

فراهم  تیفیگندم کم ک دیگندم و تول یصادرات قاچاق یرا برا نهیگندم که زم ینیتضم دینامتناسب نرخ خر نییتع

 یو سازمان برنامه و بودجه و نبود متولّ یاختالف نظر وزارت جهاد کشاورز لینرخ به دل ریکند؛ اعالم با تاخیم

شود؛ و یم یمحصول راهبرد نیا دیکاهش تول ثو باع ردیگیرا از کشاورزان م یزیرکان برنامهمشخص که ام

 د؛یمانیرا از کشاورزان سلب م یسال آت یبرا یگذارهیدر پرداخت مطالبات کشاورزان که امکان سرما ریتاخ نیهمچن

که در کل منجر به کاهش تولید گندم ای دولت بوده است؛ مسئله قانون توسط حیصح یعدم اجرا یهااز جمله مثال

 شود و باید برای آن چاره اندیشی شود.می


