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ریحانــه یاســینی  /تولیــد گنــدم طــی نیمــه نخســت امســال،
 14/5میلیــون تن بوده اســت .این حجــم از تولید گندم بــه اندازهای
اســت که معاون وزیــر جهادکشــاورزی از رکورد تاریخــی تولید گندم
در کشــور خبــر داده اســت .از فروردیــن مــاه امســال دولــت یازدهم
 11/5میلیــون تــن گندم به صــورت تضمینی از کشــاورزان خریداری
کرد .ایران سالها واردکننده استراتژیک این کاال بوده و حاال میتواند
بهصادرکنندهآنتبدیلشود.
علــی قنبــری ،رئیــس ســازمان بازرگانــی داخلــی وزارت جهــاد
کشــاورزی در ایــن باره گفتــه بود«:تولید گندم طی ســالجاری بیش
از 14/5میلیــون تــن بوده اســت و دولت در این مدت توانســت بیش
از  11/5مییلون تن گندم از کشــاورزان خرید کنــد که ارزش گندمهای
خریداری شده حدود 14هزار و 600میلیارد تومان بوده است».
در آبــان ماه ســال  ،83جشــن خودکفایی گندم بــا حضور رئیس
جمهــوری وقت برگزار شــد تا ایــران از واردات گندم بینیاز شــود ،اما
طیفعالیتدولتهاینهمودهم،میزانوارداتگندمبهکشورهر
سالبیشترشدوخودکفاییدرگندم،فراموششداماآذرماهامسال،
جشــن شــکرگزاری برداشــت محصول برگزار شــد .حســن روحانی،
رئیس جمهوری ،در این جشــن گفت«:ما در ســال  ٨٣یکبار جشــن
خودکفایی گندم را در دولــت اصالحات گرفتیم و در آن زمان رئیس
جمهوری وقت اعالم کرد بعد از ۴٠سال ایران در گندم به خودکفایی
رســید .ادامهاش در ســالهای بعدی چه شد؟ در ســال  ٨٠ما رقمی
حــدود ٧٧/۶میلیون تــن نیاز به واردات گندم از خارج داشــتیم٨٣.
به خودکفایی رســیدیم ،اما در سال ٧٧/۶، ٨٨میلیون تن مجدداًبه
گندم نیاز داشتیم و دو مرتبه به نقطه سال ٨٠رسیدیم».
چطوردرتولیدگندمخودکفاشدیم؟
بر اساس گزارش فائو ،سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ایران
بــا تولید 14میلیــون تن به همراه قزاقســتان یازدهمیــن تولیدکننده
بــزرگ گندم در جهان شــناخته شــده اســت .اتحادیــه اروپا بــا تولید
 154/5میلیون تنی بزرگترین تولیدکننده گندم جهان است .چین با
تولیــد 129/9میلیــون تنی و هند با تولیــد88/9میلیون تن به ترتیب
دومیــن و ســومین تولیدکننــدگان بــزرگ گنــدم در جهــان شــناخته
شدهاند .روسیه ،امریکا ،کانادا ،پاکستان ،استرالیا ،اوکراین و ترکیه نیز
به ترتیب در رتبههای چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفتهاند.
امــا نحوه رســیدن بــه این جایــگاه و این ســطح از تولیــد را باید در
صحبتهــای رئیــس جمهــوری جســت و جو کــرد .حســن روحانی
در جشــن شــکرگزاری برداشــت محصــول گفتــه بود«:گزارشهای
مختلفی رســید ،حتی گزارشی رســید که وضع گندم یک استان برای
ســه روز بود ،مشــکالت ارز داشتیم و همه طرف ســختی داشتیم ،آن
مشکل باعث شــد وزارت کشاورزی ما با ارادهای مستحکمتر حرکت

کند .در آن جلســات اولیه نخستین مشــکلی که آقای حجتی مطرح
کرد ،نرســیدن کــود بود و مــا ارز مورد نیــاز را برای ایــن کار اختصاص
دادیــم .موضوع تأمیــن گنــدم از مهمترین اولویتهــای دولت بود
چرا که در آن دوران احســاسکردیم چه تنگناهایی ممکن اســت در
اثــر کمبود گندم در کشــور ایجاد شــود و امروز قدمهای بســیار خوبی
در اینراســتا برداشته شــده و آمارها نشــاندهنده تالش کشاورزان و
برنامهریزیدقیقمسئوالندربخشکشاورزیاست.»
آمارهــای داخلی و خارجــی از بهبود وضعیت تولیــد گندم ایران
حکایــت میکننــد .ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی نیــز در
جدیدتریــن گزارش خود از افزایش تولید غالت ایران در ســالجاری
خبــر داده اســت .بــر اســاس ایــن گــزارش ،تولیــد غــات ایــران در
ســالجاری با رشــد  6/6درصدی نســبت به ســال قبل مواجه شده و
به  19/3میلیون تن رســیده اســت .ایران در ســال قبــل  18/1میلیون
تــن غله تولید کــرده بود .همچنین تولید گندم ایران نیز طی امســال
یک میلیــون تن افزایــش یافته و به  12/5میلیون تن رســیده اســت.
تولید برنج ایران نیز در ســالجاری رشد  200هزار تنی داشته و از 2/7

آن گندم برداشــت شــد .عملکرد گندم آبــی  ۳۸۰۰کیلوگرم و گندم
دیــم ۱۴۰۰کیلوگــرم در واحد ســطح بود که حدود ۳۰درصد نســبت
به سال گذشــته افزایش داشته است.سال آینده نیز پیشبینی تولید
 13/5میلیون تن گندم برای پاسخگویی به نیاز داخلی شده است.
همه بررســیها نشــان میدهد در شــرایطی که ایران در ســال 91
در حــال تبدیل شــدن بــه یکــی از بزرگتریــن کشــورهای واردکننده
محصــوالت غذایــی بــود ،بــا ایــن حــال در ســه ســال گذشــته بــا
برنامهریزیهایی که در زمینه رونق و شــکوفایی در بخش کشــاورزی
به عمــل آمد ،جلوی این اتفاق گرفته شــد بهطوری کــه میزان تولید
گندم از  6میلیون تن به  14میلیون تن در ســالجاری رســیده اســت.
کارشناســان کشــاورزی معتقدنــد در این موفقیت بــرای خودکفایی
تولیــد گنــدم عوامــل متعــددی نقــش داشــتهاند کــه میتــوان بــه
کالسهــای آموزشــی متعــدد ،خریــد بذرهــای اصــاح شــده و
مناســب ،اجرای قوانین مناسب همچون ماده  33قانون بهر هوری،
مکانیزاسیون کشــاورزی و توجه دولت در کنترل واردات محصوالت
کشــاورزی اشــاره کرد .اما آیا ایــران میتواند خودکفایــی تولید گندم
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میلیون تن در سال پیش به  2/9میلیون تن طی امسال رسیده است.
تولید ســایر غالت نیز بدون تغییر نسبت به ســال قبل در سطح 3/9
میلیونتنباقیماندهاست.
بررســی صحبتهــای مســئوالن نیــز از همیــن رونــد رو به رشــد
حکایت میکند .اسمعیل اسفندیاریپور ،مجری طرح گندم دولت
میگوید« :طی ســه ســال اخیر ،خرید تضمینی گندم از  6/7میلیون
تن به  8/1میلیون تن به ســال گذشــته رسید و امســال نیز پیشبینی
میشــود  ۱۱میلیــون تن گنــدم از کشــاورزان خریداری شــود اما برای
حفظ این تولیــد و خودکفایی گندم باید دولت و ســازمان مدیریت و
برنامهریــزی ،منابع مالــی مناســبی در اختیار بخش کشــاورزی قرار
دهندتابتوانبهعنوانمثالتجهیزاتوماشینآالتپیشرفتهبخش
کشاورزی مانند کارندههای دقیق را در اختیار کشاورزان قرار داد».
بر اســاس صحبتهای او ،امسال بیشــتر از شش میلیون هکتار از
اراضیکشاورزیزیرکشتگندمرفتوپنجمیلیونو۸۰۰هزارهکتار

را طی ســالهای آینــده نیز حفظ کنــد؟ محمود حجتــی ،وزیر جهاد
کشــاورزی در این باره میگوید« :این مســأله بســتگی به ایــن دارد که
بتوانیم شرایط را برای بهرهگیری مناسب در زمینه تولید گندم حفظ
کنیم ،یعنی به میزان رعایت مســائل حفاظتی از خــاک و بذر و آب و
همچنین عنایت پروردگار بســتگی دارد .اگر این مسائل رعایت شود
قطعــاًادامه خواهد یافت .اگر بذر گواهی شــده و مطابق با فناوریها
و تکنیکهــای روز بشــری در اختیار کشــاورز قرار گیــرد و همچنین در
مراحل بعدی از این بذر نورسیده حفاظت و حمایت صورت پذیرد،
قطعــاًبهــرهوری و تولید آن افزایش پیــدا خواهد کرد امــا در صورتی
که از بذر نامتناســب با محیط اقلیمی و غیر استاندارد استفاده شود،
قطعــاًتولید آن کاهش پیــدا خواهد کرد .عــاوه بر این اگر از کشــاورز
در ایــن روند حمایت صــورت پذیرد ،کود کافی و بــا کیفیت در اختیار
وی گذاشــته شود و روند تغذیه بذر بخوبی صورت پذیرد ،میتوان به
افزایش تولید و بهرهوری در این خصوص امیدوار بود».

