
 

 1395 بهار ،1 شمارة ،48 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش

 53-67. ص

 

 

  ایران کشاورزی راهبردی های   محصول بر ژئوپلیتیکی تحلیلی

 (گندم: موردی مطالعۀ)

 
 تهران دانشگاه جغرافیا، ةدانشکد سیاسی، جغرافیای دانشیار -قالیباف محمدباقر

 تهران دانشگاه جغرافیا، دانشکدة یاسی،س جغرافیای استاد -فرد   پیشگاهی زهرا

 تهران دانشگاه جغرافیا، ةدانشکد سیاسی، جغرافیای دانشیار -افضلی رسول
 تهران دانشگاه جغرافیا، دانشکدة سیاسی، جغرافیای دکتری -*حسینی سیدمحمد

 

 20/06/1393 :یینها تأیید  05/12/1392مقاله:  پذیرش

 

 چکیده
کشورها  ۀهم و است یاز مسائل مهم جهان یکی یراخ های دههدر  ،یغذای مواد تولید و کشاورزی

 بررسی منظور بهپژوهش  این ساخته است. مواجهرا با چالش  واردکنندهو  هکننداعم از صادر

 برایانتخاب راهبرد مناسب  یزو ن یرانا در گندم راهبردیمصرف محصول و  یدتول یتوضع

از  استفاده باو  FAO های داده بر   مبتنی ،یلیتحل -ییفتوص روش   به ،14۰۰ سال تا آن تأمین

با  ،گندم مصرف و تولید زمانی هایدورهانجام شده است. آمار  GISو  Excel افزارهای نرم

 های سال یط راهبردیمحصول  این مصرف و یدو تول سازی مدل ARIMAاستفاده از روش 

 ید،در تول یرانا جایگاه به توجه با دهد می نشان نتایج. است شده بینی پیش 14۰۰تا  1392

 خودکفایی بحث، 14۰۰ سال اکشور به واردات گندم ت یازن یزانم همچنین ومصرف، صادرات 

جزء  واردکنندة یک ،سال این تا یرانو ا است یمنتف 14۰۰حداقل تا سال  ،محصول ینا کامل

 صادرکنندة یکشورها ةاستفاد احتمال و نایرا ژئوپلیتیکی موقعیت به توجه با. ماند خواهد باقی

الزم است در انتخاب  ،کشور یهعل یاسیس ۀحرب یک عنوان به راهبردیمحصول  ینگندم از ا

 رویکرد یک قالب در ،رو این از. یردصورت پذ ای   هویژمحصول دقت  ینا تواردا یبرا کشورها

 ،Expert choice فزارا نرم و (AHP) مراتبی   سلسله تحلیل روش از استفاده باو  ژئوپلیتیکی

 زمینۀدر  بلندمدت یانعقاد قراردادها ،باالتر یدر سطح و گندم واردات برایکشورها  رینبهت

 .ندا   هشد بندی اولویتو  شناسایی ،راهبردیمحصول  ینا خرید

 

 . غذایی راهبردی های   محصول گندم، غذا، ژئوپلیتیک خودکفایی، غذایی، امنیت: ها   هواژکلید

 

                                                                                                                                                                              
 Email: sm.hosseini1@ut.ac.ir 0912۴93۷3۴6مسئول:  یسندةنو *
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 دمهمق

 ناامنی. است آن اعضای جسمی و روانی ری،کف سالمت اصلی عنصر و یافته توسعه جامعة کی بنایزیر ،غذایی امنیت

 ملت کی فقیرترشدن به درنهایت و درسان می زیان امعهج لیتک به ،آن منفی بروندادهای هک است 1عمومی بد کی غذایی

 اختالل ایجاد با ،کند   می تخریب ملی استقالل و توسعه اصلی ستون عنوان به را یمل نفس عزت ،غذایی ناامنی. انجامد می

 اهشک را ملی وحدت و وفاق و دساز می پرهزینه بسیار را جمعی های کنش ،اجتماعی سرمایة انعقادیافتگی و انباشت در

در  یمل تیامن ریراگف یندگشکن زیو ن ییقایآفر ریفق یکشورها شتریبدر  یثبات یب ةدامن(. 900: 1382 خضری،) دهد می

 تیامن ،درواقع. گذارند یمصحه  یمل تیو امن ییاغذ تیامن دیشد ییهمگرا بر یهمگ ،(2003)کالور،  کشورهااز  یبعض

شور کرا در هر  یمل تیامن یعموم یاالک تیفیکمقدار عرضه و  ،آن فیکو   مک هکاست  یمل تیامن استیس کی ،ییغذا

شورها کروابط  خی. تاراست ییغذا تیامن ةنیسطح به کمستلزم تدار ،یمل تیامن ةنیسطح به کی ةند. عرضک یم نییتع

مؤثر و کارساز در تعامل  یاسیس ةحرب کی عنوان به ییاز مواد غذا ،موارد شتریدر ب ،قدرتمند یشورهاک هک دهد ینشان م

 محصول کی بودن   یاهبردر (.۴۷: 13۷3پرتس،  ؛۷9 :138۷ ،یدهکرد ینی)مب اند کرده استفاده گرید یبا کشورها

. استدست در ارتباط  نیاز ا یعواملو « مردم یفرهنگ مصرف ای یسبک زندگ» ،«وهوا آب» ،«نوع کشور»با  یکشاورز

 ؛ستین یاقتصاد یکاال کی تنها ،رانیا و جهان مردم رشتیب ییغذا یدر الگو تیپراهمنقش  لحاظ   گندم به ژهیو به ،غالت

آن  ةدان نیو پروتئ دارد رقابت تیقابلغالت عمده  ریبا سا ،ییدارد. گندم از نظر ارزش غذا یبردراهو  یاسیس ةبلکه جنب

 از شتریب ،توسعه درحال یدر کشورها گندم سرانةجهان، مصرف  تی. با توجه به رشد جمعاست غالت گریداز  شیب

 یانرژ کل درصد ۴0 بر بالغو  است مردم ةروزان ییمنبع غذا نیتر مهمنان گندم  ران،یا در .است افتهی توسعه یکشورها

)گندم  یکه امر وحش دهد یمنشان  شناسان   باستان یها لیتحلو  هیتجز یحت. کند یم نیرا تأم انیرانیا ازین مورد

 :200۷ ،ولسیو ک منلدف) شد کشت الدیسال قبل از م 9900 درحدود ،رانیا و ترانهیمد شرق در بار   نیاول ی( برا2یا دودانه

به  رانیاز ا ،نان گندم. افتی تکامل رانیا در بار   نینخست یبرا نان گندم ( و۴0 :2011 ،گرانیدو  فلدمن ؛221 -20۷

 .(1382 ،ی)قارون افتیگسترش  هیو جنوب روس نیو از آنجا به چ هیهندوستان، ترکمنستان، روس ن،یالنهر نیجنوب ب

 و کافی میزان تأمین که داشته ایرانیان تغذیة در خاصی جایگاه زدیربا از ،گندم که دهند می نشان عوامل این همة

 از تأثرم شدت   به ،ضعیف و متوسط طبقات اجتماعی رفاه و است بوده غذایی امنیت از سطحی ایجاد یامعن   به آن موقع به

 و باالست جامعه ذیةتغ الگوی در آن سهم کهچرا دارد؛ ضرورت گندم واردات میزان به توجه همچنین. است محصول این

 و ریزی برنامه های پژوهش مؤسسة) دارد کشور برای زیار هزینة سال در دالر میلیارد ۷5/1 حدود متوسط طور به

 محصول بر تأثیرگذار کشورهای ترین مهم تعیین دنبالبه پژوهش این ،منظور   بدین. (50: 1381 کشاورزی، اقتصادی

 در ایران جایگاه تعیین همچنین .است جهان در( صادرکننده و واردکننده ،نندهک مصرف و تولیدکننده) گندم راهبردی

 ارائة ،درنهایت و 1۴00 سال تا ایران در گندم مصرف و تولید میزان بینی   پیش ،جهان در گندم راهبردی محصول تجارت

 ،یبحران مواقع و عادی ایطشر در راهبردی محصول این به کشور دسترسی امنیت افزایش برای ژئوپلیتیکی راهکارهای

 .روند   می شمار   به پژوهش این اهداف

 

 نظری مبانی

 تأثیر علت   به ،وهوایی   آب تغییرهای :شود مطرح ژئوپلیتیک جدید های   موضوع از یکی عنوان به غذا که شد سبب زیر عوامل

 و آرنل) غذایی مواد ةعرض ،(3۴6 -339: 2005 آرتس، و دروگرز ؛33 -15: 200۴ دروگرز،) محصول وری بهره بر
                                                                                                                                                                              
1. Public bad جنگ مانند) ) 

 (Triticumdicoccum) علمی نام. 2
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 دهة از را آب برای جهانی تقاضای که آبی منابع کمبود ،(138 -133: 199۴ پری، و روزنزوایگ ؛20 -3: 200۴ ران،دیگ

 کمبود ،(1528 -152۴: 2003 گالیک،) است ساخته مواجه کاهش با را شیرین آب عرضة و کرده برابر   سه تاکنون 1950

 و تویتن) شهرنشین و متوسط طبقة افزایش و جمعیت رشد ،آن از غیرمستقیم و مستقیم استفادة سر بر چالش و زمین

 ؛6۷ -61: 200۷ پیمنتل،) فسیلی های سوخت و غذایی مواد تولید بین رقابت و انرژی بحران ،(16 -1: 2009 تامپسون،

 چراکه ؛المللی بین های سازمان های استسی نیز و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه کاهش ،(200۷ سینوئر، و رونگ

 آن از کنند می تالش کشاورزی راهبردی کاالهای دارندة های قدرت از بسیاری و ردندا ای تغذیه نقش تنها غذا امروزه

 مریکا،آ متحدة ایاالت کشاورزی وزیر سبب،   همین   به .کنند استفاده اهدافشان به دستیابی راستای در ابزار یا سالح عنوان به

 به پاسخ در ،مستقیم طور   به که گرفت کار   به سالح یک عنوان به را غذا اصطالح بار   اولین برای 19۷۴ سال در 1بوتز ارل

 غذا از استفاده امکان بر   مبنی آمریکایی یتفکر درنتیجه،. بود سیاسی سالح یک عنوان به نفت از اوپک اعضای ةاستفاد

 یافت ظهور متحده ایاالت اهداف به بیشتر دسترسی برای ای وسیله همچنین و ها دولت سایر ربرابدر ابزار عنوان به

 ترنت،) افغانستان به شوروی تهاجم دنبال   به ،سابق شوروی علیه آمریکا غالت صادرات تحریم .(19۷5 والراشتاین،)

 غذایی های تحریم همچنین و( 1980 نز،استیو و کلی) بنگالدش به آمریکا غذایی هایکمک قطع یا( 2۷6 -2۷3: 1981

 در .اند   زمره این از( 20۷: 2001 خبیر،) طالبان حکومت زمان در افغانستان مردم علیه متحد ملل سازمان امنیت شورای

 امنینا و آب کمبود نیز محلی سطوح در. اندبوده داخلی های جنگ مهم نسبتاً عوامل از ،غذا و آب ناامنی ملی سطوح

 بگیرد، خود به مسلحانه درگیری خشن شکل گاهی و شود منجر محلی سیاسی های ثباتی بی به است ممکن غذایی

 اگرچه(. 56 -۴5: 200۷ الووچ،) گذاردب جوامع بر بلندمدتی تأثیرات و ندک فراهم را غذایی و بآ ناامنی شرایط

 طور به گرسنگی ،(2000 فائو،) است امروز نجها در غذایی ناامنی عوامل ترینمهم از یکی خود ،مسلحانه های درگیری

 مواد ةارائ دولت اتیوپی، در ،مثال رایب ؛شود می استفاده هادرگیری در سیاسی ابزار یک یا سالح یک عنوان به معمول

 ورتص به ،اریتره در غذایی مواد های فروشگاه و مزارع ها،دام یا کرد قطع را ها آن طرفداران و شورشی نیروهای به غذایی

 افت از ناشی که مصر در 19۷۷ سال در غذایی مواد شدید بحران(. 62۴ -609: 1992 ،لرک) شدند بمباران سیستماتیک

 شدت   به را کشور این غذایی امنیت بود، گندم ویژه   به کشور این مردم مصرفی الگوی کشاورزی اساسی های   محصول تولید

 کلفرتی،) شد محسوب کشور این در بیستم قرن مهم رویدادهای از یکی ،ئلهمس این که جایی تا ؛کرد مواجه چالش با

 افتاد اتفاق برزیل جمله از التین آمریکای کشورهای در 19۷0 و 1960 های دهه در بحران این نظیر(. 22۴ -219: 2000

. شد کشورها این گندم های سیاست و غذایی امنیت به مربوط های سیاست در ساختاری و عمیق های   تحول ایجاد سبب و

 شد ای   ویژه توجه ها زیرساخت در اریذگ   سرمایه گسترش نیز و تولید از ای نهاده های حمایت و بازار آزادسازی به ،برزیل در

 -219: 2000 کلفرتی،) شد داده اهمیت آب جمله از ها نهاده تأمین به نیز مصر در(. 15۷ -1۴3: 1999 ،رنسگ و سیلوا)

 نان بلوای ایجاد در هاانگلیسی حیلة را پهلوی به قاجار از ایران در قدرت انتقال دالیل ترین عمده از یکی ینهمچن(. 22۴

 قرن در هک گوید می خود های سخنرانی از یکی در اکآمری اقتصاد اسبق وزیر ،کالرک جان که روست این از .اند دانسته

 منافع درمقابل بخواهد که کشوری هر و است صلح تأمین برای اسلحه ترین مهم گندم .است گندم مدرن، سالح ،آینده

 .کند فکر سالح این به آن، از پیش دبای ند،ک مقاومت جهان در ما ملی

 

 پژوهش روش

 .اند   آمده 2 و 1 جدول در که است فائو های داده بر   مبتنی و تحلیلی -توصیفی پژوهش این روش

                                                                                                                                                                              
1. Earl Butz 
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 پژوهش انجام مراحل. 1 جدول

 ها داده منبع نیاز مورد های داده ابزار یا روش اماقد مرحله

 ،1مصرف تولید، محاسبة 1
 گندم صادرات و واردات

Excel ساااالة 20 آمارهاااای 
 واردات مصرف، تولید،

 صادرات و

 و خواربااار سااازمان
 متحد ملل کشاورزی

 تولیااد، در ایااران جایگاااه 2
 واردات، مصااااااااارف،

 در عملکااارد صاااادرات،
 سااارانة ساااطح، واحاااد
 ،گنادم  اتالف و یمصرف

 و خودکفاااایی میااازان
 وارداتی وابستگی ضریب

 های فرمول و Excel، GIS ابزارهای

ضریب خودکفایی    .1 =
تولید

صادرات−واردات+تولید
× ۱۰۰ 

 عادد  و کشاور  کامال  خودکفاایی  ةدهند نشان 100 عدد
 محصاول  واردات باه  کامال  وابستگی ةدهند نشان صفر
 بیشاتر  100 از اصال ح عادد  انادازه  هار . است نظرمورد
 آن صاادرات  تواناایی  و کشاور  در محصول تولید باشد،
 .است مازاد

ضریب وابستگی وارداتی       .2 =
واردات

صادرات−واردات+تولید
× ۱۰۰ 

 باه  کشور باشد، تر نزدیک صفر به حاصل عدد اندازه هر
 باه  آن ترباودن  نزدیاک  .است نیازتر   بی محصول واردات

 محصاول  در کشاور  وارداتی گیوابست ةدهند نشان 100
 (.50 -۴9: 2001 فائو،) است نظر مورد

عملکرد تولید               .3 =
تولید

سطح زیر کشت
 

 ساااالة 50 آمارهاااای
 واردات، مصرف، تولید،

 ساااطح و صاااادرات
 و ایران گندم زیرکشت
 موارد لةسا 20 آمارهای

 کشاورهای  کل مذکور
 جهان

 و خوارباااار ساااازمان
 2متحد ملل کشاورزی

 بیناای پاایش و تخمااین 3
 مصارف  و تولیاد  میزان
 گندم

ARIMA 

 تولیاد  منظاور  باه  اقتصاد در گسترده صورت به روش این
 گرفتاه  کاار    به بینی پیش همچنین و تصادفی فرایندهای

 ماانی ز ساری  آمار .(19۷8 جنکینز، و باکس) است شده
 تولیاد  و سازی مدل ،ARIMA روش از استفاده با ،تولید

 1۴00 تاا  1392 هاای ساال  برای ایران گندم مصرف و
 .شد بینیپیش

 ساااالة 50 آمارهاااای
 مصرف و تولید

 و خوارباااار ساااازمان
 متحد ملل کشاورزی

 تارین  مطلاوب  شناسایی ۴
 تااأمین باارای کشااورها

 گندم وارداتی نیاز

AHP  Expert choise و 
 ،گیرنادگان  تصامیم  هاای قضاوت ناسازگاری نرخ لکنتر

 Expert افازار  نرم از استفاده با و ریاضی روابط براساس

choice مختلااف منااابع بااه توجااه بااا. گرفاات صااورت 
 نارخ  ،(1380 زبردسات،  ؛220-218: 1389 پور، قدسی)

 اگار . باشاد  1/0 از کمتار  بایاد  روش این در ناسازگاری
 ایان  رفاع  درصادد  بایاد  هاا  دهای  وزن ،نباشاد  گونه این

 .شود تصحیح مشکل،

 12 هااااای   دیاااادگاه خبرگان های   دیدگاه
 در کارشاااااااااناس

 ژئوپلیتیک، های حوزه
 و غااااذایی امنیاااات

 الملل بین تجارت

 

 طریق از غذایی راهبردی کاالهای واردات منظور به ،مناسب کشورهای انتخاب برای مطلوب های شاخص و ها مؤلفه

 .شود   می مشاهده 2 جدول در که است شده استخراج پژوهش خبرگان با مصاحبه محتوای تحلیل

 

 
  

                                                                                                                                                                              
 .است بذر و اتالف حیوان، انسان، تغذیة شکلبه یمطالعه، منظور از مصرف گندم، مجموع گندم مصرف ین. در ا1

2. Food and Agriculture Organization 
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 یمراتب سلسله تحلیل برای کاررفته   به های شاخص و ها مؤلفه. 2 جدول

 (عملیاتی متغیرهای) ها شاخص هامؤلفه

 هدف، کشور فتگییا توسعه سطح ،ها حکومت سریع نیافتنتغییر هدف، کشور در سیاسی های بحران میزان سیاسی ثبات
 کشورها سایر با هدف کشور تعامل سطح

 غذایی تنوع میزان نظر، مورد محصول صادراتی قدرت محصول، سالیانة تولید در پایداری میزان صادرات و تولید در پایداری
 مسیرهای یتامن لجستیکی، های هزینه مناسب، لجستیکی های زیرساخت به دسترسی ،جغرافیایی فاصلة ونقلی حمل های مزیت

 ونقلی حمل
 سیاسی های تحریم در مشارکت ،دوطرفه های نامه تفاهم و ها   همعاهد تعداد ،دیپلماتیک روابط سطح سیاسی رابطة سطح
 در حضور ،اخیر ةچندسال های   همبادل روند ،اقتصادی های تحریم در مشارکت ،تجاری های   همبادل تراز اقتصادی رابطة سطح

 اقتصادی های   همبادل سهولت ،تصادیاق های پیمان
 

 منظور به مناسب کشورهای انتخاب برای پژوهش خبرگان با مصاحبه محتوای تحلیل طریق از ،2 جدول های شاخص

 صادرکنندة اصلی کشورهای ،ها شاخص همین براساس بعد ةمرحل در .ندشد استخراج غذایی راهبردی کاالهای واردات

 انتخاب گندم واردات برای را کشوری دشو می سبب سیاسی ثبات ةمؤلف به توجه ،مثال برای ؛شدند بندی اولویت گندم

 ؛باشد پایدار گندم صادرات و تولید در اخیر سال چند در ،حال درعین و باشد داشته را سیاسی های بحران حداقل که کنیم

 دلیل   به کشوری است ممکن و است ابستهو وهوایی   آب هایتغییر به شدت به ،کشاورزی های   محصول تولید چراکه

 که دکن تأمین را خود مصرفی نیاز نتواند خشکسالی بروز با اما ،باشد شده گندم صادرکنندة ،سال یک در ،زیاد های بارش

 .نیست معقول غذایی راهبردی های   محصول واردات برای کشوری چنین انتخاب
 

 پژوهش های یافته

 ویژه   به ایرانیان، نیاز مورد کالری تأمین در بسزایی سهم و است ایرانی خانوار مصرفی الهایکا ترین مهم از یکی گندم

 ةهم در که   ای گونه به ؛است بوده کشور های اولویت از یکی همواره ،آن موقع به تأمین ،رو این از. دارد درآمد کم هایخانواده

 قانون 1۴3 بند زیرمجموعة در حتی و بوده مطرح ایران برای غذایی راهبردی محصول ترین مهم عنوان به گندم ،ها برنامه

 جمله از کشاورزی اساسی های   محصول در خودکفایی به نیل و تولید ظرفیت حفظ به نیز توسعه پنجم سالة پنج ةبرنام

 تولید، هایتغییر فرایند 1 نمودار .(155: 1389 جمهور،   یسئر راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت) است هشد توجه گندم

 به توجه با 2 نمودار و دهد می نشان را ساله 50 ةدور یک برای ایران گندم زیرکشت سطح و صادرات و واردات مصرف،

 -است بوده کشور سیاسی نظام مسئوالن های دغدغه از یکی همواره که -ایران برای گندم خودکفایی بحث اهمیت

 .دهد می نشان ساله 50 ةدور برای را محصول این وارداتی ابستگیو ضریب و خودکفایی ضریب هایتغییر
 

 
 ایران گندم زیرکشت سطح و صادرات و واردات مصرف، تولید، سالۀ 5۰ تغییرهای روند. 1 نمودار

 2۰11 -1961 ،فائو: منبع
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 اخیر سال 50 طول در را افزایشی یروند درمجموع ،ایران در گندم زیرکشت سطح تغییرهای روند ،1 نمودار براساس

 با نیز و زیرکشت سطح تبع به. است رسیده اخیر هایسال در هکتار میلیون هفت حدود به میلیون سه از که دهد می نشان

 در تن میلیون سه از و داشته افزایشی یروند درمجموع گندم دتولی میزان اگرچه ایران، در وهوایی   آب هایتغییر به توجه

 ؛است بوده همراه شدیدی هاینوسان با تولید میزان این است، رسیده 1386 سال در تن میلیون 16 حدود به 13۴0 سال

 میزان. است شده( تن میلیون 8 نزدیک) نصف ،قبل سال با مقایسه در 138۷ سال در ایران گندم تولید ،مثال برای

 بوده کشور داخل در تولید مقدار به متکی و کشور داخل در محصول این مصرف میزان از تابعی نیز ایران گندم واردات

 سال در گندم واردات ،مثال برای ؛است بوده شناور تن میلیون شش از بیش تا صفر از واردات میزان که طوری به ؛است

 .رسید تن میلیون 5 از بیش به 1388 سال در و بود تن هزار 250 از کمتر 1386

 از کمتر تا درصد ۴۴ از محصول، این وارداتی وابستگی ریبض و درصد 101 تا درصد 59 از گندم، خودکفایی ضریب

 .است بوده نوسان در درصد یک
 

 
 گندم محصول در ایران وارداتی وابستگی و خودکفایی ضریب سالۀ 5۰ تغییرهای روند. 2 نمودار

 2۰11 -1961 ،فائو: نبعم

 

 تولید .1

 گندم تولید مقدار میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 1.1

 
 گندم سالۀ 2۰ تولید میانگین براساس جهان کشورهای بندی طبقه نقشۀ. 1 شکل

 نگارندگان و 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 اند داده اختصاص خود به گذشته سال 20 طی را دنیا گندم تولید سوم تا اول های رتبه ،آمریکا و هند چین، کشورهای

 .است گندم تولید در پایین   به   رو متوسط کشورهای جزء سال، در گندم تن میلیون 11 تولید میانگین با ایران و
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 (هکتار) سطح واحد در گندم تولید عملکرد. 1.2
 

 
 هکتار در گندم تولید سالۀ 2۰ میانگین براساس شورهاک بندی رتبه. 3 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع
 

 با کشورها مقایسة برای مناسب پارامترهای از یکی ،(هکتار) سطح واحد در کشورها گندم تولید عملکرد میزان

 با ترتیب   به دانمارک و نآلما انگلستان، کشورهای تولید، سالة 20 میانگین براساس ،3 نمودار به توجه با .است یکدیگر

 که است دومو   سی تن، 8/1 تولید با ایران رتبة اما دارند، را سوم تا اول رتبة هکتار، هر در گندم تن ۷ و 2/۷ ،۷/۷ تولید

 .است پایین بسیار

 رهایکشو و دارد گندم مصرف در را رتبه باالترین سال، در گندم تن میلیون 120 به نزدیک مصرف میانگین با چین

 جهان سیزدهم رتبة در سال، در گندم تن میلیون 13 مصرف میانگین با ایران. دارند قرار بعدی های رده در روسیه و هند

( 1992/ 13۷1) پایه سال با مقایسه در افزایشی روندی ترکیه، و هند چین، کشورهای در گندم مصرف میانگین. دارد قرار

 اما است، یافته کاهش( 1992/ 13۷2) پایه سال با مقایسه در آمریکا و روسیه در میزان این آن، برخالف و است داشته

 .است نداشته محسوسی تغییر ایران مصرف میزان
 

 مصرف .2
 

 
 گندم مصرف سالۀ 2۰ میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 4 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع
 

 جهان و ایران در گندم مصرف سرانۀ. 2.1
 

 
 2۰۰9 لسا در گندم مصرف سرانۀ براساس کشورها بندی رتبه. 5 نمودار

 2۰۰9 ،فائو: منبع
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 با ایران. است الجزایر و تونس آذربایجان، کشورهای به متعلق ترتیب   به ،جهان در گندم مصرف های سرانه باالترین

 .دارد جهان کشورهای میان در را یازدهم رتبة ،سال در گندم کیلو 15۷ سرانة مصرف میانگین
 

 
 2۰۰9 سال در گندم از روزانه نیاز مورد انرژی تأمین دارمق براساس کشورها بندی رتبه. 6 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 تأمین گندم از را نیاز مورد یانرژ نیاز بیشترین ترتیب   به ،الجزایر و آذربایجان تونس، که دهد می نشان 6 نمودار

 اتالف میزان ،نهایتدر .دارد را جهان هفتم رتبة ،گندم طریق از روز در انرژی کیلوکالری 1350 تأمین با ایران و کنند می

 چین به متعلق ترتیب   به 2009 سال در گندم اتالف میزان باالترین که دهد می نشان( ۷ نمودار) جهان کشورهای در ندمگ

 .است بوده تن میلیون یک حدود ایران و (تن میلیون 2) ترکیه ،(تن میلیون 6 حدود)
 

 
 2009 سال در گندم اتالف میزان براساس شورهاک بندی رتبه. ۷ نمودار

 2009 ،فائو: منبع
 

 واردات .3

 

 
 گندم سالۀ 2۰ واردات میانگین براساس جهان کشورهای بندی طبقه نقشۀ. 2 شکل



 61 ...ایران کشاورزی راهبردی های محصول بر ژئوپلیتیکی تحلیلی

 

 باالترین ترتیب   به برزیل و مصر ایتالیا، کشورهای گذشته، سال 20 طول در دهد می نشان 2 شکل که گونه همان

 در متوسط کشورهای جزء سال، در گندم تن میلیون سه واردات میانگین با ایران و اند   داشته را دنیا ندمگ واردات مقدار

 .است بوده جهان در گندم واردات

 

 صادرات .4

 باالترین که بپردازیم کشورهایی شناسایی به باید گندم جهانی تجارت بر تأثیرگذار های قدرت ترین مهم شناسایی برای

 مقدار و صادرات میانگین 8 نمودار ،رو این از. اند تهداش اخیر سالة 20 دورة در را گندم راهبردی محصول صادرات مقدار

 .دهد می نشان را کشورها( 2011) 1390 و( 1992) 13۷1 های سال در صادرات

 

 
 گندم صادرات سالۀ 2۰ میانگین براساس کشورها بندی رتبه. 8 نمودار

 2۰11 -1992 ،فائو: منبع

 

 ترتیب   به ،(1390 -13۷1) مطالعه مورد سالة 20 دورة طی گندم صادرات میانگین باالترین فوق، نمودار به توجه با

 سال در روسیه ویژه به و استرالیا فرانسه، کشورهای صادرات میزان همچنین. است بوده فرانسه و کانادا آمریکا، به متعلق

 در) سال در تن هزار 60 حدود صادرات میانگین با ایران. است یافته یشافزا توجهی   شایان میزان به ،(1992) 1390

 .دارد دنیا کشورهای بین در را ۴5 رتبة ،(1390 تا 13۷1 های   سال

 

 (2۰21) 14۰۰ سال تا ایران در گندم مصرف و تولید میزان بینی پیش .5

. شد پرداخته گندم مصرف و تولید انیزم های سری ایستایی بررسی به ARIMA مدل تخمین منظور به گام، اولین در

 .است زیر صورت به 1۴00 سال تا گندم مصرف و تولید برای ARMA روش مدل تخمین نتایج
 

  tD  wheat production / /  U   1235388 3 0 999931 

  t t tD Wheat consumption / / U / U / U     1 1 1222430 4 1 176550 0 227357 0 404853 
 

 خطای ،بینی پیش نتایج. شد بینی پیش 1۴00 تا 1392 های   سال در گندم مصرف و لیدتو ،شدهبرآورد مدل به توجه با

 .است دهمآ 3 جدول در ،سال هر در گندم تولید خنر و شده   بینی پیش تولید برای درصد 95 اطمینان ةفاصل آن،
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 ARIMA روش   به ایران در گندم مصرف و تولید بینی پیش. 3 جدول

 

 

 در درصد 6/1 رشد نرخ میانگین با کشور در گندم تولید ،ARIMA مدل طریق از گندم تولید بینی پیش نتایج سبراسا

 .است کشور در گندم تولید یافزایش روند نشانگر که رسید خواهد 1۴00 سال تا تن هزار هشتصد و میلیون 15 به ،سال

 با کشور در گندم مصرف و بود خواهد تن فتصدهزاره و میلیون چهارده ،بررسی مورد سال نه لطو در تولید میانگین

 یوندر که رسید خواهد 1۴00 سال تا تن چهارصدهزار و میلیون هفده حدود به ،سال در درصد 1 رشد نرخ میانگین

 هزار چهارصد و میلیون شانزده ،سال نه این طول در مصرف میانگین همچنین. دهد می نشان را گندم مصرف در افزایشی

 توجه با کنیم، محاسبه را کشور گندم مصرف و تولید مقدار تفاوت ،حالت بهترین در بخواهیم اگر ،رو این از. بود هدخوا تن

 میانگین صورت به سال این تا کشور مصرفی نیاز ،1۴00 سال تا گندم ةشد   بینی پیش مصرف و تولید میانگین تفاضل به

 ضرورت ،گندم مصرف و تولید در تفاوت این که است کشور یدتول میزان از بیشتر تن هفتصدهزار و میلیون یک

 .سازد می برخوردار ای ویژه اهمیت از را کمبود این تأمین مناسب راهکارهای برای جوو   جست و ریزی برنامه

 

 تحلیل و تجزیه

 101 تا 59 از که -ودکفاییخ ضریب در باال های   نوسان آن تبع به و ایران در گندم تولید شدید های   نوسان به توجه با

 در تولید پایین عملکرد و -است بوده نوسان در درصد یک از کمتر تا ۴۴ از که -وارداتی وابستگی ضریب و -بوده درصد

 با و اخیر های سال در مصرف افزایش و کشور در گندم باالی اتالف کنار در ،پیشرو کشورهای با مقایسه در هکتار واحد

 طور به ،1۴00 سال تا ایران گندم، مصرف و تولید ةزمین در ARIMA مدل براساس گرفته صورت ایه بینی پیش به توجه

 همیشگی ارتباط و نیاز ،میزان این که داشت خواهد گندم وارداتی نیاز تن هفتصدهزار و میلیون یک بر بالغ ساالنه میانگین

 و واردکنندگان ترین مهم ،رو این از. کند   می تثبیت را جزء واردکنندة یک عنوان به گندم المللی بین بازار اب ایران

 ایران که   درحالی ؛هستند جهان در گندم راهبردی محصول ژئوپلیتیکی بازار در بازیگران ترین مهم گندم، صادرکنندگان

 سوی از راهبردی لمحصو این دارندگان با زنی چانه و سو یک از رقبا سایر با رقابت به باید خود وارداتی نیاز تأمین برای

 .شوند   می مشاهده 3 شکل در کشورها این .بپردازد دیگر

 

سال پیش بینی تولید انحراف از معیار *فاصله اطمینان  %95 نرخ رشد

1392 13971381 1632594 13971381±3199883 1.70%

1393 14206770 1635964 14206770±3206489 1.70%

1394 14442158 1639445 14442158±3213312 1.70%

1395 14677546 1643036 14677546±3220350 1.60%

1396 14912934 1646736 14912934±3227603 1.60%

1397 15148323 1650545 15148323±3235068 1.60%

1398 15383711 1654461 15383711±3242744 1.60%

1399 15619099 1658484 15619099±3250630 1.50%

1400 15854487 1662614 15854487±3258723 1.50%

متوسط 14795240 1.60%

منبع: یافته های تحقیق 

)انحراف از معیار( × 1.96 ±  پیش بینی تولید =  فاصله اطمینان 95% *

سال پیش بینی مصرف انحراف از معیار *فاصله اطمینان  %95 نرخ رشد

1392 15927572 1146133 15927572±2246421 -0.5

1393 15810350 1148101 15810350±2250278 -0.7

1394 16042780 1267939 16042780±2485160 1.5

1395 16275211 1382006 16275211±2708732 1.4

1396 16507641 1491628 16507641±2923590 1.4

1397 16740071 1597719 16740071±3131529 1.4

1398 16972502 1700940 16972502±3333843 1.4

1399 17204932 1801785 17204932±3531498 1.4

1400 17437363 1900632 17437363±3725238 1.4

متوسط 16492978 1

منبع: یافته های تحقیق 

* )انحراف از معیار( × 1.96 ±  پیش بینی مصرف =  فاصله اطمینان 95%
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 سال 2۰ های میانگین براساس جهان در گندم واردکنندة و صادرکننده اصلی کشورهای نقشۀ. 3 شکل

 

 :1386 موسوی،) ندارد محکمی و قوی جایگاه ،خودکفایی مبحث ،کشاورزی های سیاست به مربوط نظری مباحث در

 بوده جزء واردکنندة یک به بزرگ واردکنندة یک از شدن تبدیل ایران، برای گندم تولید در خودکفایی تعبیر همچنین(. 18

 وجود با. است منتفی الًامک محصول این صادرات امکان ،موجود شرایط نیز و مطالعه این های یافته به توجه با و است

 منابع یعنی ،ها آن ترین مهم جمله زا و منابع پایداری به ،کنند می دنبال را خودکفایی اهداف که هایی سیاست در دبای ،این

 ،آور شگفت آبیاری اگرچه ،مثال برای شود؛ خاص توجه کشت الگوی در توازن همچنین و( زیرزمینی و سطحی) بیآ

 با) کرد تبدیل سال 20 از بیشتر برای گندم راهبردی محصول تولید در خودکفا کشوری به را خشک سعودی عربستان

 درحال ،ها آبخان ماندن   تهی و شدن   تهی دلیل   به گندم تولید حاضر، درحال ،(1992 سال در تن میلیون ۴ از بیش تولید

 از بیشتر به صفر از ،کشور این واردات و رسیده 2011 سال در تن هزار   دویست و میلیون یک از کمتر به و است فروپاشی

 خارجی بازار به داخلی نیاز ،ها تالش تمام وجود با نیز ایران برای (.2011 فائو،) است رسیده 2011 سال در تن میلیون دو

 با که شود اصالح صورتی   به باید بلندمدت در خودکفایی نیز گندم درمورد بنابراین، ؛شد نخواهد قطع هرگز محصول این

 منطبق مجازی آب جدید رویکرد با سیاست این که کرد کشور دعای نیز را تجارت زایایم بتوان منابع، بر فشار کمترین

 تجارت و بازار به اتکا ایران، علیه المللی بین سیاسی و اقتصادی های تحریم و هاتهدید افزایش و وجود به توجه با. است

 است، انیایر درآمد کم عموماً خانوارهای مصرفی سبد اول اولویت که گندم درمورد هم آن ،عمده صورت به جهانی

 بخش از نباید رسد می نظر   به موجود، شرایط و ایران در کشاورزی بخش وضعیت به توجه با حال. یابد   نمی باالیی مقبولیت

 کنونی های پتانسیل به توجه با ،رو این از. داشت را اساسی هایتغییر ایجاد انتظار کوتاه زمانی دورة یک در کشاورزی،

 کشور مصرفی گندم کمبود مقدار تأمین برای باید ،گندم واردات و تولید در شدید های وسانن و کشاورزی بخش در کشور

 در بتوان که شود پرداخته ژئوپلیتیکی راهکارهای کشف و جوو   جست به( سال در تن هفتصدهزار و میلیون یک میانگین)

 شناسایی برای ،رو این از .کرد تضمین ورکش برای را راهبردی محصول این به دسترسی امنیت ،بحرانی و معمولی شرایط

 20 ةدور طی گندم صادرکنندة اصلی کشور ده ،بلندمدت گذاری سرمایه و ریزی برنامه داشتن درجهت کشورها بهترین

 صادرات، و تولید در پایداری سیاسی، ثبات مؤلفة پنج بقاطم ،(گندم صادرات میانگین براساس) 2011 تا 1992 سال
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 ،مدل نتایج .شدند بررسی AHP روش از استفاده با ،اقتصادی ةرابط سطح و سیاسی رابطة سطح ،قلیون حمل های مزیت

 این که داد نشان 0۷/0 حدود در را ناسازگاری میزان ،Expert choice افزار نرم در ها گزینه و ها شاخص واردکردن از پس

 در گندم صادرکنندة اول کشور ده ،ترتیب   بدین. است لوبمط باشد، 1/0 از کمتر باید اینکه به توجه با ،ناسازگاری مقدار

 بررسی این در ،بود پژوهش کارشناسان با مصاحبه از برگرفته و دش ذکر 2 جدول در که مدنظر ةمؤلف پنج به توجه با دنیا

 (.۴ جدول) شدند بندی اولویت

 
 رانای برای گندم واردات در( AHP) یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج .4 جدول

 
 خبرگان نظر و نگارندگان: منبع

 

 کسری تأمین برای ایران که است آن بیانگر -است بوده خبرگان نظر ،درواقع که -یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج

 کراین،وا فرانسه، آلمان، قزاقستان، روسیه، کشورهای به ترتیب   به است بهتر ،آتی های سال در خود نیاز مورد گندم

 اولویت، ترتیب   به ،کشورها این از بعضی با ،نیاز درصورت و باشد داشته توجه کانادا و استرالیا آمریکا، رژانتین،آ انگلستان،

 .کند امضا بلندمدت قراردادهای

 

 گیری نتیجه

 ندمان عواملی دلیل   به ،اخیر های سال در که است بوده تاریخ طول در بشر های دغدغه از یکی ،غذایی مواد به دسترسی

 و جمعیت رشد ،آن از غیرمستقیم و مستقیم ةاستفاد سر بر چالش و زمین کمبود ،آبی منابع کمبود ،وهوایی   آب هایتغییر

 کاهش ،زیستی های سوخت و غذایی مواد تولید بین رقابت و انرژی بحران ،شهرنشین و متوسط ةطبق افزایش

 ژئوپلیتیک جدید های   موضوع از یکی به ،المللی بین های سازمان های سیاست نیز و کشاورزی بخش در گذاری سرمایه

 که دارد راهبردی غذایی محصول چند ،خود شهروندان غذایی رژیم نوع فراخور به کشور هر ،رو این از. است شده تبدیل

 راهبردی ولمحص. کند تأمین خود ملی امنیت تأمین برای را آن از کافی مقدار   به دسترسی امنیت همواره دارد ضرورت

 ها یافته. دارد جهان غذایی امنیت تأمین در اساسی ینقش بلکه ،است ایرانی خانوار سبد غذایی مادة ترین مهم تنها نه گندم،

 ،است داشته یجهان تولید در را پانزدهم رتبة سال، در گندم تن میلیون یازده تولید میانگین با ایران اگرچه دهد می نشان

 در خود مصرفی نیاز تأمین برای ایران سبب،   همین   به. است بوده کمتر کشور مصرفی نیاز مقدار از وارههم ،تولید میزان این

 واردات در را پانزدهم رتبة و است کرده وارد گندم تن میلیون سه ساالنه ،میانگین صورت به مطالعه، مورد سال 20 طول

 مدل از نتایج بقاطم و است بوده راهبردی محصول این اندکنندگوار از یکی همواره ایران ،بنابراین دارد؛ محصول این

 وارداتی گندم تن هفتصدهزار و میلیون یک به میانگین صورت به ساالنه ایران ،1۴00 سال تا ARIMA زمانی های سری

 درصد 50 تقریباً) هکتار میلیون هفت به کشور گندم زیرکشت سطح اخیر های سال در که است درحالی این. است نیازمند

 ،آن اتالف کاهش و ها یارانه هدفمندی طرح با نان مصرف در جویی صرفه و یافته افزایش( کشور زیرکشت اراضی کل
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 از کشور آبی منابع بحران و سو یک از گندم زیرکشت سطح حداکثری افزایش به توجه با ،رو این از. است شده اجرایی

 منطقی کشور تولید ةپای منابع به ازحد بیش فشارهای واردکردن و گندم دتولی در کامل خودکفایی بر پافشاری دیگر، سوی

 از ،مصرفی گندم از معینی مقدار است بهتر الملل، بین تجارت مزایای از استفاده نیز و آبی منابع به کمک برای و یستن

 از استفاده تولید، بازدهی سطح افزایش مانند یراهبردهای همزمان پیگیری ،ندگانگارن اگرچه .دشو تأمین واردات طریق

 سطح کاهش برای را بلندمدت در مصرف الگوی ریتغی و بذر اصالح ضایعات، کاهش ،تولید دفراین در نو های فناوری

 سیاستگذاران به مدت کوتاه در ،ندکن می پیشنهاد غذایی راهبردی محصول این تأمین در فرامرزی منابع به وابستگی

 دنبال   به و بپذیزند 1۴00 سال تا را گندم تن هفتصدهزار و میلیون یک ةسالیان واردات حداقل کنند می توصیه مربوط

 .باشند گندم مقدار این واردات برای ها هکنند تأمین بهترین انتخاب

 کنند می تالش ناملموس صورت به اگرچه ،غذایی راهبردی های   محصول ةدارند های قدرت اینکه به توجه با ،رو ایناز

 در کشور نیاز مورد گندم کمبود تأمین کنند، استفاده اهدافشان به دستیابی راستای در ابزار یا سالح یک عنوان به ذاغ از

 منظور به ،پژوهش این در شده انتخاب های مؤلفه به توجه با .باشد ژئوپلیتیکی راهکارهای بر   مبتنی باید جهانی تجارت بازار

 ةصادرکنند اصلی کشور ده ،یمراتب سلسله تحلیل روش نتایج به توجه با گندم تواردا برای مناسب کشورهای تخابان

 قزاقستان، روسیه، :از اند   عبارت ترتیب   به که شدند بندی اولویت کشور به گندم واردات برای ،اخیر سال 20 طی گندم

 .کانادا و استرالیا آمریکا، آرژانتین، انگلستان، اوکراین، فرانسه، آلمان،

 مورد میزان به دسترسی تضمین برای باید مربوط های وزارتخانه است، یافته سیاسی بعدی غذا که اکنون چنینهم

 با لزوم، درصورت و کنند تضمین حالت بهترین به را کشور غذایی امنیت ،غذا جدید ژئوپلیتیک وضعیت در گندم نیاز

 .کنند امضا دتبلندم قراردادهای اولویت، ترتیب   به ،کشورها این از یعضب
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