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چکیده
کشاورزی و تولید مواد غذایی ،در دهههای اخیر یکی از مسائل مهم جهانی است و همۀ کشورها
اعم از صادرکننده و واردکننده را با چالش مواجه ساخته است .این پژوهش بهمنظور بررسی
وضعیت تولید و مصرف محصول راهبردی گندم در ایران و نیز انتخاب راهبرد مناسب برای
تأمین آن تا سال  ،14۰۰بهروش توصیفی -تحلیلی ،مبتنیبر دادههای  FAOو با استفاده از
نرمافزارهای  Excelو  GISانجام شده است .آمار دورههای زمانی تولید و مصرف گندم ،با
استفاده از روش  ARIMAمدلسازی و تولید و مصرف این محصول راهبردی طی سالهای
 1392تا  14۰۰پیشبینی شده است .نتایج نشان میدهد با توجه به جایگاه ایران در تولید،
مصرف ،صادرات و همچنین میزان نیاز کشور به واردات گندم تا سال  ،14۰۰بحث خودکفایی
کامل این محصول ،حداقل تا سال  14۰۰منتفی است و ایران تا این سال ،یک واردکنندة جزء
باقی خواهد ماند .با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و احتمال استفادة کشورهای صادرکنندة
گندم از این محصول راهبردی بهعنوان یک حربۀ سیاسی علیه کشور ،الزم است در انتخاب
کشورها برای واردات این محصول دقت ویژهای صورت پذیرد .از اینرو ،در قالب یک رویکرد
ژئوپلیتیکی و با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو نرمافزار ،Expert choice
بهترین کشورها برای واردات گندم و در سطحی باالتر ،انعقاد قراردادهای بلندمدت در زمینۀ
خرید این محصول راهبردی ،شناسایی و اولویتبندی شدهاند.

کلیدواژهها :امنیت غذایی ،خودکفایی ،ژئوپلیتیک غذا ،گندم ،محصولهای راهبردی غذایی.

* نویسندة مسئول0912۴93۷3۴6 :

Email: sm.hosseini1@ut.ac.ir
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مقدمه
امنیت غذایی ،زیربنای یک جامعة توسعهیافته و عنصر اصلی سالمت فکری ،روانی و جسمی اعضای آن است .ناامنی
غذایی یک بد عمومی 1است که بروندادهای منفی آن ،به کلیت جامعه زیان میرساند و درنهایت به فقیرترشدن یک ملت
میانجامد .ناامنی غذایی ،عزتنفس ملی را بهعنوان ستون اصلی توسعه و استقالل ملی تخریب میکند ،با ایجاد اختالل
در انباشت و انعقادیافتگی سرمایة اجتماعی ،کنشهای جمعی را بسیار پرهزینه میسازد و وفاق و وحدت ملی را کاهش
میدهد (خضری .)900 :1382 ،دامنة بیثباتی در بیشتر کشورهای فقیر آفریقایی و نیز شکنندگی فراگیر امنیت ملی در
بعضی از کشورها (کالور ،)2003 ،همگی بر همگرایی شدید امنیت غذایی و امنیت ملی صحه میگذارند .درواقع ،امنیت
غذایی ،یک سیاست امنیت ملی است که کموکیف آن ،مقدار عرضه و کیفیت کاالی عمومی امنیت ملی را در هر کشور
تعیین میکند .عرضة یک سطح بهینة امنیت ملی ،مستلزم تدارک سطح بهینة امنیت غذایی است .تاریخ روابط کشورها
نشان میدهد که کشورهای قدرتمند ،در بیشتر موارد ،از مواد غذایی بهعنوان یک حربة سیاسی مؤثر و کارساز در تعامل
با کشورهای دیگر استفاده کردهاند (مبینی دهکردی۷9 :138۷ ،؛ پرتس .)۴۷ :13۷3 ،راهبردیبودن یک محصول
کشاورزی با «نوع کشور»« ،آبوهوا»« ،سبک زندگی یا فرهنگ مصرفی مردم» و عواملی از این دست در ارتباط است.
غالت ،بهویژه گندم بهلحاظ نقش پراهمیت در الگوی غذایی بیشتر مردم جهان و ایران ،تنها یک کاالی اقتصادی نیست؛
بلکه جنبة سیاسی و راهبردی دارد .گندم از نظر ارزش غذایی ،با سایر غالت عمده قابلیت رقابت دارد و پروتئین دانة آن
بیش از دیگر غالت است .با توجه به رشد جمعیت جهان ،مصرف سرانة گندم در کشورهای درحالتوسعه ،بیشتر از
کشورهای توسعهیافته است .در ایران ،نان گندم مهمترین منبع غذایی روزانة مردم است و بالغبر  ۴0درصد کل انرژی
مورد نیاز ایرانیان را تأمین میکند .حتی تجزیه و تحلیلهای باستانشناسان نشان میدهد که امر وحشی (گندم
دودانهای )2برای اولینبار در شرق مدیترانه و ایران ،درحدود  9900سال قبل از میالد کشت شد (فلدمن و کیسلو:200۷ ،
221 -20۷؛ فلدمن و دیگران )۴0 :2011 ،و گندم نان برای نخستینبار در ایران تکامل یافت .گندم نان ،از ایران به
جنوب بینالنهرین ،هندوستان ،ترکمنستان ،روسیه و از آنجا به چین و جنوب روسیه گسترش یافت (قارونی.)1382 ،
همة این عوامل نشان میدهند که گندم ،از دیرباز جایگاه خاصی در تغذیة ایرانیان داشته که تأمین میزان کافی و
بهموقع آن بهمعنای ایجاد سطحی از امنیت غذایی بوده است و رفاه اجتماعی طبقات متوسط و ضعیف ،بهشدت متأثر از
این محصول است .همچنین توجه به میزان واردات گندم ضرورت دارد؛ چراکه سهم آن در الگوی تغذیة جامعه باالست و
بهطور متوسط حدود  1/۷5میلیارد دالر در سال هزینة ارزی برای کشور دارد (مؤسسة پژوهشهای برنامهریزی و
اقتصادی کشاورزی .)50 :1381 ،بدینمنظور ،این پژوهش بهدنبال تعیین مهمترین کشورهای تأثیرگذار بر محصول
راهبردی گندم (تولیدکننده و مصرفکننده ،واردکننده و صادرکننده) در جهان است .همچنین تعیین جایگاه ایران در
تجارت محصول راهبردی گندم در جهان ،پیشبینی میزان تولید و مصرف گندم در ایران تا سال  1۴00و درنهایت ،ارائة
راهکارهای ژئوپلیتیکی برای افزایش امنیت دسترسی کشور به این محصول راهبردی در شرایط عادی و مواقع بحرانی،
اهداف این پژوهش بهشمار میروند.

مبانی نظری
عوامل زیر سبب شد که غذا بهعنوان یکی از موضوعهای جدید ژئوپلیتیک مطرح شود :تغییرهای آبوهوایی ،بهعلت تأثیر
بر بهرهوری محصول (دروگرز33 -15 :200۴ ،؛ دروگرز و آرتس ،)3۴6 -339 :2005 ،عرضة مواد غذایی (آرنل و
)مانند جنگ) 1. Public bad
 .2نام علمی ()Triticumdicoccum
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دیگران20 -3 :200۴ ،؛ روزنزوایگ و پری ،)138 -133 :199۴ ،کمبود منابع آبی که تقاضای جهانی برای آب را از دهة
 1950تاکنون سهبرابر کرده و عرضة آب شیرین را با کاهش مواجه ساخته است (گالیک ،)1528 -152۴ :2003 ،کمبود
زمین و چالش بر سر استفادة مستقیم و غیرمستقیم از آن ،رشد جمعیت و افزایش طبقة متوسط و شهرنشین (تویتن و
تامپسون ،)16 -1 :2009 ،بحران انرژی و رقابت بین تولید مواد غذایی و سوختهای فسیلی (پیمنتل6۷ -61 :200۷ ،؛
رونگ و سینوئر ،)200۷ ،کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نیز سیاستهای سازمانهای بینالمللی؛ چراکه
امروزه غذا تنها نقش تغذیهای ندارد و بسیاری از قدرتهای دارندة کاالهای راهبردی کشاورزی تالش میکنند از آن
بهعنوان سالح یا ابزار در راستای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند .بههمینسبب ،وزیر کشاورزی ایاالت متحدة آمریکا،
ارل بوتز 1در سال  19۷۴برای اولینبار اصطالح غذا را بهعنوان یک سالح بهکار گرفت که بهطور مستقیم ،در پاسخ به
استفادة اعضای اوپک از نفت بهعنوان یک سالح سیاسی بود .درنتیجه ،تفکری آمریکایی مبنیبر امکان استفاده از غذا
بهعنوان ابزار دربرابر سایر دولتها و همچنین وسیلهای برای دسترسی بیشتر به اهداف ایاالت متحده ظهور یافت
(والراشتاین .)19۷5 ،تحریم صادرات غالت آمریکا علیه شوروی سابق ،بهدنبال تهاجم شوروی به افغانستان (ترنت،
 )2۷6 -2۷3 :1981یا قطع کمکهای غذایی آمریکا به بنگالدش (کلی و استیونز )1980 ،و همچنین تحریمهای غذایی
شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه مردم افغانستان در زمان حکومت طالبان (خبیر )20۷ :2001 ،از این زمرهاند .در
سطوح ملی ناامنی آب و غذا ،از عوامل نسبتاً مهم جنگهای داخلی بودهاند .در سطوح محلی نیز کمبود آب و ناامنی
غذایی ممکن است به بیثباتیهای سیاسی محلی منجر شود و گاهی شکل خشن درگیری مسلحانه به خود بگیرد،
شرایط ناامنی آب و غذایی را فراهم کند و تأثیرات بلندمدتی بر جوامع بگذارد (الووچ .)56 -۴5 :200۷ ،اگرچه
درگیریهای مسلحانه ،خود یکی از مهمترین عوامل ناامنی غذایی در جهان امروز است (فائو ،)2000 ،گرسنگی بهطور
معمول بهعنوان یک سالح یا یک ابزار سیاسی در درگیریها استفاده میشود؛ برای مثال ،در اتیوپی ،دولت ارائة مواد
غذایی به نیروهای شورشی و طرفداران آنها را قطع کرد یا دامها ،مزارع و فروشگاههای مواد غذایی در اریتره ،بهصورت
سیستماتیک بمباران شدند (کلر .)62۴ -609 :1992 ،بحران شدید مواد غذایی در سال  19۷۷در مصر که ناشی از افت
تولید محصولهای اساسی کشاورزی الگوی مصرفی مردم این کشور بهویژه گندم بود ،امنیت غذایی این کشور را بهشدت
با چالش مواجه کرد؛ تا جایی که این مسئله ،یکی از رویدادهای مهم قرن بیستم در این کشور محسوب شد (کلفرتی،
 .)22۴ -219 :2000نظیر این بحران در دهههای  1960و  19۷0در کشورهای آمریکای التین از جمله برزیل اتفاق افتاد
و سبب ایجاد تحولهای عمیق و ساختاری در سیاستهای مربوط به امنیت غذایی و سیاستهای گندم این کشورها شد.
در برزیل ،به آزادسازی بازار و حمایتهای نهادهای از تولید و نیز گسترش سرمایهگذاری در زیرساختها توجه ویژهای شد
(سیلوا و گرنس .)15۷ -1۴3 :1999 ،در مصر نیز به تأمین نهادهها از جمله آب اهمیت داده شد (کلفرتی-219 :2000 ،
 .)22۴همچنین یکی از عمدهترین دالیل انتقال قدرت در ایران از قاجار به پهلوی را حیلة انگلیسیها در ایجاد بلوای نان
دانستهاند .از اینروست که جان کالرک ،وزیر اسبق اقتصاد آمریکا در یکی از سخنرانیهای خود میگوید که در قرن
آینده ،سالح مدرن ،گندم است .گندم مهمترین اسلحه برای تأمین صلح است و هر کشوری که بخواهد درمقابل منافع
ملی ما در جهان مقاومت کند ،باید پیش از آن ،به این سالح فکر کند.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی و مبتنیبر دادههای فائو است که در جدول  1و  2آمدهاند.
1. Earl Butz
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جدول  .1مراحل انجام پژوهش
مرحله

اقدام

دادههای مورد نیاز

روش یا ابزار
1

منبع دادهها

1

محاسبة تولید ،مصرف ،
واردات و صادرات گندم

Excel

آمارهاااای  20ساااالة سااازمان خواربااار و
تولید ،مصرف ،واردات کشاورزی ملل متحد
و صادرات

2

جایگاااه ایااران در تولیااد،
مصااااااااارف ،واردات،
صاااادرات ،عملکااارد در
واحاااد ساااطح ،سااارانة
مصرفی و اتالف گنادم،
میااازان خودکفاااایی و
ضریب وابستگی وارداتی

ابزارهای  GIS ،Excelو فرمولهای

آمارهاااای  50ساااالة ساااازمان خوارباااار و
2
تولید ،مصرف ،واردات ،کشاورزی ملل متحد
صاااادرات و ساااطح
زیرکشت گندم ایران و
آمارهای  20سالة موارد
مذکور کل کشاورهای
جهان

3

ARIMA
آمارهاااای  50ساااالة ساااازمان خوارباااار و
تخمااین و پاایشبیناای
تولیاد
منظاور
باه
اقتصاد
در
گسترده
صورت
به
روش
این
کشاورزی ملل متحد
تولید و مصرف
میزان تولیاد و مصارف
فرایندهای تصادفی و همچنین پیش بینی بهکاار گرفتاه
گندم
شده است (باکس و جنکینز .)19۷8 ،آمار ساری زماانی
تولید ،با استفاده از روش  ،ARIMAمدلسازی و تولیاد
و مصرف گندم ایران برای ساالهاای  1392تاا 1۴00
پیشبینی شد.

۴

دیاااادگاههااااای 12
کارشاااااااااناس در
حوزه های ژئوپلیتیک،
امنیاااات غااااذایی و
تجارت بینالملل

.1

× ۱۰۰

تولید
صادرات−واردات+تولید

= ضریب خودکفایی

عدد  100نشاندهندة خودکفاایی کامال کشاور و عادد
صفر نشان دهندة وابستگی کامال باه واردات محصاول
موردنظر است .هار انادازه عادد حاصال از  100بیشاتر
باشد ،تولید محصول در کشاور و تواناایی صاادرات آن
مازاد است.
× ۱۰۰

واردات

= ضریب وابستگی وارداتی

.2
هر اندازه عدد حاصل به صفر نزدیک تر باشد ،کشور باه
واردات محصول بینیازتر است .نزدیاک ترباودن آن باه
 100نشان دهندة وابستگی وارداتی کشاور در محصاول
مورد نظر است (فائو.)50 -۴9 :2001 ،
.3

صادرات−واردات+تولید

تولید
سطح زیر کشت

= عملکرد تولید

 Expert choiseو AHP
شناسایی مطلاوب تارین
کشااورها باارای تااأمین کنترل نرخ ناسازگاری قضاوتهاای تصامیمگیرنادگان،
براساس روابط ریاضی و با استفاده از نرمافازار Expert
نیاز وارداتی گندم
 choiceصااورت گرفاات .بااا توجااه بااه منااابع مختلااف
(قدسیپور220-218 :1389 ،؛ زبردسات ،)1380 ،نارخ
ناسازگاری در این روش بایاد کمتار از  0/1باشاد .اگار
این گونه نباشاد ،وزن دهای هاا بایاد درصادد رفاع ایان
مشکل ،تصحیح شود.

دیدگاههای خبرگان

مؤلفهها و شاخصهای مطلوب برای انتخاب کشورهای مناسب ،بهمنظور واردات کاالهای راهبردی غذایی از طریق
تحلیل محتوای مصاحبه با خبرگان پژوهش استخراج شده است که در جدول  2مشاهده میشود.

 .1در این مطالعه ،منظور از مصرف گندم ،مجموع گندم مصرفی بهشکل تغذیة انسان ،حیوان ،اتالف و بذر است.
2. Food and Agriculture Organization
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جدول  .2مؤلفهها و شاخصهای بهکاررفته برای تحلیل سلسلهمراتبی
مؤلفهها

شاخصها (متغیرهای عملیاتی)

ثبات سیاسی

میزان بحرانهای سیاسی در کشور هدف ،تغییرنیافتن سریع حکومتها ،سطح توسعهیافتگی کشور هدف،
سطح تعامل کشور هدف با سایر کشورها
میزان پایداری در تولید سالیانة محصول ،قدرت صادراتی محصول مورد نظر ،میزان تنوع غذایی
فاصلة جغرافیایی ،دسترسی به زیرساختهای لجستیکی مناسب ،هزینههای لجستیکی ،امنیت مسیرهای
حملونقلی
سطح روابط دیپلماتیک ،تعداد معاهدهها و تفاهمنامههای دوطرفه ،مشارکت در تحریمهای سیاسی
تراز مبادلههای تجاری ،مشارکت در تحریمهای اقتصادی ،روند مبادلههای چندسالة اخیر ،حضور در
پیمانهای اقتصادی ،سهولت مبادلههای اقتصادی

پایداری در تولید و صادرات
مزیتهای حملونقلی
سطح رابطة سیاسی
سطح رابطة اقتصادی

شاخصهای جدول  ،2از طریق تحلیل محتوای مصاحبه با خبرگان پژوهش برای انتخاب کشورهای مناسب بهمنظور
واردات کاالهای راهبردی غذایی استخراج شدند .در مرحلة بعد براساس همین شاخصها ،کشورهای اصلی صادرکنندة
گندم اولویتبندی شدند؛ برای مثال ،توجه به مؤلفة ثبات سیاسی سبب میشود کشوری را برای واردات گندم انتخاب
کنیم که حداقل بحرانهای سیاسی را داشته باشد و درعینحال ،در چند سال اخیر در تولید و صادرات گندم پایدار باشد؛
چراکه تولید محصولهای کشاورزی ،بهشدت به تغییرهای آبوهوایی وابسته است و ممکن است کشوری بهدلیل
بارشهای زیاد ،در یک سال ،صادرکنندة گندم شده باشد ،اما با بروز خشکسالی نتواند نیاز مصرفی خود را تأمین کند که
انتخاب چنین کشوری برای واردات محصولهای راهبردی غذایی معقول نیست.

یافتههای پژوهش
گندم یکی از مهمترین کاالهای مصرفی خانوار ایرانی است و سهم بسزایی در تأمین کالری مورد نیاز ایرانیان ،بهویژه
خانوادههای کمدرآمد دارد .از اینرو ،تأمین بهموقع آن ،همواره یکی از اولویتهای کشور بوده است؛ بهگونهایکه در همة
برنامهها ،گندم بهعنوان مهمترین محصول راهبردی غذایی برای ایران مطرح بوده و حتی در زیرمجموعة بند  1۴3قانون
برنامة پنجسالة پنجم توسعه نیز به حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در محصولهای اساسی کشاورزی از جمله
گندم توجه شده است (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور .)155 :1389 ،نمودار  1فرایند تغییرهای تولید،
مصرف ،واردات و صادرات و سطح زیرکشت گندم ایران برای یک دورة  50ساله را نشان میدهد و نمودار  2با توجه به
اهمیت بحث خودکفایی گندم برای ایران -که همواره یکی از دغدغههای مسئوالن نظام سیاسی کشور بوده است-
تغییرهای ضریب خودکفایی و ضریب وابستگی وارداتی این محصول را برای دورة  50ساله نشان میدهد.

نمودار  .1روند تغییرهای  5۰سالۀ تولید ،مصرف ،واردات و صادرات و سطح زیرکشت گندم ایران
منبع :فائو2۰11 -1961 ،

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1395

58

براساس نمودار  ،1روند تغییرهای سطح زیرکشت گندم در ایران ،درمجموع روندی افزایشی را در طول  50سال اخیر
نشان میدهد که از سه میلیون به حدود هفت میلیون هکتار در سالهای اخیر رسیده است .بهتبع سطح زیرکشت و نیز با
توجه به تغییرهای آبوهوایی در ایران ،اگرچه میزان تولید گندم درمجموع روندی افزایشی داشته و از سه میلیون تن در
سال  13۴0به حدود  16میلیون تن در سال  1386رسیده است ،این میزان تولید با نوسانهای شدیدی همراه بوده است؛
برای مثال ،تولید گندم ایران در سال  138۷در مقایسه با سال قبل ،نصف (نزدیک  8میلیون تن) شده است .میزان
واردات گندم ایران نیز تابعی از میزان مصرف این محصول در داخل کشور و متکی به مقدار تولید در داخل کشور بوده
است؛ بهطوریکه میزان واردات از صفر تا بیش از شش میلیون تن شناور بوده است؛ برای مثال ،واردات گندم در سال
 1386کمتر از  250هزار تن بود و در سال  1388به بیش از  5میلیون تن رسید.
ضریب خودکفایی گندم ،از  59درصد تا  101درصد و ضریب وابستگی وارداتی این محصول ،از  ۴۴درصد تا کمتر از
یک درصد در نوسان بوده است.

نمودار  .2روند تغییرهای  5۰سالۀ ضریب خودکفایی و وابستگی وارداتی ایران در محصول گندم
منبع :فائو2۰11 -1961 ،

 .1تولید
 .1.1رتبهبندی کشورها براساس میانگین مقدار تولید گندم

شکل  .1نقشۀ طبقهبندی کشورهای جهان براساس میانگین تولید  2۰سالۀ گندم
منبع :فائو 2۰11 -1992 ،و نگارندگان

کشورهای چین ،هند و آمریکا ،رتبههای اول تا سوم تولید گندم دنیا را طی  20سال گذشته به خود اختصاص دادهاند
و ایران با میانگین تولید  11میلیون تن گندم در سال ،جزء کشورهای متوسط روبهپایین در تولید گندم است.
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 .2.1عملکرد تولید گندم در واحد سطح (هکتار)

نمودار  .3رتبهبندی کشورها براساس میانگین  2۰سالۀ تولید گندم در هکتار
منبع :فائو2۰11 -1992 ،

میزان عملکرد تولید گندم کشورها در واحد سطح (هکتار) ،یکی از پارامترهای مناسب برای مقایسة کشورها با
یکدیگر است .با توجه به نمودار  ،3براساس میانگین  20سالة تولید ،کشورهای انگلستان ،آلمان و دانمارک بهترتیب با
تولید  ۷/2 ،۷/۷و  ۷تن گندم در هر هکتار ،رتبة اول تا سوم را دارند ،اما رتبة ایران با تولید  1/8تن ،سیودوم است که
بسیار پایین است.
چین با میانگین مصرف نزدیک به  120میلیون تن گندم در سال ،باالترین رتبه را در مصرف گندم دارد و کشورهای
هند و روسیه در ردههای بعدی قرار دارند .ایران با میانگین مصرف  13میلیون تن گندم در سال ،در رتبة سیزدهم جهان
قرار دارد .میانگین مصرف گندم در کشورهای چین ،هند و ترکیه ،روندی افزایشی در مقایسه با سال پایه ()1992 /13۷1
داشته است و برخالف آن ،این میزان در روسیه و آمریکا در مقایسه با سال پایه ( )1992 /13۷2کاهش یافته است ،اما
میزان مصرف ایران تغییر محسوسی نداشته است.
 .2مصرف

نمودار  .4رتبهبندی کشورها براساس میانگین  2۰سالۀ مصرف گندم
منبع :فائو2۰11 -1992 ،

 .1.2سرانۀ مصرف گندم در ایران و جهان

نمودار  .5رتبهبندی کشورها براساس سرانۀ مصرف گندم در سال 2۰۰9
منبع :فائو2۰۰9 ،
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باالترین سرانههای مصرف گندم در جهان ،بهترتیب متعلق به کشورهای آذربایجان ،تونس و الجزایر است .ایران با
میانگین مصرف سرانة  15۷کیلو گندم در سال ،رتبة یازدهم را در میان کشورهای جهان دارد.

نمودار  .6رتبهبندی کشورها براساس مقدار تأمین انرژی مورد نیاز روزانه از گندم در سال 2۰۰9
منبع :فائو2۰11 -1992 ،

نمودار  6نشان میدهد که تونس ،آذربایجان و الجزایر ،بهترتیب بیشترین نیاز انرژی مورد نیاز را از گندم تأمین
میکنند و ایران با تأمین  1350کیلوکالری انرژی در روز از طریق گندم ،رتبة هفتم جهان را دارد .درنهایت ،میزان اتالف
گندم در کشورهای جهان (نمودار  )۷نشان میدهد که باالترین میزان اتالف گندم در سال  2009بهترتیب متعلق به چین
(حدود  6میلیون تن) ،ترکیه ( 2میلیون تن) و ایران حدود یک میلیون تن بوده است.

نمودار  .۷رتبهبندی کشورها براساس میزان اتالف گندم در سال 2009
منبع :فائو2009 ،
 .3واردات

شکل  .2نقشۀ طبقهبندی کشورهای جهان براساس میانگین واردات  2۰سالۀ گندم
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همانگونه که شکل  2نشان میدهد در طول  20سال گذشته ،کشورهای ایتالیا ،مصر و برزیل بهترتیب باالترین
مقدار واردات گندم دنیا را داشتهاند و ایران با میانگین واردات سه میلیون تن گندم در سال ،جزء کشورهای متوسط در
واردات گندم در جهان بوده است.
 .4صادرات

برای شناسایی مهمترین قدرتهای تأثیرگذار بر تجارت جهانی گندم باید به شناسایی کشورهایی بپردازیم که باالترین
مقدار صادرات محصول راهبردی گندم را در دورة  20سالة اخیر داشتهاند .از اینرو ،نمودار  8میانگین صادرات و مقدار
صادرات در سالهای  )1992( 13۷1و  )2011( 1390کشورها را نشان میدهد.

نمودار  .8رتبهبندی کشورها براساس میانگین  2۰سالۀ صادرات گندم
منبع :فائو2۰11 -1992 ،

با توجه به نمودار فوق ،باالترین میانگین صادرات گندم طی دورة  20سالة مورد مطالعه ( ،)1390 -13۷1بهترتیب
متعلق به آمریکا ،کانادا و فرانسه بوده است .همچنین میزان صادرات کشورهای فرانسه ،استرالیا و بهویژه روسیه در سال
 ،)1992( 1390به میزان شایانتوجهی افزایش یافته است .ایران با میانگین صادرات حدود  60هزار تن در سال (در
سالهای  13۷1تا  ،)1390رتبة  ۴5را در بین کشورهای دنیا دارد.
 .5پیشبینی میزان تولید و مصرف گندم در ایران تا سال )2۰21( 14۰۰

در اولین گام ،بهمنظور تخمین مدل

ARIMA

به بررسی ایستایی سریهای زمانی تولید و مصرف گندم پرداخته شد.

نتایج تخمین مدل روش  ARMAبرای تولید و مصرف گندم تا سال  1۴00بهصورت زیر است.
D  wheat production   235388 / 3 0 / 999931 U t 1

D  Wheat consumption   222430 / 4  1 / 176550Ut 1 0 / 227357U t 1 0 / 404853U t 1

با توجه به مدل برآوردشده ،تولید و مصرف گندم در سالهای  1392تا  1۴00پیشبینی شد .نتایج پیشبینی ،خطای
آن ،فاصلة اطمینان  95درصد برای تولید پیشبینیشده و نرخ تولید گندم در هر سال ،در جدول  3آمده است.
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جدول  .3پیشبینی تولید و مصرف گندم در ایران بهروش ARIMA
انحراف از معیار

پیش بینی مصرف

سال

نرخ رشد *فاصله اطمینان %95

انحراف از معیار

پیش بینی تولید

سال

-0.5

15927572±2246421

1146133

15927572

1392

1.70%

13971381±3199883

1632594

13971381

1392

نرخ رشد *فاصله اطمینان %95
-0.7

15810350±2250278

1148101

15810350

1393

1.70%

14206770±3206489

1635964

14206770

1393

1.5

16042780±2485160

1267939

16042780

1394

1.70%

14442158±3213312

1639445

14442158

1394

1.4

16275211±2708732

1382006

16275211

1395

1.60%

14677546±3220350

1643036

14677546

1395

1.4

16507641±2923590

1491628

16507641

1396

1.60%

14912934±3227603

1646736

14912934

1396

1.4

16740071±3131529

1597719

16740071

1397

1.60%

15148323±3235068

1650545

15148323

1397

1.4

16972502±3333843

1700940

16972502

1398

1.60%

15383711±3242744

1654461

15383711

1398

1.4

17204932±3531498

1801785

17204932

1399

1.50%

15619099±3250630

1658484

15619099

1399

1.4

17437363±3725238

1900632

17437363

1400

1.50%

15854487±3258723

1662614

15854487

1400

16492978

متوسط

1.60%

14795240

متوسط

1
منبع :یافته های تحقیق

منبع :یافته های تحقیق

* (انحراف از معیار) ×  ± 1.96پیشبینی مصرف = فاصله اطمینان 95%

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

براساس نتایج پیشبینی تولید گندم از طریق مدل  ،ARIMAتولید گندم در کشور با میانگین نرخ رشد  1/6درصد در
سال ،به  15میلیون و هشتصد هزار تن تا سال  1۴00خواهد رسید که نشانگر روند افزایشی تولید گندم در کشور است.
میانگین تولید در طول نه سال مورد بررسی ،چهارده میلیون و هفتصدهزار تن خواهد بود و مصرف گندم در کشور با
میانگین نرخ رشد  1درصد در سال ،به حدود هفده میلیون و چهارصدهزار تن تا سال  1۴00خواهد رسید که روندی
افزایشی در مصرف گندم را نشان میدهد .همچنین میانگین مصرف در طول این نه سال ،شانزده میلیون و چهارصد هزار
تن خواهد بود .از اینرو ،اگر بخواهیم در بهترین حالت ،تفاوت مقدار تولید و مصرف گندم کشور را محاسبه کنیم ،با توجه
به تفاضل میانگین تولید و مصرف پیشبینیشدة گندم تا سال  ،1۴00نیاز مصرفی کشور تا این سال بهصورت میانگین
یک میلیون و هفتصدهزار تن بیشتر از میزان تولید کشور است که این تفاوت در تولید و مصرف گندم ،ضرورت
برنامهریزی و جستوجو برای راهکارهای مناسب تأمین این کمبود را از اهمیت ویژهای برخوردار میسازد.

تجزیه و تحلیل
با توجه به نوسانهای شدید تولید گندم در ایران و بهتبع آن نوسانهای باال در ضریب خودکفایی -که از  59تا 101
درصد بوده -و ضریب وابستگی وارداتی -که از  ۴۴تا کمتر از یک درصد در نوسان بوده است -و عملکرد پایین تولید در
واحد هکتار در مقایسه با کشورهای پیشرو ،در کنار اتالف باالی گندم در کشور و افزایش مصرف در سالهای اخیر و با
توجه به پیشبینیهای صورت گرفته براساس مدل  ARIMAدر زمینة تولید و مصرف گندم ،ایران تا سال  ،1۴00بهطور
میانگین ساالنه بالغبر یک میلیون و هفتصدهزار تن نیاز وارداتی گندم خواهد داشت که این میزان ،نیاز و ارتباط همیشگی
ایران با بازار بینالمللی گندم بهعنوان یک واردکنندة جزء را تثبیت میکند .از اینرو ،مهمترین واردکنندگان و
صادرکنندگان گندم ،مهمترین بازیگران در بازار ژئوپلیتیکی محصول راهبردی گندم در جهان هستند؛ درحالیکه ایران
برای تأمین نیاز وارداتی خود باید به رقابت با سایر رقبا از یکسو و چانهزنی با دارندگان این محصول راهبردی از سوی
دیگر بپردازد .این کشورها در شکل  3مشاهده میشوند.
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شکل  .3نقشۀ کشورهای اصلی صادرکننده و واردکنندة گندم در جهان براساس میانگینهای  2۰سال

در مباحث نظری مربوط به سیاستهای کشاورزی ،مبحث خودکفایی ،جایگاه قوی و محکمی ندارد (موسوی:1386 ،
 .)18همچنین تعبیر خودکفایی در تولید گندم برای ایران ،تبدیلشدن از یک واردکنندة بزرگ به یک واردکنندة جزء بوده
است و با توجه به یافتههای این مطالعه و نیز شرایط موجود ،امکان صادرات این محصول کامالً منتفی است .با وجود
این ،باید در سیاستهایی که اهداف خودکفایی را دنبال میکنند ،به پایداری منابع و از جمله مهمترین آنها ،یعنی منابع
آبی (سطحی و زیرزمینی) و همچنین توازن در الگوی کشت توجه خاص شود؛ برای مثال ،اگرچه آبیاری شگفتآور،
عربستان سعودی خشک را به کشوری خودکفا در تولید محصول راهبردی گندم برای بیشتر از  20سال تبدیل کرد (با
تولید بیش از  ۴میلیون تن در سال  ،)1992درحال حاضر ،تولید گندم بهدلیل تهیشدن و تهیماندن آبخانها ،درحال
فروپاشی است و به کمتر از یک میلیون و دویستهزار تن در سال  2011رسیده و واردات این کشور ،از صفر به بیشتر از
دو میلیون تن در سال  2011رسیده است (فائو .)2011 ،برای ایران نیز با وجود تمام تالشها ،نیاز داخلی به بازار خارجی
این محصول هرگز قطع نخواهد شد؛ بنابراین ،درمورد گندم نیز خودکفایی در بلندمدت باید بهصورتی اصالح شود که با
کمترین فشار بر منابع ،بتوان مزایای تجارت را نیز عاید کشور کرد که این سیاست با رویکرد جدید آب مجازی منطبق
است .با توجه به وجود و افزایش تهدیدها و تحریمهای اقتصادی و سیاسی بینالمللی علیه ایران ،اتکا به بازار و تجارت
جهانی بهصورت عمده ،آن هم درمورد گندم که اولویت اول سبد مصرفی خانوارهای عموماً کمدرآمد ایرانی است،
مقبولیت باالیی نمییابد .حال با توجه به وضعیت بخش کشاورزی در ایران و شرایط موجود ،بهنظر میرسد نباید از بخش
کشاورزی ،در یک دورة زمانی کوتاه انتظار ایجاد تغییرهای اساسی را داشت .از اینرو ،با توجه به پتانسیلهای کنونی
کشور در بخش کشاورزی و نوسانهای شدید در تولید و واردات گندم ،باید برای تأمین مقدار کمبود گندم مصرفی کشور
(میانگین یک میلیون و هفتصدهزار تن در سال) به جستوجو و کشف راهکارهای ژئوپلیتیکی پرداخته شود که بتوان در
شرایط معمولی و بحرانی ،امنیت دسترسی به این محصول راهبردی را برای کشور تضمین کرد .از اینرو ،برای شناسایی
بهترین کشورها درجهت داشتن برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت ،ده کشور اصلی صادرکنندة گندم طی دورة 20
سال  1992تا ( 2011براساس میانگین صادرات گندم) ،مطابق پنج مؤلفة ثبات سیاسی ،پایداری در تولید و صادرات،
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مزیتهای حملونقلی ،سطح رابطة سیاسی و سطح رابطة اقتصادی ،با استفاده از روش  AHPبررسی شدند .نتایج مدل،
پس از واردکردن شاخصها و گزینهها در نرمافزار  ،Expert choiceمیزان ناسازگاری را در حدود  0/0۷نشان داد که این
مقدار ناسازگاری ،با توجه به اینکه باید کمتر از  0/1باشد ،مطلوب است .بدینترتیب ،ده کشور اول صادرکنندة گندم در
دنیا با توجه به پنج مؤلفة مدنظر که در جدول  2ذکر شد و برگرفته از مصاحبه با کارشناسان پژوهش بود ،در این بررسی
اولویتبندی شدند (جدول .)۴
جدول  .4نتایج روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPدر واردات گندم برای ایران

منبع :نگارندگان و نظر خبرگان

نتایج روش تحلیل سلسلهمراتبی -که درواقع ،نظر خبرگان بوده است -بیانگر آن است که ایران برای تأمین کسری
گندم مورد نیاز خود در سالهای آتی ،بهتر است بهترتیب به کشورهای روسیه ،قزاقستان ،آلمان ،فرانسه ،اوکراین،
انگلستان ،آرژانتین ،آمریکا ،استرالیا و کانادا توجه داشته باشد و درصورت نیاز ،با بعضی از این کشورها ،بهترتیب اولویت،
قراردادهای بلندمدت امضا کند.

نتیجهگیری
دسترسی به مواد غذایی ،یکی از دغدغههای بشر در طول تاریخ بوده است که در سالهای اخیر ،بهدلیل عواملی مانند
تغییرهای آبوهوایی ،کمبود منابع آبی ،کمبود زمین و چالش بر سر استفادة مستقیم و غیرمستقیم از آن ،رشد جمعیت و
افزایش طبقة متوسط و شهرنشین ،بحران انرژی و رقابت بین تولید مواد غذایی و سوختهای زیستی ،کاهش
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و نیز سیاستهای سازمانهای بینالمللی ،به یکی از موضوعهای جدید ژئوپلیتیک
تبدیل شده است .از اینرو ،هر کشور به فراخور نوع رژیم غذایی شهروندان خود ،چند محصول غذایی راهبردی دارد که
ضرورت دارد همواره امنیت دسترسی بهمقدار کافی از آن را برای تأمین امنیت ملی خود تأمین کند .محصول راهبردی
گندم ،نهتنها مهمترین مادة غذایی سبد خانوار ایرانی است ،بلکه نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی جهان دارد .یافتهها
نشان میدهد اگرچه ایران با میانگین تولید یازده میلیون تن گندم در سال ،رتبة پانزدهم را در تولید جهانی داشته است،
این میزان تولید ،همواره از مقدار نیاز مصرفی کشور کمتر بوده است .بههمینسبب ،ایران برای تأمین نیاز مصرفی خود در
طول  20سال مورد مطالعه ،بهصورت میانگین ،ساالنه سه میلیون تن گندم وارد کرده است و رتبة پانزدهم را در واردات
این محصول دارد؛ بنابراین ،ایران همواره یکی از واردکنندگان این محصول راهبردی بوده است و مطابق نتایج از مدل
سریهای زمانی  ARIMAتا سال  ،1۴00ایران ساالنه بهصورت میانگین به یک میلیون و هفتصدهزار تن گندم وارداتی
نیازمند است .این درحالی است که در سالهای اخیر سطح زیرکشت گندم کشور به هفت میلیون هکتار (تقریباً  50درصد
کل اراضی زیرکشت کشور) افزایش یافته و صرفهجویی در مصرف نان با طرح هدفمندی یارانهها و کاهش اتالف آن،
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اجرایی شده است .از اینرو ،با توجه به افزایش حداکثری سطح زیرکشت گندم از یکسو و بحران منابع آبی کشور از
سوی دیگر ،پافشاری بر خودکفایی کامل در تولید گندم و واردکردن فشارهای بیشازحد به منابع پایة تولید کشور منطقی
نیست و برای کمک به منابع آبی و نیز استفاده از مزایای تجارت بینالملل ،بهتر است مقدار معینی از گندم مصرفی ،از
طریق واردات تأمین شود .اگرچه نگارندگان ،پیگیری همزمان راهبردهایی مانند افزایش سطح بازدهی تولید ،استفاده از
فناوریهای نو در فرایند تولید ،کاهش ضایعات ،اصالح بذر و تغییر الگوی مصرف در بلندمدت را برای کاهش سطح
وابستگی به منابع فرامرزی در تأمین این محصول راهبردی غذایی پیشنهاد میکنند ،در کوتاهمدت به سیاستگذاران
مربوط توصیه میکنند حداقل واردات سالیانة یک میلیون و هفتصدهزار تن گندم را تا سال  1۴00بپذیزند و بهدنبال
انتخاب بهترین تأمینکنندهها برای واردات این مقدار گندم باشند.
ازاینرو ،با توجه به اینکه قدرتهای دارندة محصولهای راهبردی غذایی ،اگرچه بهصورت ناملموس تالش میکنند
از غذا بهعنوان یک سالح یا ابزار در راستای دستیابی به اهدافشان استفاده کنند ،تأمین کمبود گندم مورد نیاز کشور در
بازار تجارت جهانی باید مبتنیبر راهکارهای ژئوپلیتیکی باشد .با توجه به مؤلفههای انتخابشده در این پژوهش ،بهمنظور
انتخاب کشورهای مناسب برای واردات گندم با توجه به نتایج روش تحلیل سلسلهمراتبی ،ده کشور اصلی صادرکنندة
گندم طی  20سال اخیر ،برای واردات گندم به کشور اولویتبندی شدند که بهترتیب عبارتاند از :روسیه ،قزاقستان،
آلمان ،فرانسه ،اوکراین ،انگلستان ،آرژانتین ،آمریکا ،استرالیا و کانادا.
همچنین اکنون که غذا بعدی سیاسی یافته است ،وزارتخانههای مربوط باید برای تضمین دسترسی به میزان مورد
نیاز گندم در وضعیت ژئوپلیتیک جدید غذا ،امنیت غذایی کشور را به بهترین حالت تضمین کنند و درصورت لزوم ،با
بعضی از این کشورها ،بهترتیب اولویت ،قراردادهای بلندمدت امضا کنند.
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