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 امنیت غذاییمفاهیم  (1

ضبرای امنیت غذا شده از این مو سی تاریخی تعاریف ارائه  سیر یی تعاریف متعددی وجود دارد که برر شان دهنده  وع، ن
 تکاملی تعاریف آن در طول زمان است. 

 در گزارشی امنیت غذایی را به شرح زیر تعریف کرد: سازمان ملل متحد 1975در سال 

ضه»  ست از عر صلی  امنیت غذایی عبارت ا ستمر کاالهای غذایی ا سطحم صرف جهانی و به منظور بهب در  ود مداوم م

 «.  غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید قیمت غذا

سازمان ملل،  سوی  سال از ارائه این تعریف از  شاورزی پس از گذشت چندین   (FAOلل متحد )مسازمان خواربار و ک
 تعریف زیر را پیشنهاد کرد:  1984در سال 

ویش دسترسی فیزیکی و مینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خامنیت غذایی یعنی اط» 
 «. اقتصادی دارند

 امنیت غذایی را به شرح زیر تعریف کرد: 1986در سال  بانک جهانیدر ادامه 

 «. سالم و فعال دگیامنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زن» 

اربردی پذیرفت و کتعریف بانک جهانی را به عنوان یک تعریف  1993پس از آن کنفرانس بین المللی تغذیه در ساااال 
 م کرد:تعریف کامل تری از امنیت غذایی را به شرح زیر اعال 1996در سال  اجالس جهانی غذاسرانجام 

دسااترساای فیزیکی و  امی ایام به غذاهای کافی، سااالم و مغذیامنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تم» 
سازگار با ترجیحات آنان  سترس نیازهای یک رژیم تغذیه ای  شند و غذای در د شته با صادی دا ا برای یک زندگی راقت

 (..2001FAO,FSISEWS« )فعال سالم فراهم سازد

 بر اساس دو تعریف آخر مفاهیم اصلی امنیت غذایی عبارت است از: 

 فعال وزندگی سالم  -5زمان  -4منیت ا -3سترسی د -2غذای کافی  -1

 

 1غذای کافی -1-1

ذیه ای انجام گیرد، ولی هر چند تعریف غذای کافی به معنای علمی و در قالب تعریف دقیق این عبارت باید با ضوابط تغ
 در ادبیات مربوط به امینت غذایی تفسیرهای مختلفی از غذای کافی دیده می شود. 

ه معنای تامین زندگی سالم فائو غذای کافی را بر مبنای تامین غذاهای اصلی مورد نیاز برای تمام مردم و بانک جهانی ب
لی به هنگام ارزیابی وو فعال برای عموم تعریف کرده است. الزم به ذکر است که در این تعریف از غذا صحبت می شود 

ست، هر چند م سنجش کالری ا یتامینها و امالح وصرف کافی کالری به تنهایی گویای تامین نیاز کفایت غذایی، واحد 
 نیست. 

 

                                                             
1 Food availability 



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –غذایی در ایران  محصوالت اساسیبررسی وضعیت 

4 
 

  2دسترسی به غذا -1-2

ترسای فیزیکی، دسا»نیز اشااره شاد، دساترسای به غذا دو نوع  1996همان گونه که در تعریف امنیت غذایی در ساال 
ی مورد نیاز و کافی خانواده ای غذااست. مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است که تا زمانی که « دسترسی اقتصادی

شبکه توز ست. بدین منظور خانواده باید با  شد از امنیت غذایی برخوردار ا شته با سترس دا یع غذا در محل زندگی در د
شته باشد )دسترسی فیزیکی( و درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای  اشد که تهیه و خرید غذای بارتباط نزدیک و آسان دا

 ون فشار زیاد میسر سازد )دسترسی اقتصادی(. الزم را بد

ست. در سطو ح بین المللی این دسترسی به غذا در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی حاصل عملکرد تجارت و تولید غذا ا
ود امنیت غذایی را به دسترسی به وسیله قیمت های جهانی و معامالت خارجی تعیین می شود. در این راستا می توان نب

 زمن و گذرا تقسیم کرد. دو نوع م

ترسی به غذا به وجود نوع مزمن نبود امنیت یک جریان مستمر عدم تکافوی مواد غذایی است که به علت ناتوانی در دس
یازهای خویش به صاااورت می آید. این جریان روی خانوارها به گونه ای تاثیر دارد که در خرید مواد غذای برای رفع ن

شه ای ست. نوع گذرای نبود امنیت، دستیابی موقت جدی ناتوان هستند. ری سئله همواره فقر ا انوارها به مواد غذایی خن م
ابراین، هدف نهایی از (. بن1378اساات که نتیجه نوسااانهای قیمتی، درآمدی یا تولیدات مواد غذایی اساات)نوری نائینی، 

 امنیت غذایی در جهان دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی است.

سترسی صادی به منابع جهت تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه تابعی از درآم د شتغال و قیمت بوده و فیزیکی و اقت د، ا
 ست. ا، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه «پایداری در دریافت غذا»معنای 

 امنیت -1-3

سااازمان  کمیته تغذیه امنی غذایی مورد توجه قرار گرفت.عدم دسااترساای کافی به غذا و به تعبیر دیگر نا 1950در دهه 
سال  ستیابی به غذای الزم برای زندگی  1991ملل متحد در  سک بیش از حد د الم و فعال عنوان سناامنی غذایی را ری

س سی ناکافی به مواد غذایی ا ستر سی یا د ستر سایی خطر، عدم د شنا سک نیز می کرد. در حقیقت ناامنی غذایی  ت. ری
صول، محدودیت های ظرفیت وارداتیتوان سانهای تولیدی و افت مح سانهای بازار و  د از عوامل متعددی از جمله نو و نو

 قیمتها سرچشمه گرفته باشد. 

ادالنه غذا برای امنیت غذایی نه تنها مسااتلزم عرضااه کافی مواد غذایی در سااطح کالن اساات بلکه ناظر بر توزیع ع
المت فکری، روانی امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سدستیابی همگان به آن نیز است. 

 و جسمی آن جامعه است.

 

  

                                                             
2 Food accessibility 
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 محصوالت اساسی غذایی و کشاورزی (2
 مفهوم تعریف پایه را غذا حق شده است، پذیرفته 1948 سال در متحد ملل مجمع توسط که بشر حقوق جهانی اعالمیه

 زندگی یک برای نیاز مورد غذای حداقل عنوانبه اساسی غذای که کندمی عنوان شخصم طوربه و داندمی اساسی غذای

 3شود.می مشخص تعریف هادولت توسط کشوری هر در که است

 مرتباً که است غذایی اساسی غذای»: استکرده تعریف اینگونه را اساسی غذای )فائو(، متحد ملل کشاورزی و غذا سازمان

 مورد مغذی مواد و انرژی از ایعمده نسبت و شودمی خورده شود، شامل را غذایی رژیم غالب بخش که مقادیری در و

 ادامه در همچنین «است شده بنا غذایی مواد از معدودی تعداد پایه بر مردم اکثر غذایی رژیم. کندمی تأمین را بدن نیاز

 به نیاز منظور این برای بلکه کندنمی برآورده را جمعیت کل غذایی نیازهای یهمه اساسی غذای» است آمده تعریف این

 موادغذایی تأمین نظر از که اقشاری و کودکان مورد در خاص طوربه اساسی غذای. است غذایی مواد از وسیعی گستره

 4«.دارد ویژه اهمیت هستند پذیرآسیب

 را انسان بدن اسیاس غذایی نیازهای که هستند محصوالتی کشاورزی، اساسی محصوالت گفت توانمی اساس این بر

شود، اورزی مطرح میالبته توجه به این نکته ضروری است که وقتی صحبت از محصوالت اساسی کش .کنندمی برطرف

عنوان ظر است. بهتمامی محصوالت کشاورزی که در زنجیره تأمین غذای اساسی انسان نقش کلیدی دارند نیز مورد ن

در تهیه گوشت، شیر و  که مورد استفاده انسان قرار بگیرد نیست؛ ولی نقشی ویژه مثال غذای دام جزء محصوالت غذایی

در محصوالت مورد توجه  دیگر محصوالت اساسی مورد نیاز بدن دارد. بنابراین غذای دام و دیگر محصوالت مشابه آن نیز

 این تحقیق قرار خواهند گرفت.

تواند ختلف دنیا میمدسترسی مردم به مواد غذایی، در نقاط  غذای اساسی با توجه به عادات غذایی و همچنین میزان

شرایط محیطی بر تعیین  محصوالت مختلفی را شامل شود. از این رو منطقه جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، نژاد و دیگر

شوند با عنوان غذای اساسی در نظر گرفته میمحصوالت اساسی کشاورزی تأثیرگذار هستند. درنتیجه محصوالتی که به

 های مختلف، متفاوت هستند.توجه شرایط گفته شده در مکان

های است که با در نظر گرفتن شرایط مختلف، حداقلها را موظف کردههمانطور که گفته شد بیانیه حقوق بشر دولت

ای اساسی رد غذاهدر مو متحد ملل یکشاورز و غذاغذایی مورد نیاز شهروندان خود را مشخص کنند. همچنین سازمان 

 کند:مناطق مختلف توضیحات زیر را بیان می

 در یراحت به ای و قیمتانارز یغذاهاها  آن معمول طوربه اما ،هستند متفاوت گرید مکان به مکانی از ساسیا یغذاها

ین سه کند. اأمین میترا  شتریب ای یکی سالمت و ماندن زنده یبرا ازین مورد یآل یمغذ درشت سه از که هستند دسترس

 .هایچرب و نیپروتئ ها،دراتیکربوه: از عبارتنددرشت مغذی مورد نیاز 

                                                             
3  http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
4 http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm
http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm
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 مقابل درآنها  مثال، عنوانبه. اندیافته نطباقا خود مناطق در رشد طیشرا اب یخوب به ساسیا یغذاها معمول، طوربه

مدت مناسب  یطوالن یساز هریذخ یبرا یکل طوربه. آنها مقاومت باالیی دارند ی خاکمغذ مواد کمبود و آفات ،یخشکسال

 .هستند

 یخوراکگیاه  گونه هزار 50 از شیبهزار گونه غالت و  10بیش از  متحد ملل یکشاورز و غذابر اساس گزارش سازمان 

 از درصد 90 یزراع اهیگ 15 تنها. یی دارندغذا مواد نیمأت در یمهم نقشبخش کمی از آن ها  وجود دارد. ولی جهان در

 نیا دوسوم بیش از گندم و ذرت برنج،محصول  سهکنند، درحالی که ی مورد نیاز مردم جهان را تأمین میغذای یانرژ

برنج به تنهایی غذای تقریبا نیمی  .دنباشمی نفر یاردلیم 4 از شیبمحصول غذای اساسی  سه نیا شود؛میزان را شامل می

 5از مردم دنیا است.

ا چند مورد از محصوالت توان نتیجه گرفت رژیم غذایی اکثر مردم بر پایه یک یدر نهایت با توجه به آنچه گفته شد می

ی و این ماه و ریپن ،مرغ تخم ،ریش گوشت، مانند یوانیح محصوالت و ینیزم بیس ذرت، گندم، برنج،زیر بنا شده است: 

 شوند.محصوالت در اغلب مناطق دنیا جزء غذاهای اساسی محسوب می

 بازار تنظیم اقدامات همجموع همچنین و تضمینی خرید قبیل از هاییسیاست اساسی کاالهای صدرخصو دولت ایران، در

 بر بازرسی و نظارت وزیع،ت قیمت موجودی، تعرفه، تعیین وارداتی، و داخلی تولید از اعم تأمین قیمت، تعیین نحوه شامل

 .کندمی اعمال را بازار ثبات بر موثر عوامل سایر وآنها 

 شورای جلسم تصویب به 1368 سالماه شهریور 21 تاریخ در اساسی محصوالت خرید تضمین قانون ینهزم این در

 چای، روغنی، هایدانه ش،و پنبه چغندر، ذرت، جو، برنج، گندم، قبیل از محصوالتی قانون این در. استرسیده  اسالمی

شده  موظف کشاورزی وزارت» و اندشده گرفته رنظ در کشاورزی اساسی کاالهای عنوانبه حبوبات و پیاز زمینی،سیب

 متعارف برداریبهره واحد یک رد و تولید واقعی هایهزینه رعایت با را محصوالت این تضمینی خرید قیمت سالههمه است

 «.نماید تقدیم لتدو هیئت بهماه تیر آخر تا حداکثر و تعیین کشاورزی بخش خارج و داخل در مبادله رابطه حفظ و

در یکی از این . کندمی یمعرف اساسی کاالهای عنوانبه را اقالمی مختلف هایبخشنامه در هرساله دولت چنینهم

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون وهشتمیکصدوسی اصل به استناد با دولت 1393 سالماه اردیبهشت ها اوایلنمونه

 قیمتگذاری مشمول یک ویتاول کاالی 17 که کرد بندییمتقس گروه دو به را حساس و اساسی کاالهای ایبخشنامه در

 شدند. بازار مستمر پایش و رصد مشمول دو اولویت کاالی 26 و بازار تنظیم کارگروه توسط

 ذرت، جو، کره، شکر، نباتی، روغن برنج، نان، آرد، گندم، قرمز، گوشت از: عبارتند اول کشاورزی در اولویت کاالهای

 از عبارتند دوم محصوالت غذایی موجود در اولویت خام. همچنین شیر صنعتی و خشک شیر رغ،م گوشت سویا، کنجاله

 6.مرغ و تخم ماست پنیر،

قلم  25همچنین در اقدام دیگری در اواسط مرداد ماه سال جاری بخشنامه جدیدی از سوی دولت منتشر شد که در آن 

مول دریافت ارز یارانه ای دولت باشند. در میان این اقالم نیز کاال به عنوان کاالهای اساسی معرفی شدند تا همچنان مش

                                                             
5 http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm 
6 www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/03/346469/ 

http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm
http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/03/346469/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/03/346469/
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ی محصوالتی همچون گندم، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، شکر، روغن، حبوبات، دانه ها

 7روغنی و چای به چشم می خوردند.

 حوزه تأمین زنجیره با مرتبط اساسی هایدهنها و محصوالت از دسته نبندی نکات مطرح شده و با در نظر گرفتن آبا جمع

توان کاالهای اساسی مورد نظر در دارند می بسزا نقشی بدن نیاز مورد اصلی هایمغذی درشت تأمین در که کشاورزی

 این تحقیق را در جدول زیر خالصه کرد:

 : محصوالت اساسی کشاورزی به تفکیک درشت مغذی های مورد نیاز بدن1جدول 

 درشت مغذی مورد نیاز های اساسینهادهمحصوالت و 

 حیوانات زنده شامل گاو، گوسفند، بز، مرغ و جوجه

 پروتئین

 محصوالت حیوانی مانند اسپرم گاو و نطفه زنده

 انواع گوشت مانند گاو، گوساله، گوسفند، مرغ  و ماهی

 لبنیات و تخم مرغ

 یهای صنعتغذای دام مانند کنجاله سویا و دیگر تفاله

 های روغنیدانه
 چربی

 های نباتی و حیوانی شامل روغن سویا، روغن نخل)پالم(، روغن آفتابگردانروغن

 انواع غالت مانند گندم، جو، ذرت، برنج و ارزن
 کربوهیدرات

 قند و شکر

 

 محصوالت اساسی منتخب

ژه ای در زنجیره تولید ی از آن ها از اهمیت ویدر بین کاالهای وارداتی بخش کشاورزی، محصوالت متعددی وجود دارند که برخ

خش، تعداد معدودی از آن ها کاالی وارداتی در این ب 400غذای مورد نیاز مردم کشور برخوردارند. عالوه بر این در بین بیش از 

 سهمی قابل توجه از کل مبلغ وارداتی محصوالت اساسی بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.

در کاالهای وارداتی این الزم است در گام اول کاالهای اساسی کشاورزی که از نظر میزان قیمت دالری واردات، در صبنابراین 

 بخش قرار دارند احصا گردند و در ادامه مبادی وارداتی این محصوالت مورد بررسی قرار بگیرند.

                                                             
7  http://moqavemati.net/62230/ 

http://moqavemati.net/62230/
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دات ایران دارند، از علی سهم قابل توجهی در وارچنانکه گفته شد برای تعیین محصوالت اساسی بخش کشاورزی که در وضعیت ف

هم را در واردات داشته اند، دسته از کاالهای اساسی که بیشترین س . در این میان آنشده استاستفاده  2018تا  2013سال  6آمار 

 شده است.در جدول زیر نشان داده 

بر اساس  ،2018 یال 2013سال  6 طول. میانگین میزان واردات محصوالت اساسی کشاورزی منتخب در 2جدول 

 8آمار گمرک ایران و گمرک کشورهای صادرکننده

 

 ردیف

 

 کاال

  دالر( ونیلی)م ریسال اخ 6واردات در  زانیم

منبع: گمرک کشورهای  منبع: گمرک ایران

 صادرکننده

 1658 1602 ذرت 1

 805 725 گندم 2

 1322 1470 برنج 3

 917 791 ایکنجاله سو 4

 370 275 خامشکر  5

 341 300 ایروغن سو 6

 686 589 ایدانه سو 7

 402 443 گوشت گاو و گوساله 8

 429 355 جو 9

 349 307 روغن دانه آفتابگردان 10

 7279 6857 کاال 10 مجموع

 91 93 یکشاورز یاز واردات محصوالت اساس سهم

 75 81 ییاز کل واردات محصوالت غذا سهم

 12 18 از کل واردات سهم

 

 کل رصدد 93 از بیش کاال 10 محصوالت اساسی کشاورزی، تمامی بین چنانکه در جدول فوق مشخص است از

سال  6کاال در طول  10اند. بر اساس آمار گمرک ایران این داده تشکیل را ایران محصوالت اساسی کشاورزی واردات

ه اند؛ و بر اساس آمار کشورهای صادرکننده میزان واردات این تمیلیاد دالر داش 8/6طور میانگین وارداتی بالغ بر مذکور به

 ارد دالر بوده است.میلی 2/7طور میانگین های مذکور بهکاال در سال 10

                                                             
 2016تا  2012ده سال های و در آمار گمرک کشورهای صادرکنن 1395تا  1391سال اخیر در آمار گمرک ایران سال های  5ز توضیحات: منظور ا 8

 است.
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به واردات این  در جدول زیر نیز وضعیت تامین این محصوالت از دو طریق واردات و وضعیت کشور در وابستگی

 محصوالت به صورت کامل مشخص است:

 

 سال اخیر 6میانگین در  بررسی وضعیت تولید، واردات و میزان وابستگی کشور در محصوالت اساسی منتخب :3 جدول

 بر اساس آمار گمرک و وزارت جهاد کشاورزی 2018الی  2013

 محصول
 میزان تولید

 "هزارتن"

 میزان واردات

 "هزارتن"
 وابستگی میزان

 36% 6528 11456 9ذرت

 18% 2680 11949 گندم

 40% 1279 2729 رنجب

 34% 785 1508 شکر

 37% 1836 3128 جو

 92% 1517 124 دانه سویا

 58% 1780 1278 10کنجاله سویا

 53% 344 294 11روغن سویا

 70% 381 164 12روغن آفتابگردان

 18% 99 429 گوشت گاو

 42% 17229 23059 مجموع

 

ی وجود دارد و قلم کاالی اساس 10تگی در واردات درصد وابس 42همانطور که در جدول باال مشخص است حدود 

قلم کاالی  10ر بین داین حجم از وابستگی در محصوالت اساسی در نوع خود قابل توجه است. بیشترین میزان وابستگی 

 اساسی مربوط به دانه های روغنی، روغن خام و نهاده های دامی است. 

  

                                                             
 مجموع ذرت دانه ای  و علوفه ای است. 9
 آمار تولید داخلی مربوط به کنجاله حاصل از دانه های تولید داخل و وارداتی است. 10
 حاصل از دانه های تولید داخل و وارداتی است.روغن آمار تولید داخلی مربوط به  11
 حاصل از دانه های تولید داخل و وارداتی است.روغن آمار تولید داخلی مربوط به  12
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 بررسی وضعیت محصوالت غذایی منتخب (3
 دالری میانگین میزان محصول اساسی کشاورزی منتخب، به ترتیب ارزش 10مبادی وارداتی  میزان تولید، واردات و بخشدر این 

ورد بررسی قرار گرفته مدر بخش های غالت، نهاده های دامی، محصوالت پروتئینی و روغن ها سال اخیر،  6واردات در  تولید و

 است.

 

 ذرت -1-3

 

نیز به خود اختصاص  لی در تغذیه دام و طیور کشور است که بیشترین حجم واردات کشور راذرت یکی از نهاده های اص

  داده است.

سبتا زیادی دارد و از نارزش غذایی  آن در نشاسته فراوانی واسطه به که است غالت های  دانه ذرت یکی از انواع دانه

. ذرت ورد استفاده قرار میگیردر زیاد مزا به مقداولیه انرژیاین رو در جیره خوراکی دام و طیور و آبزیان به عنوان ماده ا

 است.  ویتامین و امالح نیز ،چربی ،مغذی دیگری مانند مواد پروتئینی عالوه بر نشاسته دارای مواد

ا ب ذای دام استفاده کرد.توان برای غ از ضایعات ذرت نیز می ،که در غذای ماهیان استفاده می شود عالوه بر گلوتن ذرت

 گلوتن .کرد استفاده نیز امد گوشت کردن پروار و غذایی منبع تامین جهت دام انواع برای توان می استفاده از ضایعات ذرت

 .دت می شوحیوانا بدن کالری تامین باعث که است فیبر از خوبی منبع آن ضایعات و ذرت

 برخی از مناطق یستند و تنها درنه این گیاه با ارزش با توجه به شرایط اقلیمی ایران، کشاورزان ایرانی قادر به تولید انبو

. با توجه به مصرف تولید ذرت مرسوم است فارس، گیالن و اصفهان، قزوین ، خوزستان،گلستانهای  کشور نظیر استان

 ی به شمار می رود. گسترده ذرت به عنوان منبع اصلی غذایی در جیره دام و طیور، این گیاه یکی از محصوالت اساس

 میانگین میزاندول زیر ا توجه به عدم تولید ذرت در کشور، واردات بخش بزرگی از نیاز کشور را تشکیل می دهد در جب

 در جدول زیر نشان داده شده است. 2018الی  2013سال  6ذرت در فاصله واردات  تولید و

 

 )واحد: هکتار، تن، دالر( 2018الی  2013سال   6در  دانه و علوفه ای . میانگین تولید و واردات ذرت4جدول 

 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی
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 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

185 1310 6528 1270 6528 1658 

 

راعی در کشور نشان زسه با کل اراضی رکشت و میزان تولید ذرت دانه ای و علوفه ای در مقایبررسی وضعیت سطح زی

 دهنده حجم قابل توجه میزان تولید این محصول در کشور است.

وزارت جهاد  بر اساس آمار 1398الی  1392سال  6میانگین سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت دانه و علوفه ای در :  1نمودار

 کشاورزی

   

ه محصوالت، تفاوت چنانچه پیشتر توضیح داده شد دلیل اصلی تفاوت آمار گمرک ایران و گمرک کشورهای صادرکنند

ن حمل و نقل و بیمه در رقم دریافتی صادرکنندگان و رقم پرداخت شده از سوی واردکنندگان کاالست که مواردی همچو

ردو منبع یک میزان را د ندارد و همانطور که مشاهده می شود هرا شامل می شود. اما این تفاوت در وزن محصوالت وجو

 در این مورد گزارش کرده اند.

 مبادی وارداتی ذرت ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.

 بر اساس آمار گمرک کشورهای صادرکننده 2018الی  2013سال  6میانگین سهم مبادی وارداتی ذرت در  .2نمودار 

 

اراضی 

زراعی

97%

ذرت

3%

سطح زیرکشت

کل 

تولیدات

زراعی

87%

ذرت

13%

میزان تولید
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 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6میانگین سهم مبادی وارداتی ذرت در . 3نمودار 

 

 

 قابل سهمی نیز وکراینا کشور آن از بعد و گیردمی انجام برزیل کشور از ایران وارداتی ذرت چنانکه مشخص است عمده

از کشورهای سوئیس، هلند،  نندگان ایرانی ذرت رابا اینحال طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی، واردک .دارد ایران بازار از توجه

 قع واسطه واردات این محصول بوده اند.اند که در واانگلستان و امارات خریداری کرده

د که در نمودار زیر به به منظور ارائه پیشنهادهای اصالحی کشورهای صادرکننده ذرت در جهان مورد بررسی قرار گرفته ان

 نشان داده شده اند. 2018الی  2013سال  6رات در همراه میانگین میزان صاد

 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان ذرت جهان در 4نمودار 

 

ذرت  یصادرکنندگان جهان نیترعمده هیمجارستان، هند و روس ،یفرانسه، رومان ن،یاوکرا ن،یآرژانت ل،ی، برز کایآمر یکشورها

 نیبهتر یجنوب یکایروپا و آمراو پس از آن شرق  هیهند و روس یکشورها یصادرکنندگان جهان نیب در اند.ودهب ریدر پنج سال اخ

 هستند. رانیا ازیذرت مورد ن نیتأم یبرا نهیگز

به گونه های فعلی ذرت،  و همچنین عدم تولید این محصول در کشور با توجهمطرح شده  کیاستراتژ یهاتیبا توجه به اولو

 هستند: ذرت تامین تیبه منظور بهبود وضع یشنهادیپ یجزء راهکارها ریزموارد 
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 و هند است هیروس یسهم کشورها شیافزا نهیزم نیراهبرد اول در ا. 

 یسامانده میطور مستقبدون واسطه و به یجنوب یکایو آمر یشرق یاروپا یدر ادامه الزم است واردات از کشورها 

 گردد.

 روسیه و قزاقستان و  حاشیه دریای خزر، از جمله یدر کشورها زیذرت ن ینیراسرزمامکان کشت ف نیبر اعالوه

 .فراهم است نیو آرژانت لیبرزهمچنین 

 گندم -2-3

 

ایر محصوالت زراعی سگندم غذای اصلی مردم ایران را تشکیل می دهد و در حال حاضر بیشترین سطح تولید را میان 

روزانه از طریق  به طوررا درصد کالری و پروتئین مصرفی هر فرد  42و  38به خود اختصاص داده است. این محصول 

 مصرف نان تامین می کند.  

ی اقدام به خرید گندم دولت با اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزدر ایران به منظور تامین پایدار 

اید هر ساله ست و بر اساس آن دولت بمجلس شورای اسالمی ا 1368های تولیدی می کند. این قانون مصوب سال 

 گندم های تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص از آنان خریداری کند. 

پیدا کرده است.  به خودکفایی در تولید گندم دست 1398تا  1395و  1387تا  1384ایران در دو مقطع سال های 

حصوالت اساسی تضمین خرید مصحیح قانون بررسی ها نشان می دهد دلیل اصلی خودکفایی در تولید گندم، اجرای 

 واردکننده گندم بوده است. وده است. اما در مابقی سال ها علیرغم وجود ظرفیت داخلی برای تولید گندم، ایرانکشاورزی ب

ر نشان داده شده در جدول زی 2018الی  2013سال  6واردات گندم در فاصله  و ، سطح زیرکشتتولید میانگین میزان

 است.

 2018الی  2013سال  6واردات گندم در  تولید و . میانگین5 جدول

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

5823 11949 2680 725 2680 853 

 

 در نمودار زیر وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم نسبت به کل محصوالت زراعی مشخص است: 
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 رزیبر اساس آمار وزارت جهاد کشاو 1398الی  1392سال  6میانگین سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در . 5نمودار

     

 

 اده شده است.رهای زیر نشان دمبادی وارداتی گندم ایران در نمودادر ادامه 

 بر اساس آمار گمرک کشورهای صادرکننده 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی گندم در 6نمودار 

 

 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی گندم در 7نمودار 

 

سایر 

محصوالت

66%

گندم

12%

سطح زیرکشت

سایر 

محصوالت 

87%

گندم

13%

میزان تولید
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شورهای آلمان، ارداتی ایران در پنج سال اخیر کچنانکه مشخص است طبق آمارهای جهانی مبادی اصلی گندم و

اند. با اینحال طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی واردکنندگان ایرانی گندم روسیه، لیتوانی، استرالیا، قزاقستان و لتونی بوده

 اند.را عمدتا از کشورهای سوئیس، روسیه، آلمان، امارات، هلند، ترکیه و انگلستان خریداری کرده

ابطه تجاری متعادلی با مبادی وارداتی تنها کشورهای روسیه و قزاقستان از بین کشورهای منطقه هستند و ردر بین 

 که گیردمی صورت کشورهایی از ایران گندم واردات درصد 70 توان گفت در پنج سال اخیر حدودایران دارند. بنابراین می

 از نظر معیارهای مطرح شده در اولویت قرار ندارند.

م، نیاز وارداتی ایران با ه قابل توجه دیگر اینکه در طول دو سال اخیر به دلیل افزایش میزان تولید داخلی گندنکت

ی رود در سال های مبه صفر رسیده است. انتظار  1396دات از سال راری همراه بوده به طوریکه میزان وکاهش چشمگی

 سال مطرح شده باشد. 6 آتی نیز نیاز وارداتی ایران به مراتب کمتر از میانگین

 2018الی  2013ل سا 6در نمودار زیر کشورهای صادرکننده گندم در جهان به همراه میانگین میزان صادرات در 

 نشان داده شده اند.

 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان در 8نمودار 

 

 

و قزاقستان  یرومان ن،یژانتآر ن،یآلمان، اوکرا ه،یفرانسه، روس ا،یانادا، استرالک کا،یآمر یکشورها یجهان یطبق آمارها

 اند.گندم بوده یصادرکنندگان جهان نیترعمده

تولید و بهبود وضعیت  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 واردات گندم هستند:
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 ستمرار خودکفایی ات های داخلی، اولویت اصلی دولت باید تولید گندم در داخل کشور و با توجه به ظرفی

و  فزایش یابدمینی ادر تولید این محصول باشد. در این راستا نیاز است تا ضمانت اجرایی قانون خرید تض

 منابع مالی آن نیز بر اساس قوانین بازطراحی شود.

 قزاقستان در  و هیروس یکشورهاح مبادی وارداتی نیاز است به منظور اصال ؛در صورت عدم تولید گندم

 یپاسخگوت خود، ا بخش کمی از میزان تولید و صادراکشور ب این دو در حال حاضر بگیرندقرار  تیاولو

 باشند.می توانند  رانیا یواردات یازهاین یتمام

 برنج -3-3

 

 37ور متوسط نحوی که سرانه مصرف هر فرد به طبرنج پس از گندم دومین محصول پرمصرف غذایی کشور است؛ به 

ولیدکنندگان داخلی تمیلیون تن از تقاضای بازار داخلی توسط  2.7کیلوگرم در سال است. طی سال های اخیر بیش از 

 ود.تامین و مابقی از طریق واردات تامین می ش

ید این محصول و ای اصالحی در تولبررسی ظرفیت های تولید داخل نشان می دهد چنانچه با اجرای برخی از روش ه

اورزی طی سال گذشته خبر استفاده از کشت دوم می تواند ایران را به خودکفایی در تولید برنج برساند. وزارت جهاد کش

دم رعایت برخی از سیاست از خودکفایی در تولید این محصول طی سال های آینده داده بود اما به دلیل شرایط تحریم و ع

 .ه استحاصل نشدهمچنان ت برنج، خودکفایی در تولید برنج ها در واردا

ر نشان داده شده در جدول زی 2018الی  2013سال  6واردات برنج در فاصله  تولید، سطح زیرکشت و میانگین میزان

 است.

 2018الی  2013سال  6واردات برنج در  ، سطح زیرکشت و. میانگین تولید6جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران شاورزیوزارت جهاد ک

 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

575 2729 1279 1470 1279 1332 

 

 ص است:در نمودار زیر وضعیت تولید و سطح زیرکشت برنج در مقایسه با سایر محصوالت مشخ



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –غذایی در ایران  محصوالت اساسیبررسی وضعیت 

17 
 

 بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی 1398الی  1392سال  6در  برنجمیانگین سطح زیر کشت و میزان تولید . 9نمودار

     

 مبادی وارداتی برنج ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.

 هگمرک کشورهای صادرکنندبر اساس آمار  2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی برنج در 10نمودار 

 

 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی برنج در 11نمودار 

 

گیرد. با اینحال درخصوص واردات برنج، برخالف چنانکه مشخص است عمده واردات برنج ایران از کشور هند صورت می

دوم برنج وارداتی کشور پاکستان است درحالی که این کشور در آمارهای دیگر محصوالت، در آمار گمرک ایران مبدأ 

سایر 

محصوالت

97%

برنج
4%

میزان تولید

سایر 

محصوالت 

95%

برنج

12%

سطح زیرکشت
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جهانی سهم چندانی در واردات برنج ایران ندارد. دلیل این امر صادرات محصوالت پاکستانی از طریق امارات و رابطه 

آیند، ایران میمالی خاص این معامالت است که موجب شده است در آمار گمرک، مقصد برنج هایی که از پاکستان به 

کشور امارات ثبت شود. نکته جالب توجه دیگر در زمینه واردات برنج، باالتر بودن آمار کشورهای صادرکننده در مقایسه 

های غیرقانونی)قاچاق( با آمار واردات ایران است که دلیل اصلی آن می تواند ورود بخشی از محصوالت وارداتی از روش

 متعدد باشد که در نهایت به عدم ثبت ورود محموله های وارداتی در گمرک منجر می شوند. و یا استفاده از معافیت های

نشان  2018الی  20132سال  6در نمودار زیر کشورهای صادرکننده برنج در جهان به همراه میانگین میزان صادرات در 

 داده شده اند.

 2018الی  2013سال  6در . میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان برنج جهان 12نمودار 

 

برنج در  یصادرکنندگان جهان نیترعمده ایتالیپاکستان و ا کا،یآمر تنام،یو لندیهند، تا یکشورها یجهان یبر اساس آمارها

 اند.بوده ریپنج سال اخ

بهبود وضعیت واردات برنج  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 هستند:

 ر کشت دومبرنامه ریزی در جهت رشد تولید داخلی از طریق اصالح بذور و تولید پرمحصول برنج د 

 دو  نیهم قیاز طر رانیدرحال حاضر برنج ا .واردات برنج قرار دارند تیهند و پاکستان در اولو یکشورها

 و الزم است همین روند تداوم داشته باشد. گرددیم نیور تأمکش

  حذف واسطه گری  وبا اینحال الزم است سازوکارهای مالی مناسب برای واردات مستقیم از کشور پاکستان

 امارات در این زمینه در دستور کار صورت بگیرد.

  یجااز واردات برنج به یشتریب بخش ،یواردات یدر مباد شتریتنوع ب جادیمنظور ابههمچنین الزم است 

  شود. نیهند از کشور پاکستان تأم
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 کنجاله سویا -4-3

 

 تامین و مزرعه دیریتم های روش کجانشینیی و رواریپ هب رتعیم حالت از ایران در مرغداری و دامپروری شرایط تغییر اب

 که محصوالتی از ستفادها پروتئینی حصوالتم و دام تولید جدید روش در رد.ک پیدا گیری شمچ تغییرات طیور و دام جیره

  کرد. پیدا زیادی همیتا برساند، حیوانات هب را پروتئین و انرژی بیشترین

 همراه .است سیستین و متیونین و لیزین نوع ىهااسیدآمینه الزم دیرمقا داراى سویا نجالهک دهد می نشان ها بررسی

 غذائى هاىجیره در ضرورى هاىاسیدآمینه تأمین نظر از را مناسبى بسیار ترکیب ماهی، پودر با کنجاله این کردن

 برده کاربه غذائى هاىجیره در ىاصل اولیه مواد از یکى عنوانبه کشورها اغلب در رواین از دهد،مى تشکیل طیور

   شود. می مینتا واردات طریق از معموال سویا پائین تولید دلیل به محصول این تامین ایران در شود.مى

 ه شده است.در جدول زیر نشان داد 2018الی  2013سال  6در  ایکنجاله سوواردات تولید و میانگین میزان 

 2018الی  2013سال  6در  ایکنجاله سو. میانگین تولید و واردات 7جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 از سویای داخلی

 "تن هزار"

 از سویای وارداتی

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

95 1183 1780 791 1780 917 

 

 مبادی وارداتی کنجاله سویا ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.
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شورهای بر اساس آمار گمرک ک 2018الی  2013 سال 6. میانگین سهم مبادی وارداتی کنجاله سویا در 13نمودار 

 صادرکننده

 

 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  56. میانگین سهم مبادی وارداتی کنجاله سویا در 14نمودار 

 

 زیو بعد از آن ن شودیم نیتأم نیاز کشور آرژانت رانیا یوارداتسویا از کنجاله  یمیچنانکه مشخص است حدود ن

طبق آمار گمرک  نحالیدوم و سوم قرار دارند. با ا یهادر رده یدرصد 24و  28با سهم  لیهند و برز یرهاکشو

  اند.کرده یداریلستان خرامارات و انگ س،یسوئ د،هلن یرا از بازارها ایاز کنجاله سو یادیبخش ز یرانیواردکنندگان ا

الی  2013سال  6در  به همراه میانگین میزان صادراتدر نمودار زیر کشورهای صادرکننده کنجاله سویا در جهان 

 نشان داده شده اند. 2018
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 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان کنجاله سویا جهان در15نمودار 

 

 

کنجاله  ین جهانصادرکنندگا نیترعمده نیهلند، هند و چ کا،یآمر ل،یبرز ن،یآرژانت یکشورها یجهان یبر اساس آمارها

 اند.بوده ریدر پنج سال اخ ایسو

 ایکنجاله سو نیتأم یراب نهیگز نیبهتر نیو آرژانت لیو بعد از آن برز نیهند و چ یکشورها یصادرکنندگان جهان نیب در

 شود. انجام میطور مستقهکشورها در قالب توافقات دوجانبه و ب نیالزم است واردات از ا یهستند؛ ول رانیا ازیمورد ن

کنجاله  تامینبهبود وضعیت  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 سویا هستند:

 به عنوان  از آن ها که می توانتولید داخلی سایر دانه ها مانند کلزا  راهبرد اول در این زمینه افزایش

 رد.جایگزین خوراک دام و طیور استفاده ک

 اردات محصول نهایی و، دولت باید به جای سویا؛ تفاله دانه سویا محسوب می شودجاله نبا توجه به آنکه ک

 زیع نماید.کنجاله آن را بین مرغداران توو پس از روغن کشی،  سویا کند اقدام به واردات دانه

 ول به ایران این محصدر صادرات سهم کشورهای هند و چین  در صورت تداوم واردات کنجاله سویا باید

 افزایش یابد.

 ی است که الزم واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده اصلی و حذف واسطه های تجاری دومین مسئله ا

 است در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

 ازیاز ن یردات بخشوا و در زمینه تولید سویا، رانیا یشمال یبالقوه کشورها یدیتول یهاتیظرف بررسی 

 دیگر راهبرد مورد توجه در زمینه تأمین کنجاله سویای است. کشورها نیاز ا رانیا
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 شکرخام -3-5

 

و طعم مطبوع نسبت به  مزه شیرین از جمله محصوالتی که منبع تامین انرژی خانوارها هستند و به دلیل دارا بودنکر ش

ی پیشین ط را با حلقه هاعی است که بیشترین ارتبا. صنعت قند و شکر از جمله صنایاهمیت زیادی دارد سایر مواد غذایی

 .دارد و پسین در زنجیره تولید

ست آمده است. امعه از استحصال این دو محصول بدشکر محصول نهایی چغندرقند و نیشکر است و شکر موجود در ج

 اشته است. صنعت شکر به عنوان یکی از صنایع متاثر از واردات، همواره وضعیت بی ثباتی در بخش تولید د

کرد؛ به نحوی که  درصد صدمات بسیار سنگینی را به صنعت شکر وارد 220با رشد بیش از  1385واردات شکر در سال 

 سال از آن زمان تاکنون روند تولید به حالت عادی بازنگشته است. 13پس از گذشت 

کر محسوب می شود. ولید و تامین شبا قیمت مناسب، مسئله اصلی برای مدیریت ت کاالی اساسی دسترسی مردم به این

ز مردم از طریق تولید اهمیت این دو مسئله باعث شده تا همواره مشکالتی در برنامه ریزی برای تامین شکر مورد نیا
 داخلی به وجود آید.

لوب حالی که میزان مط کیلوگرم در سال است؛ در 23 حدود وزارت بهداشت سرانه مصرف شکر در ایران با توجه به اعالم
بیماری در بین مردم  کیلوگرم در سال باشد. ازدیاد مصرف این محصول عالوه بر ایجاد 9مصرف این محصول باید حدود 

 باعث اختالل در تامین این محصول اساسی نیز می شود.

 2018 الی 2013سال  6در فاصله  این محصول وارداتو تولید و سطح زیرکشت مواد اولیه تامین شکرخام میانگین میزان 

 در جدول زیر نشان داده شده است.

 2018الی  2013سال  6واردات شکر خام در  تولید، سطح زیرکشت و میانگین .8جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 370 785 275 785 1508 نامعلوم
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 شاورزیبر اساس آمار وزارت جهاد ک 1398الی  1392سال  6در شکرخام میانگین سطح زیر کشت و میزان تولید . 16نمودار

     

 مبادی وارداتی شکر خام ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.

 دهبر اساس آمار گمرک کشورهای صادرکنن 2018الی  32سال  6انگین سهم مبادی وارداتی شکر خام در . می17نمودار 

 

 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی شکر خام در 18نمودار 

 

سایر 

محصوالت 

98%

شکر

2%

میزان تولید

سایر 

محصوالت 

88%

شکر

12%

سطح زیرکشت



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –غذایی در ایران  محصوالت اساسیبررسی وضعیت 

24 
 

 21 یکشور هند سهم زیعد از آن نو ب ردیگیانجام م لیاز کشور برز رانیعمده واردات شکر ا یجهان یطبق آمارها

 سیمارات و سوئا یکشورها یگرواسطه قیطبق آمار گمرک بخش عمده واردات شکر از طر نحالیدارد. با ا یدرصد

  وارد کشور شده است.

 2018الی  2013سال  6در نمودار زیر کشورهای صادرکننده شکر خام در جهان به همراه میانگین میزان صادرات در 

 ه شده اند.نشان داد

 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان شکر خام جهان در 19نمودار 

 

 

کر خام در پنج سال ش یصادرکنندگان جهان نیفرانسه و هند بزرگتر لند،یتا ل،یبرز یکشورهابر اساس آمارهای جهانی 

 اند.بوده ریاخ

شکر  تامینبهبود وضعیت  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 خام هستند:

 اهش میزان مصرفلزوم افزایش تولید داخلی نیشکر و چغندرقند با استفاده از سیاست محدودیت واردات و ک 

 هستند. رانیا ازین نیتأم یبرا هانهیگز نیبهتر لندیو تا لیموجود کشور هند و پس از آن برز یهانهیگز نیب در 

 ردیکشورها انجام گ گرید یالزم است واردات بدون واسطه زیمورد ن نیدر ا نحالیا با. 

 که  رانیا ازین زانیاست و با توجه به م ادیز اریبس ایصادرکننده شکر در دن یذکر است تعداد کشورها شایان

را دارند که از جمله  رانیا ازین نیتأم تیابلق زین یگرید ادیز یهانهیدالر است، گز ونیلیم 400ساالنه در حدود 

  کوبا اشاره کرد. یبه پاکستان، بالروس و حت توانیها م آن
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 روغن سویا -6-3

 

تامین روغن دی برای روغن سویا یکی دیگر از فرآورده های دانه سویا است که پس از کنجاله سویا اهمیت بسیار زیا

سایر دانه های  زروغن حاصل ا بل توجهی میان ترکیب روغن دانه سویا ودارد. به صورت کلی تفاوت قا مصرفی کشور

نیز ترکیب مواد موجود در  ونسبت به سایر دانه های روغنی تامین ارزان قیمت دانه سویا  ندارد اما به دلیلروغنی وجود 

 مورد توجه قرار گرفته است.  له دانه سویا، روغن این محصولکنجا

 به همین منظور ر نمی رود.کننده این محصول به شماتولید ،سویا واریته های موجود گیاهلیمی و ایران به دلیل شرایط اق

وان دانه این محصول تواردات روغن سویا در شرایطی که می  نیاز خود مجبور به واردات این محصول است.برای تامین 

ه دلیل شرایط باما احتماال  نطقی به نظر می رسد.را وارد کرده و پس از روغن کشی از نهاده ی آن نیز استفاده کرد، غیرم

دولت مجبور به صدور  حاکم بر کشور و بازارهای جهانی و نیز قیمت ارزان این روغن نسبت به سایر روغن های خوراکی

  مجوز واردات روغن سویا شده است.

 ر نشان داده شده است.در جدول زی میالدی 2018الی  2013سال  6میانگین میزان تولید و واردات روغن سویا در فاصله 

 2018الی  2013سال  6. میانگین تولید و واردات روغن سویا در 9جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 از سویای داخلی

 "هزار تن"

 از سویای وارداتی

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "تنهزار"

 ارزش

 "میلیون دالر"

21 273 334 300 334 341 
 

 مبادی وارداتی روغن سویا ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.
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 بر اساس آمار گمرک کشورهای صادرکننده 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی روغن سویا در 20نمودار 

 
 

 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6داتی روغن سویا در . میانگین سهم مبادی وار21نمودار 

 

شود و پس از آن کشور برزیل نیز بخشی طبق آمارهای جهانی عمده روغن سویای ایران از کشور آرژانتین تأمین می

ز بازارهای از واردات را ا نماید. اما در این مورد نیز واردکنندگان ایرانی بخش قابل توجهیاز روغن سویا ایران را تأمین می

 اند. کشورهای آلمان، سوئیس، هلند و امارات خریداری کرده

الی  2013سال  6ر در نمودار زیر کشورهای صادرکننده روغن سویا در جهان به همراه میانگین میزان صادرات د

 نشان داده شده اند. 2018
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 2018الی  2013سال  6ویا جهان در . میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان روغن س22نمودار 

 
 

اند. با بوده ریسال اخ 6ر د ایروغن سو یصادرکنندگان جهان نیو هلند بزرگتر ایاسپان کا،یآمر ل،یبرز ن،یآرژانت یکشورها

 .محصول قرار دارند نیصادرکنندگان ا نیدر ب زین هیمنطقه همچون روس یاز کشورها یبرخ نحالیا

بهبود وضعیت واردات روغن  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیستراتژا یهاتیتوجه به اولو با

 سویا هستند:

 یم ایران نظیر کلزا و نسبت به تولید دانه های روغنی مناسب با اقلامکان وجود دارد که  نیا در وهله اول

 کنجد اقدام شود.

 نه سویا شود و از واردات ن و کنجاله اقدام به واردات دادر مرحله بعد با توجه به نیاز کشور به واردات روغ

 محصول نهایی پرهیز شود.

 منطقه  یشورهاکاز  رانیا ازیمورد ن یایاز روغن سو یبخشباید  ،در صورت نیاز به واردات روغن سویا

 .شود نیتأم هیهمچون روس

  و با حذف کشورهای  میستقبه صورت م ،نیو آرژانت لیبرز یکشورهااقدام بعدی آن است که واردات از

  .واسط صورت پذیرد
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 دانه سویا -7-3

 

، مهم ترین دانه روغنی در در مغز و پوسته آن درصد پروتئین 38-42درصد روغن و  81-21سویا به دلیل دارا بودن  دانه

ان و نهاده های صرف انساز دانه سویا به دلیل درصد چربی مناسب و نیز پروتئین قابل قبول در روغن های م جهان است.

 د. طیور استفاده می شود که در این میان روغن آن به دلیل مصرف مستقیم انسان اهمیت زیادی دار

کسیدانی در بدن اباعث خاصیت آنتی دارد که این موضوع  3و اسیدهای چرب امگا Eروغن سویا سطح باالی ویتامین 

مچنین به دلیل داشتن هبه سرطان دارد. روغن دانه سویا  انسان می شود و تاثیر مثبتی بر پوست و جلوگیری از ابتال

انه سویا به دلیل دارا بودن تاثیر مثبتی بر جلوگیری از پوکی استخوان دارد. اما مصرف بیش از اندازه روغن د Kویتامین 

  باعث ایجاد مشکالتی در بدن نظیر چاقی و بیماری های قلبی و عروقی می شود. 6اسید چرب امگا

دارد، به  همین منظور اغلب در ایران وجود ن آنامکان تولید حداکثری به خصوصیات واریته های موجود این گیاه،  با توجه

 نیاز بازارهای داخلی از طریق واردات تامین می شود.

 اده شده است.در جدول زیر نشان د 2018الی  2013سال  6واردات دانه سویا در فاصله  تولید میانگین میزان

 2018الی  2013سال  6و واردات دانه سویا در  ، سطح زیرکشتمیانگین تولید .10جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

54 124 1517 686 1517 589 

 

 مبادی وارداتی دانه سویا ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.
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 بر اساس آمار گمرک کشورهای صادرکننده 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی دانه سویا در 23نمودار 

 
 بر اساس آمار گمرک ایران 2016الی  2012سال  5. میانگین سهم مبادی وارداتی دانه سویا در 24نمودار 

 

، کانادا و آمریکا انجام طبق آمارهای جهانی عمده واردات دانه سویا ایران از کشورهای برزیل، اوکراین، آرژانتین

ن محصول را از کشورهای گرفته است. با اینحال طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی، واردکنندگان ایرانی بخش زیادی از ای

 اند. د، انگلستان، ترکیه و سنگاپور خریداری کردهسوئیس، هلن

 2018الی  2013سال  6ر در نمودار زیر کشورهای صادرکننده دانه سویا در جهان به همراه میانگین میزان صادرات د

 نشان داده شده اند.
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 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان دانه سویا جهان در 25نمودار 

 
 

درصد  80؛ به طوریکه حدود اندبوده ریسال اخ 6در  ایدانه سو یصادرکنندگان جهان نیبزرگتر لیو برز کایآمر یکشورها

 بازار جهانی این محصول در اختیار این دو کشور است.

یت واردات دانه بهبود وضع موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 سویا هستند:

 گزین سویا نظیر کلزا اولویت اصلی در تامین چربی و پروتئین مورد نیاز در کشور استفاده از محصوالت جای

 و کنجد است که امکان تولید داخلی آن ها وجود دارد.

 رونق صنایع ای ست تا بربا توجه به استفاده از فرآورده های دانه سویا در غذای انسان، دام و طیور نیاز ا

 داخلی از واردات فرآورده های آن نظیر کنجاله و روغن سویا پرهیز شود.

  هیهند و روس ظیرن ییکشورهابه منظور تامین دانه سویای مورد نیاز از طریق واردات می توان از ظرفیت 

 ، استفاده کرد.محصول هستند نیجزء صادرکنندگان ا که

 بخش قابل  نیتأم یموجود برا یهانهیگز نیدر ب نهیگز نیبهتر نیو اوکرا لیبرز یهمچنان کشورها اما

طور دوجانبه و به یهستند که الزم است واردات از آن ها در قالب توافقات تجار رانیا یایتوجه دانه سو

 گردد. یسامانده میمستق

 رت جهاد ، وزابا توجه به شرایط مناسب کشورهای آسیای میانه و روسیه در جهت کشت این دانه روغنی

ین محصول را کشاورزی می تواند در قالب انجام کشت های فراسرزمینی بخش بزرگی از نیازکشور به ا

 تامین کند.
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 گوشت گاو -8-3

 

 هیچ و دارند ای یژهو جایگاه غذایی هرم در و...( ناگت کالباس، )سوسیس، گوشتی های فرآورده از غیر به گوشت انواع

ارزش تغذیه ای با  گوشت گوسفند و گوساله از نظر .کرد دیگر غذایی های گروه جایگزین را گروه این توان نمی گاه

 .در آنها یکسان است B12 یکدیگر برابری می کنند و میزان روی، آهن و ویتامین

گرم بود که حدود کیلو 12.5در حدود  1397سرانه مصرف گوشت قرمز تا پیش از افزایش قیمت این محصوالت در سال 

و تامین می شود به مابقی نیاز کشور از طریق واردات گوشت گاد آن از طریق تولیدات داخلی تامین می شد. درص 90

 ست.همین منظور بررسی میزان واردات و تولید این محصول اساسی اهمیت بسیاری برای دولت داشته ا

 کشور های داریدام وضعیت از یمناسب پایش که شرطی به دارد وجود قرمز گوشت تولید در خودکفایی قابلیت البته

 شود. مدیریت صحیح صورت به ها آن تامین زنجیره و گرفته صورت

 ده است.در جدول زیر نشان داده ش 2018الی  2013سال  6میانگین تولید و واردات گوشت گاو در فاصله 

 2018الی  2013سال  6. میانگین تولید و واردات گوشت گاو در 11جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران زارت جهاد کشاورزیو

 جمعیت دام
 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 402 99 443 99 429 نامعلوم
 

 مبادی وارداتی گوشت گاو ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.
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 کنندهبر اساس آمار گمرک کشورهای صادر 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی گوشت گاو در 26نمودار 

 
 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی گوشت گاو در 27نمودار 

 

گیرد و بعد از آن کشور هند نیز سهمی م میچنانکه مشخص است عمده واردات گوشت گاو ایران از کشور برزیل انجا

شت وارداتی را از کشور امارات درصدی از بازار ایران دارد. با اینحال طبق آمار گمرک، واردکنندگان ایرانی بخشی از گو 18

 اند. وارد کرده

الی  2013 سال 6 در نمودار زیر کشورهای صادرکننده گوشت گاو در جهان به همراه میانگین میزان صادرات در

 نشان داده شده اند. 2018
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 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو منجمد جهان در 28نمودار 

 
 

 ریسال اخ 6محصول در  نیا یصادرکنندگان جهان نیو اروگوئه بزرگتر وزلندین کا،یآمر ا،یاسترال ،هند ل،یبرز یکشورها

 اند.بوده

بهبود وضعیت واردات گوشت  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیولوتوجه به ا با

 گاو هستند:

  نجیره زافزایش تولید گوشت قرمز از طریق پایش صحیح وضعیت دامداری های کشور و حل مشکالت

 تامین و عرضه این محصوالت

  ،رانیگوشت ا نیتأم یبرادر بین کشورهای فوق  نهیگز نیکشور هند بهتردر صورت واردات این محصول 

 .دینما نیرا تأم نهیزم نیدر ا رانیا ازیاز ن یدست کم بخش تواندیاست و م

 درات گوشت امکان صا زیگرجستان و ارمنستان ن روسیه، همچون انهیم یایآس یکشورها نیبر ا عالوه

ریق این کشورها تأمین طخشی از نیاز وارداتی از و این امکان فراهم است که ب را دارند رانیبه ا رمنجمدیغ

 گردد.

  



 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی –غذایی در ایران  محصوالت اساسیبررسی وضعیت 

34 
 

 جو -3-9

 

. شت می شودکه از دیرباز در بسیاری از مناطق ایران ک یکی از غالت است Hordeum vulgare نام علمیو با ج

 بقیه از خشک نیمه و خشک مناطق در جو هیاگ. ها )گندمیان( استیک ساله و از خانواده گرامینه ،چرخه زندگی این گیاه

  کند.می تولید تریقبول قابل محصول غالت،

 برنامه در فریقاییآ کشورهای از بعضی در و است تخمیری صنایع و دام تغذیه جهت دانه، تولید برای بیشتر جو زراعت

 رده در نایرا نیز لیدتو حجم نظر از و است گندم از بعد غله دومین جو ایران، در شود. می دیده نیز انسان ایتغذیه

  دارد. قرار دنیا چهاردهم

ل برای نشخوارکنندگان آو این محصول یک ماده خوراکی ایده  اک دام از قدیم االیام رواج داشتاستفاده از جو در خور

وم تامین پروتئین داز دانه جو در مرحله اول جهت تامین انرژی و در مرحله و غیرنشخوارکنندگان محسوب می شود. 

به طور کلی تحت تاثیر  درصد پروتئین دارد که البته این موضوع 12الی  11. جو به طور میانگین بین استفاده می شود

 واریته های این محصول و نحوه کشت آن متغیر است.

ن باعث بروز مشکالت ری بوده اما مصرف زیاد آبررسی ها نشان می دهد جو در مقایسه با ذرت دارای مواد مغذی بیشت

 ا می شود. گوارشی در دام ه

ه شمار می رفت و کشاورزان با توجه به خاصیت های زراعی این گیاه، ایران از دیرباز یکی از تولیدکنندگان این محصول ب

ردات، کشاورزان تمایلی اوج گیری واند. البته در حال حاضر به دلیل به دو روش دیم و آبی تولید می کناین محصول را 

 وال کشت سایر محصوالت به جای جو را ترجیح می دهند.به کشت این محصول ندارند و معم

 .در جدول زیر نشان داده شده است 2018الی  2013سال  6میانگین تولید و واردات جو در فاصله 

 2018الی  2013سال  6. میانگین تولید و واردات جو در 12جدول 

 واردات تولید

 ندهگمرک کشورهای صادرکن گمرک ایران وزارت جهاد کشاورزی

 سطح زیرکشت

 "هزار هکتار"

 میزان تولید

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

1632 3128 1817 335 1817 429 
 

والت زراعی مشخص در نمودار زیر نیز وضعیت سطح زیرکشت و میزان تولید این محصول نیز در مقایسه با سایر محص

 است.
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 رزیبر اساس آمار وزارت جهاد کشاو 1398الی  1392سال  6در  جومیانگین سطح زیر کشت و میزان تولید . 29 نمودار

       

 مبادی وارداتی جو ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.

 درکنندهبر اساس آمار گمرک کشورهای صا 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی جو در 30نمودار 

 
 بر اساس آمار گمرک ایران 2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی جو در 31نمودار 

 

سایر 

محصوالت 

96%

جو

4%

میزان تولید

سایر 

محصوالت 

88%

جو
12%

سطح زیرکشت
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و اوکراین و  چنانکه مشخص است عمده واردات جو ایران از کشورهای آسیای میانه همچون روسیه، قزاقستان

هایی چون امارات، سوئیس، ترکیه، هلند، مده این واردات از کشورگردد. با اینحال بخش عهمچنین هند تأمین می

 انگلستان، اتریش و آلمان خریداری شده است. 

نشان  2018الی  2013 سال 6در نمودار زیر کشورهای صادرکننده جو در جهان به همراه میانگین میزان صادرات در 

 داده شده اند.

 2018الی  2013ل سا 6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان جو جهان در 32نمودار 

 
 

 ریسال اخ 6جو در  ین جهانصادرکنندگا نیآلمان و کانادا بزرگتر ن،یاوکرا نیآرژانت ه،یروس ا،یفرانسه، استرال یکشورها

 اند.بوده

بهبود وضعیت واردات جو  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 هستند:

 داتاده از سیاست های تجاری در جهت مدیریت وارش تولید داخلی این محصول با استفافزای 

 تمامی نیاز ایران  نیمهستند که امکان تأ رانیواردات جو ا نهیگز نیقزاقستان و هند بهتر ه،یروس یکشورها

 ود.به جو را دارند. در حال حاضر نیز بخش عمده واردات جو از همین کشورها تأمین می ش

 دوجانبه صورت  یفقات تجارو در قالب توا میطور مستقکشورها به نیالزم است واردات از احال  ینبا ا

 .ردیبگ
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 روغن آفتابگردان -3-10

 

از نظر تولید جهانی یکی از  "Sunflower" سیو نام انگلی "Helianthus  Annuus"می با نام علآفتابگردان 

فتابگردان به خوبی طح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد در واحد سطح آس .محسوب می شود ترین دانه های روغنی مهم

حرارت های باال، بی تفاوتی  با تمامی اقلیم های آب و هوایی قابلیت انطباق دارد. به عبارت دیگر تحمل در مقابل سرما و

 ت.نسبت به طول روز، تحمل به خشکی و کم آبی از ویژگی های منحصر به فرد این دانه روغنی اس

آورده ها مورد مصرف انسان، و این فراین دانه روغنی نیز مانند دانه سویا دارای فرآورده هایی نظیر روغن و کنجاله است 

ای انسان ها دارد به همین دام و طیور قرار می گیرند. البته برخی گونه های دانه آفتابگردان خاصیت استفاده آجیلی بر

 ر جهان از چرخه تولید روغن و کنجاله خارج می شوند.بخشی از تولیدات این محصول دمنظور 

وئید های موجود در نوتکار به شمار می رود و Eبر اساس گزارش های علمی، روغن آفتابگردان منبع غنی از ویتامین 

 نر مقادیر زیاد ویتامیروغن آفتابگردان باعث مقاومت در ابتال به سرطان رحم، شش و پوست می شود. به عالوه به خاط

 A درصد( بوده  16تا  5ه )حاوی اسیدهای چرب اشباع شد روغن آفتابگردان .به پیشگیری از آب مروارید کمک می کند

ها ، از بهترین روغن. بر همین اساس برخی متخصصان قلب و عروق آن را در کنار روغن زیتوناستو باقی اشباع نشده 

  .دانندبرای پیشگیری از مشکالت قلبی و عروقی می

رخه تولید روغن قرار نمی دانه آفتابگردان در ایران به دلیل توجیه اقتصادی داشتن به عنوان تخمه آجیلی معموال در چ

، ر روغن و دانه های روغنیروغن و دانه آفتابگردان در مقایسه با سایگیرد به همین منظور با توجه به قیمت های جهانی 

 دات دانه و روغن این محصول تامین می شود. بخشی از روغن مورد نیاز کشور از طریق وار

 شان داده شده است.در جدول زیر ن 2018الی  2013سال  6میانگین میزان واردات روغن دانه آفتابگردان در فاصله 

 2018الی  2013سال  6واردات میانگین روغن دانه آفتابگردان در  تولید و . میزان13جدول 

 واردات تولید

 گمرک کشورهای صادرکننده گمرک ایران یوزارت جهاد کشاورز

 دانه تولید داخل

 "هزارتن"

 دانه وارداتی

 "هزارتن"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

 حجم

 "هزارتن"

 ارزش

 "میلیون دالر"

8 156 381 307 381 349 
 

 مبادی وارداتی روغن دانه آفتابگردان ایران در نمودارهای زیر نشان داده شده اند.
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شورهای کبر اساس آمار گمرک  2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی روغن دانه آفتابگردان در 33ر نمودا

 صادرکننده

 
 یرانابر اساس آمار گمرک  2018الی  2013سال  6. میانگین سهم مبادی وارداتی روغن دانه آفتابگردان در 34نمودار 

 

شود و بعد از آن کشور نه آفتابگردان ایران از کشور اوکراین انجام میچنانکه مشخص است عمده واردات روغن دا

ز این محصول را از ادرصدی دارد. با اینحال طبق آمار گمرک، واردکنندگان ایرانی بخش زیادی  17روسیه نیز سهمی 

 اند. کشورهای سوئیس، هلند، امارات، سنگاپور، آلمان و ترکیه خریداری کرده

سال  6ان صادرات در ورهای صادرکننده روغن دانه آفتابگردان در جهان به همراه میانگین میزدر نمودار زیر کش

 نشان داده شده اند. 2018الی  2013
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 2018الی  2013سال  6. میانگین صادرات بزرگترین صادرکنندگان روغن دانه آفتابگردان جهان در 35نمودار 

 
 

روغن آفتابگردان  ین جهانصادرکنندگا نیهلند، مجارستان و فرانسه، بزرگتر ن،یانتآرژ ه،یترک ه،یروس ن،یاوکرا یکشورها

 اند.بوده ریسال اخ 5در 

بهبود وضعیت واردات روغن  موارد زیر جزء راهکارهای پیشنهادی به منظور مطرح شده کیاستراتژ یهاتیتوجه به اولو با

 دانه آفتابگردان هستند:

  ه حمایت از دانه های نیاز کشور بهتر است به جای واردات روغن خام اقدام ببا توجه به اهمیت روغن مورد

 روغنی نظیر کلزا که قابلیت کشت در ایران را دارند، شود.

 ز واردات روغن خام در صورت نیاز به واردات روغن، بهتر است اقدام به واردات دانه های روغنی شود و ا

 جلوگیری شود.

  ،نهیگز نیبهتر هیر روسکشو ،یداخل ازین زانیموجود و م یهانهیتوجه به گز ابدر صورت واردات روغن خام 

 .دینما نیرا تأم انریا ازیاز ن یبخش قابل توجه تواندیاست و م رانیروغن دانه آفتابگردان ا نیدر تأم

 ت واردا نیاست ا کرد که الزم نیتأم نیاز واردات را از کشور اوکرا یهمچنان بخش توانیم نحالیا با

 .ردیو بدون واسطه صورت بگ میطور مستقبه
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 منابع( 4

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 گزارش های آماری مرکز اطالعات و آمار وزارت جهاد کشاورزی 

 http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

 http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm  

 http://www.fao.org/docrep/u8480e/u8480e07.htm 

 www.tasnimnews.com/fa/news/1393/02/03/346469/ 

 http://moqavemati.net/62230/ 
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