
  

  
  

  
  انداز امنیت غذایی چشم

  در جمهوري اسالمی ایران
حسین قریب 


  

    چکیده

ضریب امنیت غـذایی   . افزایششود را شامل می» امنیت غذایی«از جمله قلمروهاي مختلفی امنیت ملی، 

آمده در  عمل رغم تأکیدهاي به به .اشدب نخبگان سیاسی کشورهاي جهان می نمحوریهاي  یکی از خواسته

هاي توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزي و افزایش ضریب امنیـت غـذایی، عملکردهـا     برنامه

مواجه تري  شرایط نامناسب باهاي اخیر  این امر در سال. باشد گویاي شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می

هاي اخیر باید بـه فقـدان    کاهش ضریب امنیت غذایی در سال درکننده  . از جمله دالیل تعییناستشده 

گفـت  نگري نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخـورداري از درآمـدهاي هن   جامع

اخته ها و محصوالت و کاالهاي کشـاورزي را فـراهم سـ    افزایش واردات نهاده  ارزي اشاره داشت که زمینه

انداز آتـی   ها، چشم هاي مذکور و همچنین اجراي ناقص قانون هدفمندي یارانه چالشدلیل تداوم  بهاست. 

ضمن اثبات فرضیه مـذکور،  . این مقاله گردد میتر ارزیابی  نامناسبهمچنان وضعیت امنیت غذایی کشور 

هـاي   سیاسـت «راهکارهاي افزایش ضریب امنیت غذایی پرداختـه و از آن جملـه بـه تجدیـد نظـر در      به 

  است.  نمودهتأکید » هاي وارداتی سیاست« و» گذاري قیمت

  گان کلیديواژ

  .امنیت غذایی، قیمت، انگیزه تولیدکنندگان، واردات کاال

                                          
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو شوراي بررسی متوندکتري مطالعات امنیت ملی و  

Email:hgharib37@yahoo.com 

 20/07/91تاریخ پذیرش:       25/02/91تاریخ ارسال: 

 345-369/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

ــأمین  ــی «تـ ــت ملـ ــره ، »امنیـ در زمـ

هاي سیاسی  ترین اهداف کالن حاکمیت اصلی

ــی  ــوب م ــود محس ــامل   ش ــی ش ــت مل . امنی

» امنیت غـذایی «از جمله قلمروهاي مختلفی 

ضریب امنیت غذایی یکـی  امروزه ارتقاء ت. سا

ــتهاز  ــی    خواس ــان سیاس ــلی نخبگ ــاي اص ه

در این امـر  حتی باشد و  میهان کشورهاي ج

ــنعتی   ــورهاي ص ــی  کش ــیت فراوان از حساس

  برخوردار است.

هـاي پـس از    ایران نیـز کـه در سـال   در 

انقالب اسالمی همواره بـه مقولـه خودکفـایی    

و آن  شـده  میدر محصوالت کشاورزي تأکید 

هـاي توسـعه مـد نظـر      هاي برنامه را در قانون

فراوانـی   توجـه » امنیت غـذایی «، به قرار داده

ــوده  داشــته و خواهــان افــزایش ضــریب آن ب

تأکیدهاي مختلـف  رغم  با این حال و به است؛

در آن، هاي ویـژه بـراي نیـل بـه      و حساسیت

ضـریب امنیـت   شاهد کـاهش  هاي اخیر  سال

   .ایم بودهغذایی 

چرا در « :سؤال اصلی مقاله این است که

هاي اخیر ضریب امنیـت غـذایی کـاهش     سال

هــاي آتـی چگونــه   نــداز سـال ا چشـم  یافتـه و 

، فرضـیه  الاین سـؤ براي پاسخ به  »باشد؟ می

نگـري   فقدان جامع« تنظیم گردیده است: زیر

کنندگان و نسبت به رفع موانع انگیزشی تولید

همچنـین  اي و  هـاي نادرسـت تعرفـه    سیاست

 زمینهمدهاي هنگفت ارزي، آبرخورداري از در

هــا و محصـــوالت و   هافــزایش واردات نهـــاد 

منجـر  کشاورزي را فراهم سـاخته و   هايکاال

کاهش ضریب خودکفایی و امنیت غـذایی   به

  .»در کشور گردیده است

بـه  ابتـدا مـروري    ،براي آزمـون فرضـیه  

هاي امنیـت غـذایی    تعاریف و تشریح شاخص

از رویکـرد شـماري   سـپس بـه    خواهد شـد و 

و در به موضوع امنیت غـذایی اشـاره   کشورها 

نیـت غـذایی در   پی آن به وضعیت کنـونی ام 

ــابی چــالش ریشــهایــران و همچنــین  هــاي  ی

ــه  ــز  شــود. مــیمربوطــه پرداخت ــان نی در پای

ــت   ــزایش ضــریب امنی ــراي اف ــایی ب راهکاره

  .گردیدغذایی ارائه خواهد 

  ـ امنیت غذایی 1

امنیـت  مهـم  امنیت غذایی یکی از وجوه 

بدین معنا که عرضـه یـک سـطح     است،ملی 

مسـتلزم تـدارك سـطح    بهینه امنیـت ملـی،   

باشد. تاریخ روابط بین  بهینه امنیت غذایی می

دهد که کشورهاي قدرتمند  کشورها نشان می

 مثابـه  مواد غذایی بـه سالح موارد از بیشتر در 

براي ایجاد فشـار هـر چـه    و اي سیاسی  حربه

  .دکنن استفاده میدیگر کشورهاي بیشتر علیه 

داراي تعــاریف مختلفــی امنیــت غــذایی 

تکامـل   که بررسـی تـاریخی آنهـا رونـد    است 
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نسبت به اهمیت آن نمایـان  را  جهانینگرش 

سازمان ملـل متحـد    1975در سال  .سازد می

امنیـت  : «امنیت غذایی را چنین تعریف کـرد 

غذایی عبارت است از عرضه مستمر کاالهـاي  

ظور بهبود غذایی اصلی در سطح جهانی به من

ــی  ــذا و خنث ــرات  مــداوم مصــرف غ ــردن اث ک

(قاسمی، » قیمت غذا امطلوب نوسانات تولیدن

  ).12-13، صص 1373

ســــازمان خواربــــار ، 1984در ســــال 

ایـن تعریـف را   ) FAO(کشاورزي ملل متحد 

امنیت غذایی یعنی اطمینـان  : « پیشنهاد کرد

از اینکه همه مردم در همه اوقات به غـذاهاي  

اصلی مورد نیاز خویش دسترسـی فیزیکـی و   

ــد ــادي دارنـ  .(FAO, 2001, p.4)» اقتصـ

امنیـت   1986همچنین بانک جهانی در سال 

امنیت غـذایی  «: تعریف کرداینگونه غذایی را 

عبارت است از دسترسی همه مردم به غـذاي  

کافی در تمام اوقات به منظـور یـک زنـدگی    

-13، صـص  1373(قاسـمی،  » سالم و فعـال 

12(  .  

 1996اجالس جهانی غـذا نیـز در سـال    

آخرین تعریف امنیت غذایی را بـه شـرح زیـر    

  د:نمواعالم 

امنیت غذایی آنگاه وجود دارد که همه «

مردم در تمامی ایام به غـذاي کـافی، سـالم و    

و  رسی فیزیکی و اقتصادي داشـته مغذي دست

نیازهـاي یـک رژیـم    نیـز  در دسـترس   غذاي

آنـان را بـراي   اي سازگار بـا ترجیحـات    تغذیه

 ,FAO) »آوردیک زندگی فعال و سالم فراهم 

2001, pp.4-5).  

ر، مفاهیم اصـلی  یخبر اساس دو تعریف ا

، »غـذاي کـافی  «توان در  را میامنیت غذایی 

» زندگی سالم و فعال«، »زمان«، »دسترسی«

بدین معنـا کـه تحقـق امنیـت      خالصه نمود.

ــه    ــوط ب ــریب آن، من ــت و ض ــذایی و کیفی غ

ــی   ــور م ــاهیم مزب ــق مف ــت تحق ــد.  کیفی باش

امنیـت غـذایی بـه     تأمینهمچنین باید گفت 

ــه بخــش  ــاي  مشــارکت کلی اقتصــادي ـ     ه

بخـش   در عـین حـال  بستگی دارد، اجتماعی 

ت کشاورزي با افزایش و بهبود کیفیت تولیـدا 

را اي  کننده و تعیین مواد غذایی، نقش اساسی

  .باشد دار می عهدهدر تحقق امنیت غذایی 

بــراي ارزیــابی وضــعیت امنیــت غــذایی، 

تـرین   . اصـلی هاي مختلفی وجود دارد شاخص

تـوان در نسـبت واردات بـه     ها را مـی  شاخص

تقاضاي کل و همچنین نسبت تولیـد داخلـی   

بخــش کشــاورزي بــه تقاضــاي کــل جامعــه  

بــا افــزایش بــدین معنــی کــه  خالصــه کــرد.

ضریب امنیت غـذایی کـاهش و بـا     »واردات«

افزایش تولید داخلی، ضـریب امنیـت غـذایی    

اردات در بخــش  افــزایش خواهــد یافــت. و  

هــا و همچنــین    کشــاورزي شــامل نهــاده   

 باشـد  محصوالت و کاالهاي آماده مصرف مـی 

  د:نشو می تشریحکه در ادامه 



م
ش

چ
ی

ذای
 غ

ت
نی

 ام
داز

ان
 

ن
را

 ای
ی

الم
س

ي ا
ور

مه
ج

ر 
د

 

 

  

  

348 

بخش کشاورزي و امنیت . واردات 2

  غذایی

  ها واردات نهاده. 2-1

واردات اجــزاء هــا یکــی از  واردات نهــاده

ردهـاي  داراي رویک کـه بخش کشاورزي است 

از یکسـو  هـا   واردات نهـاده باشـد.   مختلف می

رف در تولید محصول و کـاال بـراي مصـ   براي 

توانــد در  داخــل اســت و از ســوي دیگــر مــی

ت راستاي تولید محصول براي صـادرات صـور  

اً بـه  هـا لزومـ   ت نهـاده پذیرد. بنـابر ایـن واردا  

. اگـر  انجامـد  کاهش ضریب امنیت غذایی نمی

شـتغال و رونـق   ها بـه افـزایش ا   واردات نهاده

م بـا افـزایش ارزش   فضاي کسـب و کـار، تـوأ   

افزوده بخش کشـاورزي و در نهایـت افـزایش    

رشد تولید ناخـالص داخلـی بینجامـد، قابـل     

حمایــت اســت و هرگــاه واردات    توجیــه و

زش افزوده بیشتر منجـر نگـردد،   ها به ار نهاده

موجب کاهش ضریب امنیـت غـذایی خواهـد    

 شد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

. واردات کـــاال و محصـــوالت 2-2

  کشاورزي  

از محصوالت کشـاورزي  کاالها و واردات 

اره به کاهش همودیگر اجزاء واردات است که 

ــاه  ضــریب امنیــت غــذایی مــی  انجامــد. هرگ

ــوري داراي  ــهکش ــی   زمین ــد داخل ــاي تولی ه

محصوالت و کاالهاي وارداتی باشـد، ولـی بـه    

ــبب عــدم حمایــت   توانــد از هــاي الزم ن س

برداري الزم  هاي ملی بهره ها و ظرفیت قابلیت

ریب امنیــت ملــی داراي عمــل آورد، ضــ هرا بــ

؛ چرا کـه  تري خواهد بود کننده وضعیت نگران

کننده نیازهـاي وارداتـی    برطرفتولید داخلی 

بـه  نیـز  ت و حال آنکه حجم واقعی واردات اس

هاي جهانی وابسـته   میزان ارز موجود و قیمت

، مـوارد فـوق  رو با در نظر گرفتن  . از ایناست

توان به واردات به عنوان راه حلی مناسب  نمی

رجه بلکه باید به د ،در امنیت غذایی نگاه کرد

واردات خودکفایی باال و وابسـتگی کمتـر بـه    

  تأکید نمود.

در امنیـت غـذایی   . مدیریت 3

  چند کشور منتخب

امنیت غـذایی  جهت آشنایی با اهمیت  به

ــه   در ــان ب ــدگاه برخــی کشــورهاي جه از دی

کشـــور کـــه  چنـــدکشـــورهاي صـــنعتی و 

ولـی تمامـاً    ؛نداشـته نیـز  هاي طبیعـی   مزیت

نسبت به تولیدات کشاورزي و موضوع امنیت 

  .شود میاشاره غذایی توجه دارند، 

اتحادیــه اروپــایی کــه عضــو کشــورهاي 

داراي صنایع پیشرو و مدرن هستند، اهمیـت  

فراوانی را نسبت به امنیت غذایی خـود قائـل   

بل تـوجهی را  هاي قا نهباشند و همواره یارا می

ــت از تولید ــراي حمای ــدگاب ــی در کنن ن داخل
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نمایند. بـر اسـاس    بخش کشاورزي هزینه می

آمارهاي جهانی کشـورهاي صـنعتی اروپـایی    

حــدود یــک میلیــارد دالر صــرف    روزانــه 

نمایند تا  هاي تولید بخش کشاورزي می هیاران

امنیت غذایی آنها مورد تهدید واقع نگـردد. از  

ی آنجــا کــه تخصــیص یارانــه تولیــد بــا مبــان

باشـد،   سازمان تجـارت جهـانی در تضـاد مـی    

همــواره در مــذاکرات ســازمان مزبــور، ســایر 

کشورهاي جهان نسبت بـه تخصـیص هزینـه    

نــه تولیــد بخــش کشــاورزي از ســوي     یارا

کنند کـه آنهـا    شورهاي اروپایی اعتراض میک

ضـات کماکـان   نیز بدون توجه به دامنـه اعترا 

ها که در طـی سـال    نسبت به تخصیص یارانه

گـردد، اقـدام    میلیـارد دالر مـی   300بالغ بـر  

نمایند و دلیـل اصـلی ایـن اقـدام خـود را       می

راي اهمیت و حساسیت تأمین امنیت غذایی ب

  نند.ک میعنوان اروپا 

اي  پن نیز به امنیت غذایی توجـه ویـژه  ژا

تــوان بــه  عنــوان نمونـه مــی  هد. بــدارمعمـول  

حساسیت نخبگان سیاسـی ژاپـن نسـبت بـه     

وضعیت کاالها و محصوالت کشـاورزي خـود   

ــرنج ــرنج   همچــون ب اشــاره داشــت. قیمــت ب

باً برابـر بـا قیمـت بـرنج     مریکا تقریصادراتی ا

 ، ولی دولت ژاپن هیچگاه اجازهباشد ژاپنی می

نداده است که توزیع برنج امریکایی با قیمـت  

هـاي تولیـد    هاي تخریب ظرفیت زمینه ،ارزان

رغم اینکـه   هداخلی این کشور را فراهم آورد. ب

زمین کشاورزي در کشور ژاپن محدود اسـت  

ــی آن   ــاورزي داخل ــوالت کش و قیمــت محص

شـد،  با هـاي جهـانی مـی    ار باالتر از قیمتیبس

بـه حفـظ   ولی نخبگان سیاسی ژاپـن نسـبت   

هاي تولید داخلی در بخش کشاورزي  ظرفیت

ــ  ــی دارن ــیت فراوان ــتفاده از  حساس ــا اس د و ب

ن در بخش کشاورزي به ویـژه  هاي نوی فناوري

شـود کـه    اي سـعی مـی   خانههاي گل در کشت

هـاي رقـابتی خـود را حفـظ نماینـد و       مزیت

پن داراي امنیت غذایی خود را ارتقاء دهند. ژا

اي اسـت و   و گسـترده  ارتباطات جهانی وسیع

رو نسبت به تأمین اقـالم غـذایی مـورد     از این

ــق واردات   ــاز از طری ــالش  نی ــود داراي چ خ

باشد، اما نخبگان سیاسی ایـن کشـور بـا     نمی

احتمال وقوع جنگ وسیع و گسترده دیگـر و  

همچنین سایر نکات مورد نظر، وابستگی خود 

و  زندسـا  میغذایی محدود  را به واردات اقالم

در پی افزایش ضریب امنیت غذایی با افزایش 

  تولیدات کشاورزي هستند.

نیـت غـذایی   در کشور عربستان نیز به ام

سـتان یـک   شـود. عرب  اي داده می اهمیت ویژه

اراي اراضـی خشـک و   ، دکشور نفتی ثروتمند

ـ  آب و علف می بی رغـم   هباشد. این کشور نیز ب

خوب با دنیاي خـارج و  داشتن روابط خارجی 

ــوالت     ــراي واردات محص ــاال ب ــالی ب ــوان م ت
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ن امنیت غـذایی خـود   کشاورزي، همواره نگرا

هاي داخلی براي  کند ظرفیت بوده و سعی می

تولیدات کشاورزي را ارتقـا بخشـد. در زمـان    

ه جنگ تحمیلی، عربستان دست به یک تجرب

سـازي آب   بزرگ زد و بـا اسـتفاده از شـیرین   

هاي عمیـق آب، توانسـت    راج چاهدریا و استخ

تولید گندم در این کشور را با موفقیت پشـت  

سر بگذارد. اگرچه تولیـد گنـدم در عربسـتان    

برابر قیمت جهانی براي ایـن کشـور    3حدود 

هزینــه در برداشــت و انتقــادات داخلــی و     

مراه آورد، ولی نخبگـان  ه خارجی زیادي را به

اقتصـاد  سیاسی عربستان این اقدام را از منظر 

ــی قابــل توجیــه دانســته و آن    را در   سیاس

حفظ امنیـت غـذایی الزم و ضـروري    راستاي 

  خواندند. می

شـود، تـأمین    طور که مشاهده مـی  همان

تـوان صـرفاً بـر اسـاس      امنیت غذایی را نمـی 

هــاي  و یــا مزیــتاهـداف و دالیــل اقتصــادي  

اصـر مهـم   نمود، بلکه باید به عننسبی توجیه 

استراتژیک،  -دیگري همچون عوامل سیاسی 

با  .)Freebairn, 1999(اجتماعی نیز توجه نمود 

 و خوداتکـایی  خودکفایی، مراتب فوق توجه به

ممکـن   کشاورزي، اگرچه محصوالت تولید در

ــرایط   ــی ش ــت در بعض ــر ،اس  اقتصــادي غی

ــا از شــود، تشــخیص داده ــه ام  سیاســی جنب

بـه اقتضـاي    هر کشـور،  .دارد اي ویژه اهمیت

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و الگـوي   شرایط

ه مصـرف بعضـی از اقـالم    نسبت بآن  صرفم

کـه امنیـت    اي دارد حساسیت ویژهکشاورزي 

کنـد.   ی آن کشور در آنها تبلور پیـدا مـی  غذای

عنوان نمونه باید گفت که امنیت غذایی در  هب

اقـالم مهمـی همچـون    وضـعیت  ج.ا.ایران بـه  

ت، گندم، برنج، روغن حساسیت لبنیاگوشت، 

اي دارد که باید همواره مد نظر نخبگـان   ویژه

  سیاسی قرار گیرد.

جمهـوري  امنیت غـذایی در   .4

  اسالمی ایران

هاي پس  جمهوري اسالمی ایران در سال

از انقــالب همــواره بــه مقولــه خودکفــایی در 

ــین   ــاورزي و همچن ــی کش ــوالت اساس محص

ی تأکیـد کـرده   باالبردن ضریب امنیـت غـذای  

داراي جایگاه ثـابتی   هموارهاین موضوع  .است

سـاله اول، دوم، سـوم و    5هاي  در طی برنامه

بـوده اسـت (قـوانین اول، دوم،    چهارم توسعه 

  سوم و چهارم توسعه ج.ا.ایران).

ــ ــابی  هب ــدات، ارزی ــن تأکی ــم ای ــاي  رغ ه

آمــده در خصــوص وضــعیت امنیــت  عمــل هبــ

نامـه توسـعه   غذایی ج.ا.ایران در طی چهـار بر 

ه ضـریب امنیـت   پیشین، گویاي این است کـ 

هـا داراي فـراز و نشـیب     غذایی در طی برنامه

ــه  ــوده اســت ک ــه مختلفــی ب اي از آن را  نمون

تــوان در برنامــه ســوم و چهــارم توســعه  مــی
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تـر وضـعیت    براي بررسی دقیق مشاهده نمود.

تــوان  امنیـت غــذایی و فــراز و فــرود آن، مــی 

ضــریب «قلمــرو  مباحــث مربوطــه را در ســه

تـراز تجـاري   «، »خودکفایی کاالهاي اساسـی 

» میزان واردات«و  »کل محصوالت کشاورزي

  پیگیري کرد.

ضــریب خودکفــایی کاالهــاي  .4-1

بــا توجــه بــه    :در ج.ا.ایــران اساســی

هاي اول  هایی که در طی برنامه گذاري سرمایه

ــورت   و دوم توســعه در بخــش کشــاورزي ص

سـوم بـا اجـراي    گرفته بـود، در طـی برنامـه    

هاي مورد  هاي افزایش تولید و ساماندهی طرح

هـاي فنـی و اعتبـاري و     نیاز و اعمال حمایـت 

رغـم وجـود دو سـال خشکسـالی، ضـرایب       هب

ــایخود ــاء کفـ ی در اغلـــب محصـــوالت ارتقـ

ی سـال  ب خودکفـای چشمگیري یافت و ضـری 

درصـد، شـکر    9/98آخر برنامه براي گندم به 

رصد، گوشـت  د 5/114درصد، حبوبات  3/86

 100درصــد، گوشــت مــرغ حــدود  93قرمــز 

و میـزان   درصد بالغ گردید 4/98درصد، شیر 

درصد تثبیـت   60در حد ی برنج نیز خودکفای

هـا و نتـایج مـذکور، از جملـه     کارکرد .دگردی

هـاي توسـعه در    امـه دستاوردهاي مناسب برن

ــالمی   ــروزي انقــالب اس ــد از پی محســوب بع

ه ارم توسـعه، بـ  شود. اما در طی برنامه چه می

هـاي   عدم استمرار اجراي برنامهعللی همچون 

هـاي افـزایش تولیـد،     فنی و اعتباري و طـرح 

اجازه واردات بیش از نیاز بـراي بعضـی   صدور 

ی کاهش چشمگیري یاز اقالم، ضریب خودکفا

که در طی این امر در حالی اتفاق افتاد  یافت.

کشـور   ،سال  برنامه چهارم، تنها در یکدوران 

راي خشکسالی بوده اسـت. در طـی برنامـه    دا

ی گنــدم از یچهـارم، میــزان ضـریب خودکفــا  

درصـد کـاهش یافـت،     7/72درصد به  9/98

ی برنج کـه طـی سـه برنامـه     یضریب خودکفا

درصـد تنـزل    53درصـد بـود، بـه     60حدود 

ــت و  ــریب خودیاف ــایض ــکر از کف  3/86ی ش

 .درصـد رسـید   1/61بـه  درصد برنامـه سـوم   

ضریب خودکفایی حبوبات که در طـی کلیـه   

ها صد درصد و یـا بـیش از آن بـود بـه      برنامه

ــدا کــرد و ضــریب      7/82 درصــد نــزول پی

ی روغن نبـاتی کـه در برنامـه سـوم     کفایخود

درصـد بـه    5رشد ملموسی پیدا کرده بود (از 

بــود) طــی ایــن درصـد افــزایش یافتــه   5/11

درصـد رسـید    5/9برنامه کاهش یافـت و بـه   

هاي مجلس شـوراي اسـالمی،    رکز پژوهش(م

امنیت غذایی کاهش ضریب  ).36، ص 1390

تأمل جاي  ،هارمو خودکفایی در طی برنامه چ

چرا کـه از   است؛اندیشی  و محتاج چاره هتداش

هـاي کـارکردي    یکسو موجب تنـزل شـاخص  

ــوم در خصــوص ضــرایب مناســب   ــه س برنام

خودکفایی و امنیت غذایی گردیده و از سـوي  
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بـا  نیز به سبب همزمانی برنامـه چهـارم   دیگر 

)، 1384-1404انـداز (  اجراي دوره سند چشم

ساسـی در تحقـق   هـاي ا  موجب ایجـاد ابهـام  

ضـریب  ( ده اسـت اهداف مـورد انتظـار گردیـ   

خودکفایی در مورد برخی محصوالت اساسـی  

) 1( نگــارهدر  1368-88هــاي  در طــی ســال

  ).گردیده استملخصاً ارائه 

ضریب خودکفایی در  ).1شماره ( نگاره

مورد برخی محصوالت کشاورزي طی 

  1368-88هاي  سال

  
هاي امنیت غـذایی   شاخص  ارزیابیضمناً 

ــران در طــی چهــار برنامــه توســعه،   در ج.ا.ای

گذاري  ارزشمجموع دهنده آن است که  نشان

راهبردهــاي اجــراي در (مؤثریــت) اثربخشــی 

ــذایی،    ــت غ ــاي امنی ــأمین و ارتق ــد ت در ح

دانسـته  که عملکرد مناسـبی  بوده » متوسط«

هاي مجلـس شـوراي    د (مرکز پژوهشوش نمی

  .)36، ص 1390اسالمی، 

 مؤثریتگذاري  ارزش) ـ 2شماره ( نگاره

 اجراي راهبرد تأمین و ارتقاي امنیت غذایی

  برنامه توسعه 4در ایران در طی 

  شرح محورهاي اثربخشی 

  اجراي استراتژي
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      *      ـ روند تولید و عرضه سرانه1

ـ روند عرضه پروتئین 2

  حیوانی
    *      

ـ روند عرضه پروتئین 3

  گیاهی
    *      

ـ روند عرضه انرژي و 4

  کالري
      *    

        *    ـ مبارزه بیولوژیکی5

        *    ـ مصرف سم و ترکیب کود6

        *    ـ استانداردسازي محصوالت7

هاي دامی  ـ توسعه قرنطینه8

  و گیاهی
    *      

        *    ـ توسعه کشت ارگانیک9

متوسط اثربخشی اجراي 

راهبرد بر مبناي اعتبار 

  محورها

45  

  )36، ص 1390هاي مجلس شوراي اسالمی،  (منبع: مرکز پژوهش

ــوم ارزش  ــی و مفه ــور   معن ــذاري مزب گ

هـاي مربـوط بـه     گویاي ناتمام مانـدن تـالش  

کفایی محصوالت اساسـی  افزایش ضریب خود

کشاورزي در کشور بوده کـه کمبـود آنهـا بـا     

  افزایش واردات مرتفع گردیده است.
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تراز تجـاري کـل محصـوالت     .4-2

هاي امنیـت   از دیگر مؤلفه :کشور کشاورزي

غذایی، وضعیت تراز تجـاري کـل محصـوالت    

باشد. با توجـه بـه رونـد نزولـی      اورزي میکش

ضریب خودکفایی در محصوالت اساسـی کـه   

در طی برنامه چهارم توسعه به وقوع پیوسـته  

است، متأسفانه این وضـعیت در تـراز تجـاري    

بدین معنی کـه   انعکاس داشته است؛کل نیز 

به سـبب افـزایش بیشـتر واردات نسـبت بـه      

کـه  صادرات، تراز تجاري کل منفـی گردیـده   

نوعی تهدیـد بـراي امنیـت غـذایی محسـوب      

وضـعیت تولیـد، واردات،    )،3( نگـاره شود.  می

ــوالت     ــل محص ــاري ک ــراز تج ــادرات و ت ص

هاي برنامـه چهـارم    کشاورزي را در طی سال

   دهد: توسعه نشان می

  )3شماره ( نگاره

 

واردات محصوالت آمار و ارقام  .4-3

همسـو بـا ارزیـابی تـراز      :کشـور  کشاورزي

تجاري کل، تبیین وضعیت روند واردات نیز از 

هــاي امنیــت غــذایی محســوب  دیگــر مؤلفــه

کـه بـراي   ریزي شـده   ردات برنامهواگردد.  می

، باشـد  ر راهبـردي کنترل بازار و تأمین ذخـای 

امـا واردات   خواهد بـود، داراي توجیه عقالنی 

ــی ــه ب ــربات    روی ــب ض ــه موج ــدون برنام و ب

هـاي تولیـد داخلـی و     پذیر بـه بنیـان  نا جبران

د، داراي آثـار منفـی بـه ضـریب     شـ اشتغال با

امنیت غذایی است. آمار ضریب خودکفـایی و  

امنیت غـذایی در کاالهـاي حسـاس در طـی     

برنامه چهارم، نسـبت بـه برنامـه سـوم تنـزل      

ــزایش   داشــته اســت و همــین امــر زمینــه اف

واردات را در طی برنامه چهارم قطعـی نمـود.   

هـاي برنامـه    رو میزان واردات طی سـال  ز اینا

چهــارم در مقایســه بــا برنامــه ســوم افــزایش 

دهــد. میــزان کــل  نشــان مــیچشــمگیري را 

ــاد ــاورزي و  هواردات (اعـــم از نهـ هـــاي کشـ

محصوالت و کاالهاي نهایی و آمـاده مصـرف)   

(برنامـه سـوم) بـه     1379-83هـاي   طی سال

 8/9، 9/8، 4/10، 5/14، 8/13ترتیب بالغ بـر  

  ).1390است (گمرك ایران، میلیون تن بوده 

ــا واردات در طــی ســال  ــه  ام ــاي برنام ه

، 8/12، 6/8) به ترتیب بـه  1384-88چهارم (

ــه    4/18و  9/17، 10 ــید ک ــن رس ــون ت میلی
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که بوده است نشان از رشد قابل توجه واردات 

ــمن  ــریب امنیــت غــذایی    متض کــاهش ض

باشد. یکی از نکـات مهـم کـه در مقایسـه      می

هاي برنامه سوم و چهارم  روند واردات در سال

هـاي   این اسـت کـه در سـال    ،آید دست می هب

 ،پایانی برنامه سوم روند واردات کاهش یافتـه 

هاي پایانی برنامه چهــارم، رونـد   ولی در سال

واردات افــزایش داشته است. آمار واردات ده 

هــاي برنامــه ســوم و  (ســال 1379-88ســاله 

در  1389ن واردات در سال و همچنی چهارم) 

  .آمده است )4( نگاره

  ساله ) ـ واردات ده4شماره ( نگاره

 1388-1379  
  وزن و ارزش

  سال

  وزن 

  (هزار تن)

  ارزش 

  (میلیون دالر)

1379  9/13871  8/2937 

1380  9/14589 4/2930 

1381  4/10414 5/2612 

1382  2/8917 3/2917 

1383  5/9829 1/3737 

1384  8674 6/3797 

1385  12825 9/5754 

1386  10819 1/6095 

1387  17992 8/11550 

1388  18404  3/9875  

1389  14912 9922 

  .1390مأخذ : روابط عمومی گمرك ایران، 

مـار  آ ،شـود  مـی الحظـه  طور کـه م  همان

هاي پایانی برنامه چهـارم   واردات در بین سال

کـه ارزش  افزایش قابل توجهی داشـته اسـت   

میلیـارد دالر   8/9و  5/11غ بـر  بال هاآندالري 

از لحاظ وزنی  1389شود. واردات در سال  می

افــزایش کــاهش ولــی از لحــاظ ارزش دالري 

میلیـارد دالر رسـیده    9/9داشته و به میـزان  

  است.

 ،هــاي اصــلی امنیــت غــذایی از شــاخص

میـزان واردات   بـا تولید داخلـی  بهینه ترکیب 

ــم  ــاده(اع ــا از نه ــوالت و  ه ــاي و محص کااله

هـاي   باشد. ترکیب مناسب شاخص نهایی) می

امنیـت غـذایی را   مناسـبی از  وضعیت  ،مزبور

متأسفانه با تجزیه و تحلیـل   دهد. دست می هب

که بخش  گردد روشن میاین ارقام، این نکته 

کشاورزي داراي ترکیب بهینه تولیـد داخلـی   

ــی  ــزان واردات نم ــا می ــر   ب باشــد و همــین ام

ج.ا.ایران را مورد تهدید وضعیت امنیت غذایی 

  دهد. جدي قرار می

وضـعیت  از تصـویر کـالن   در تداوم ارائه 

واردات بخش کشـاورزي بـه وضـعیت واردات    

کاالهــا و محصــوالت نهــایی بعضــی از اقــالم 

کـه   )همچون محصـوالت پروتئینـی  (حساس 

نســبت بــه ضــریب امنیــت  مهــمداراي آثــار 

 1383-89هاي  باشند، در طی سال ذایی میغ

  ).5شماره  نگارهکنیم ( میره اشا
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ه الحظــم طــور کــه همــان

ــی ــود مـ ــال  ،شـ ، 1383در سـ

مجموع واردات اقالم پروتئینـی  

ــه    ــز) ب ــفید و قرم ــت س (گوش

تـن و بـالغ بـر    هـزار   65میزان 

گردیــد،  میلیــون دالر مــی 110

بـه   1389این رقم در سـال   اما

هزار تن و بـالغ بـر    200میزان 

ــون دالر (حــدود  975  10میلی

ت در کـــل ارزش واردا درصـــد

) گردیــده اســت و 1389ســال 

هـاي آتـی نیـز     انداز سـال  چشم

    باشد. تر می کننده نگران

ر سـال  دالزم به ذکر است 

ر حمایــت از و بـه منظــو  1390

کننــدگان داخلــی، مقــدار تولید

قرمز بـه میـزان    وشتواردات گ

ــیش  ــن پ ــزار ت بینــی  یکصــد ه

گردیده بود که متأسفانه تمامی 

ماهــه اول ســال وارد   5آن در 

 کـه در فصـول   ی. از آنجایکشور گردیده است

یابـد،   سرما میزان مصرف گوشت افزایش مـی 

و بـه  لذا دولت ناگزیر است در نیمه دوم سال 

میزان واردات را منظور جبران کمبود گوشت، 

هــا و  قبیــل ناهمــاهنگیش دهــد. ایــن افــزای

ترین  ها در امر واردات، یکی از مهم برنامگی بی

و موانــــع و مشــــکالت بــــراي دامــــداران 

باشد کـه در نهایـت    میکنندگان داخلی تولید

و ضـریب   شـود  میموجب ضرر و زیان به آنها 

دهـد.   امنیت غذایی را تحـت تـأثیر قـرار مـی    

اتـی  همچنین باید افزود گوشت گوسفند وارد

، از 1390ماهه اول سـال   5و  1389در سال 

هاي حساس کاالبرخی واردات آمار ) ـ 5شماره ( نگاره

  1383-89 کشاورزي در سنوات
  نام کاال

  سال

گوشت گوساله 

 منجمد

گوشت 

 گوسفند

  گوشت مرغ 

 منجمد
  تخم مرغ

 629 0 0 64.420 ارزش (هزار دالر)  1380

 35 0 0 30.176 وزن (تن)

 3.667 6.655 0 25.753 ارزش (هزار دالر) 1381

 545 7.528 0 15.786 وزن (تن)

 4.781 185 0 58.475 ارزش (هزار دالر) 1382

 895 221 0 34.340 وزن (تن)

1383 
  1.232 13.550 0 96.657 ارزش (هزار دالر)

  51 13.655 0 52.131 وزن (تن)

1384 
  4.200 0 0 32.922 ارزش (هزار دالر)

  262 0 0 17.233 وزن (تن)

1385 
  1.724 871 0 133.858 ارزش (هزار دالر)

  82 562 0 52.506 وزن (تن)

1386 
  877 54.945 270 174.731 ارزش (هزار دالر)

  45 32.696 63 62.136 وزن (تن)

1387 
  855 38.770 0 283.516 ارزش (هزار دالر)

  36 19.801 0 73.364 وزن (تن)

1388 
  1.142 19.078 1.174 421.921 ارزش (هزار دالر)

  97 9.437 220 105.087 وزن (تن)

1389 
  11.336 86.802 79.298 808.603 ارزش (هزار دالر)

  989 44.333 12.106 187.734 وزن (تن)

ماهه  4

1390 

  36.394  40.464  3.415  275.010 ارزش (هزار دالر)

  12.721  17.334  25.059  50.088 وزن (تن)

  .1390دفتر آمار سازمان توسعه تجارت، سال مأخذ : 



م
ش

چ
ی

ذای
 غ

ت
نی

 ام
داز

ان
 

ن
را

 ای
ی

الم
س

ي ا
ور

مه
ج

ر 
د

 

 

  

  

356 

کشورهاي پاکستان، قرقیزسـتان، مغولسـتان،   

گرجستان، ارمنستان و استرالیا وارد گردیـده  

 1389است. گوشت گوساله وارداتی در سـال  

نیز فقـط از کشـور    1390ماهه اول سال  5و 

  ه است. شد برزیل وارد

هـاي نادرسـت وارداتـی در زیـر      سیاست

، موجــب افــزایش چشــمگیر آمــار بخــش دام

هـاي   گوشت (قرمز و سفید) طی سال واردات

د واردات و عـدم حـل   اخیر شـده اسـت. رشـ   

نندگان صنعتی و سـنتی بـه   کمشکالت تولید

هــاي بــزرگ و  تعطیلــی تــدریجی دامپــروري

ر وچک (روستایی) و همچنین کاهش ذخـای ک

گردد. عدم حمایت از  ژنتیکی کشور منجر می

ا توجه به شـرایط حـاکم بـر    تولیدات دامی (ب

ــون    ــور همچـ ــوایی کشـ ــعیت آب و هـ وضـ

..) و حمایت از امـور وارداتـی،   .ها و خشکسالی

گونــه امکــان رقابــت را بــراي دامــداران  هــیچ

نمایـد و ادامـه ایـن رونـد      فراهم نمـی داخلی 

اي  هاي توسعه سیاستگردد تمامی  موجب می

پذیري جدي شود. ضـربه بـه    دام دچار آسیب

تولیدي زمینه افزایش بیکاري را بـا  هاي  بنیان

 سازد یب فزاینده در سطح کشور فراهم میضر

که از جمله آثار کاهش ضریب امنیت غـذایی  

  شود. محسوب می

در اینجــا و در راســتاي تکمیــل تصــویر 

ــه واردات میــوه کــه در طــی مــورد اشــاره،  ب

نیـز داراي سـیر و رونـد     1384-89هاي  سال

. سـیر  دشـو  مـی اشـاره  افزایشی بـوده اسـت،   

ها و  ابلیتافزایشی واردات میوه را با توجه به ق

جـات در سـرزمین    هـاي تولیـد میـوه    ظرفیت

پهناور ج.ا.ایران کـه برخـوردار از تنـوع آب و    

ـ     هوایی می عنـوان   هباشد و ایـن امـر همـواره ب

، شود هاي اقتصادي محسوب می یکی از مزیت

  توان توجیه نمود. نمی

اردات میوه به آمار و -  )6شماره ( نگاره

  1390کشور در دهه 

 سال
 واردات میوه

 وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر)

1380 40  110  

1381 58  180  

1382 86  271  

1383 88  288  

1384 177 570 

1385 217 679 

1386 280 861 

1387 290 825 

1388 530 1.043 

1389 611 977 

  310  226  1390ماهه  4

  .1390آمار سازمان توسعه تجارت، سال مأخذ : دفتر 

هاي برنامه سوم  واردات میوه که در سال

هزار تـن رسـیده    288و  271، 180، 110به 

بــود و عمومــاً شــامل محصــوالت گرمســیري 

یک میلیون تن در سـال  حدود گردید، به  می

هاي  واردات میوه در سال. ه استرسید 1389

سیري و سردهاي گرمسیري  اخیر شامل میوه

شود که آثار هر یک از آنها متفاوت اسـت.   می
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تولید هاي گرمسیري در ایران  از آنجا که میوه

ي هـاي سردسـیر   د، ولی واردات میوهشون نمی

هاي فـراوان تولیـدي در داخـل     داراي قابلیت

، لــذا واردات کشــور هســتند

ــوه ــیري   میـ ــاي سردسـ هـ

محصوالت » رقیب«عنوان  هب

ــ  ــی م ــی تلق ــد.  یداخل گردن

ــزای ــه  افـ ــزان عرضـ ش میـ

خصـوص در   ه(بـ سردسیري وارداتی هاي  میوه

هاي داخلی) باعث کاهش  فصل تداخل با میوه

ن اقتصــادي بــه تقاضــاي آنهــا و موجــب زیــا

  گردد. هاي داخلی می تولیدکنندگان میوه

ماهـه   4عنوان نمونه باید گفت که در  هب

هـاي برداشـت    که با مـاه  1390ابتدایی سال 

أم بـود، میـزان واردات   هاي تابستانی تـو  میوه

میلیون دالر گردیـده اسـت    226میوه بالغ بر 

همزمـانی   ).1390(سازمان توسـعه تجـارت،   

واردات با ایام برداشت محصول موجب ایجـاد  

کالت دیگــر بــراي ضــرر و زیــان و ســایر مشــ

  .شود باغداران و تولیدکنندگان داخلی می

واردات بعضی دیگر از محصوالت اساسی 

هـاي برنامـه سـوم و     سـال  کشاورزي در طـی 

دهنده روند افزایشی است که  نشانچهارم نیز 

و کـاهش   نمایانگر عدم رشد تولیدات داخلـی 

  .باشد ضریب امنیت غذایی می

مقادیر واردات محصوالت  ) ـ7شماره ( نگاره

هاي سوم و  اساسی کشاورزي طی برنامه

  »هزار تن« چهارم

   .1390مأخذ : دفتر آمار سازمان توسعه تجارت، سال     

ــک  ــی  در ی ــابی کل ــر را  ارزی ــل زی دالی

هـاي اصـلی افـزایش     عنوان چـالش  هتوان ب می

هـاي   هاي مختلف برنامـه  واردات در طی سال

کـاهش ضــریب  کننـده   مــنعکستوسـعه کـه   

ــ  اورزي امنیـــت غـــذایی و خودکفـــایی کشـ

  شمرد:شود، بر محسوب می

درآمدهاي هنگفت ارزي (به سـبب   الف)

افــزایش قابــل توجــه قیمــت نفــت) در طــی  

هـاي حمایـت از    زمینـه ، 1383-89هاي  سال

تولیدات داخلی را کاهش و واردات محصوالت 

ــه    ــاورزي را افــزایش داده ک ــترهاي کش بس

پذیري ملی در خصوص امنیـت غـذایی    آسیب

داراي آثـار  را افزایش بخشیده است. این امـر  

ــار گســترده در عرصــه اقتصــادي،   خســارت ب

اجتماعی و همچنین افزایش بیکاري (دائمـی  

مـد تولیدکننـدگان و   آاهش درو فصـلی) و کـ  

  باشد. روستاییان می

 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 محصوالت

 5060 5919 189 1152 105 170 733 2839 6771 5163 گندم

 3854 3397 2683 2908 2114 3000 2630 1705 1711 1228 ذرت

 1290 1389 1067 1220 1045 1142 875 1047 699 1167 برنج

 881 1102 1236 2526 707 189 288 825 939 924 شکر

 1370 1133 1411 1380 1384 1162 1286 1096 979 1045 روغن
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 طراحـی  کننـده در  تسهیل به عوامل ب)

 کشـاورزي دقـت   بخش توسعه هاي استراتژي

 است. نشده معمول کافی

الزامـات تـأمین مقـدمات فنـی ـ       بـه  ج)

اجتمـاعی، بـراي اجـراي اهـداف     اقتصـادي ـ   

کالن بخـش کشـاورزي توجـه کـافی نشـده      

  است.

با توجه به اینکـه در پـی اجـراي قـانون     

ــدي ــه هدفمن ــه تولید یاران ــا، ب ــدگان ه و کنن

تـوجهی نشـده   خصوصاً در بخش کشـاورزي  

ارزي دولـت  است و از سوي دیگر درآمـدهاي  

اگـر رونـد    باشـد،  داراي شرایط مناسـبی مـی  

کـه  شـود   بینـی مـی   پـیش  بد،موجود تداوم یا

ها کـاهش و   به سبب اعمال قانون یارانه لیدتو

روند واردات کشاورزي (خصوصاً محصـوالت و  

کاالها) افزایش یابد که برآیند این وضعیت را 

تـوان در کـاهش هـر چـه بیشـتر ضـریب        می

. نظـر بـه اینکـه    امنیت غذایی خالصـه نمـود  

، اسـت تشدید رو به المللی نیز  ینهاي ب تحریم

ــور   کـــاهش ــذایی کشـ ضـــریب امنیـــت غـ

  .بودخواهد کننده  نگران

راهکارهاي افـزایش ضـریب    .5

و  1390امنیت غـذایی در دهـه   

ي هدفمنـد اجراي قانون دوران 

  ها یارانه

هـا یکــی از   هدفمنـدکردن یارانــه  قـانون 

توانـد   بزارهایی است که حسن اجراي آن مـی ا

ــی و   ــانی در اقتصــاد مل منشــاء تحــوالت بنی

خش کشاورزي گردد و بالتبع ضریب اقتصاد ب

امنیت غذایی را نیـز افـزایش بخشـد. حسـن     

اجراي قانون مزبور، منوط بـه رعایـت اصـول،    

جانبه در ابعاد  هاي همه ها و استراتژي سیاست

ــف و همچ ــین مختل ــاهنگی«ن ــا » هم ــا ب آنه

ه به رئـوس بعضـی از آنهـا    باشد ک یکدیگر می

 شود. بدیهی اسـت بـا عـدم رعایـت     اشاره می

و یا با ادامه  هاي جدید ها و استراتژي سیاست

کننده بـراي   انداز نگران وضعیت موجود، چشم

تـوان ترسـیم کـرد کـه      یامنیت غـذایی را مـ  

هــا و خســارات گســترده مــالی،  داراي هزینــه

اجتماعی، بهداشتی، اقتصادي و امنیتی بـراي  

ــود. از جملــه سیاســت هــا و  کشــور خواهــد ب

صـورت هماهنـگ و    ههایی که باید ب استراتژي

مکمل همدیگر مد نظر نخبگان سیاسی قـرار  

  عبارت است از: ،گیرد

هـاي   تجدید نظر در وضعیت سیاسـت  -

  گذاري قیمت



ه 
ار

شم
ج 

پن
و 

ت 
ص

ش
●  

م
یک

 و
ت

س
 بی

ل
سا

 
●  

ن
نا

س
زم

 
13

91
 

   

  

359 

هـاي   تجدید نظر در وضعیت سیاسـت  -

  وارداتی

گـــذاري  قیمـــت  سیاســـت .5-1

  محصوالت کشاورزي

ــت  ــاه سیاس ــت  هرگ ــاي قیم ــذاري  ه گ

 و بـه  محصوالت کشاورزي به درستی انتخاب

هـاي   یتواند توانای اجرا گذاشته شود، قطعاً می

کشـاورزي ایـران و همچنـین امنیـت غــذایی     

کشور را ارتقاء بخشد و نگرانی براي روزهـاي  

  سخت در آینده را کاهش دهد.

دولت براي جلـوگیري از افـزایش تـورم،    

همواره به کنترل قیمت محصوالت کشاورزي 

این سیاست باعث شـده کـه    دست زده است.

ــز ــود و   می ــدود ش ــاورزان مح ــد کش ان درآم

اي براي افـزایش تولیـد وجـود نداشـته      انگیزه

هـاي   د که در نهایت کشور را دچار چالشباش

اقتصــادي و اجتمــاعی نمــوده اســت. بــدیهی 

و با این نوع است که با تداوم وضعیت موجود 

هاي تولیدات  گذاري، بنیان هاي قیمت سیاست

تـی  مـدت تضـعیف و یـا ح   در بلندکشاورزي 

. نمونه تأییدي ایـن نکـات را   گردد تخریب می

توان در میزان افزایش واردات محصـوالت   می

و کاالهاي کشاورزي به ایران مشـاهده نمـود.   

میلیون تن کـاال   3/1به میزان  1379در سال 

و محصوالت کشاورزي به کشور وارد شد کـه  

میلیون  20، به حدود 1388رقم در سال این 

ویاي ناصحیح بودن و غیر تن رسید. این امر گ

گـذاري در   هـاي قیمـت   کارآمد بودن سیاست

کـه منجـر بـه کـاهش      استبخش کشاورزي 

مد تولیدکننـدگان، افـزایش   تولید، کاهش درآ

واردات محصــوالت کشــاورزي و در نهایــت   

سـال   10کاهش ضریب امنیت غذایی در طی 

نحوه هایی که در  گذشته شده است. با چالش

ها وجـود دارد و   ي یارانهاجراي قانون هدفمند

ــاورزي و  تولید ــش کش ــدگان بخ ــنایع کنن ص

مــورد حمایــت قــرار نحــو بایســته  بــهغــذایی 

ــی ــیش نمـ ــد، پـ ــم گیرنـ ــی چشـ ــداز  بینـ انـ

ي نسـبت بـه وضـعیت امنیـت     تر کننده نگران

هاي آینده وجود دارد کـه   غذیی در طی سال

ــه     ــبت ب ــر نس ــد نظ ــازنگري و تجدی ــزوم ب ل

ــت ــت  سیاس ــاي قیم ــذاري محصــوال  ه ت گ

جانبـه   هاي همه کشاورزي و همچنین حمایت

دگان بخش را پـیش از  کننو گسترده از تولید

  سازد. پیش ضروري می

محصــوالت  واردات  سیاسـت  .5-2

  کشاورزي  

ــوال  سیاســـت ــی محصـ ــاي وارداتـ ت هـ

الشـعاع   کشاورزي، در تمـامی کشـورها تحـت   

باشـد کـه از آن جملـه     متغیرهاي مختلف می

اشاره داشـت.  » اي تعرفههاي  سیاست«باید به 

اي مناسـب   هـاي تعرفـه   عدم انتخاب سیاست

و چـالش در وضـعیت    موجب افزایش واردات
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ــی   ــد داخل ــیتولی ــب،   م ــود (قری ). 1385ش

اکنـون ایـن    شود که هم هده میمشا متأسفانه

ج.ا.ایــــران حــاکم شــده اســت.  وضــعیت در

معنی که با افـزایش قیمـت محصـوالت     بدین

شـت سـفید، بـرنج،    داخلی (گوشت قرمـز، گو 

هــاي  ..) دولــت بالفاصـله در سیاســت .شـکر و 

ــه ــاهش   اي تعرف ــا ک ــرده و ب ــد نظــر ک تجدی

هاي گمرکی که حتی در طی سال چند  تعرفه

ناپـذیري   شود، ضربات جبران یبار نیز تکرار م

بـــه تولیـــد داخلـــی و تولیدکننـــدگان وارد 

  سازد. می

ــ ــعیت،   ب ــن وض ــه در ای ــت ک دیهی اس

ــی  تولید ــده ایران ــکنن ــرات  هم ــران اث واره نگ

هـاي دولـت باشـد و نتوانـد      تخریبی سیاست

. دولـت  اندیشی نماید راي افزایش تولید چارهب

ــد بــراي کنتــرل قیمــت محصــوالت  ت مــی وان

ي، با انعقاد قراردادهاي بلندمـدت بـا   کشاورز

ــود را از   تولید ــی خ ــی، نگران ــدگان داخل کنن

دهد، ولی نباید براي  نوسانات مقطعی کاهش

ها با سالح واردات و بـا کـاهش    کنترل قیمت

اي، بـه جنـگ تولیـد داخلـی      هاي تعرفـه  نرخ

  برود.

اي،  هـاي نادرسـت تعرفـه    گذاري سیاست

هـاي   گـذاري  شـود کـه از سـرمایه    موجب می

ــ  ــب ب ــتفاده مناس ــود اس ــل ن هموج ــد، عم یای

هاي جدید صورت نپـذیرد و در   ريذاگ سرمایه

نهایت به اتالف گسترده منـابع منجـر گـردد    

 عنـوان  بـه  .)16-19، صـص  1383پور، (گیالن

تـوان بـه وضـعیت واردات شـکر در      نمونه می

هـاي   هاي گذشته و نقـش سیاسـت   طی سال

نادرست که موجـب بـروز خسـارات    اي  تعرفه

ــش     ــر بخ ــاعی ب ــادي و اجتم ــنگین اقتص س

ــات    ــدگان و کارخانج ــاورزي و تولیدکنن کش

  اشاره کرد.تولیدي شد، 

درصـدي تعرفـه    100با کـاهش حـدود   

، واردات شـکر بـه   1385ردات شکر در سال وا

میلیون تن افزایش یافت. تصـمیم   5/3میزان 

کاهش تعرفـه واردات شـکر منجـر بـه انبـوه      

واردات شکر به میزان حدود سه برابـر تولیـد   

داخلی کشور گردید که ضربات سنگینی را به 

ــره تولیــد شــکر درکشــور وارد ســاخت   زنجی

ــوقی،  ــی .)9، ص 1388(حقـ ــار بخشـ  از آثـ

  :چنین استهاي ناصحیح  گذاري یاستس

 4/1سطح زیر کشت چغندر قند به  )الف

  کاهش یافت.

کارخانجات قند کاهش ظرفیت داده  )ب

  .دو تعدادي از نیروها بیکار شدن

میزان تولید تفاله خشک و ترومالس  )ج

نیز کاهش یافت و در نتیجه کارخانجات الکل 

  .. با کاهش تولید مواجه شدند..و

نیروهاي کـارگري روزمـزد، فصـلی و     د)

  دائمی مزارع بیکار گردیدند.
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هاي بزرگ دولتـی نیـز دچـار     شرکت ) ه

.. گردیدنـد کـه بـراي رفـع     .بحران نقدینگی و

نسـبی مشـکالت آنهـا از سـایر منـابع دولــت      

  هزینه شد.

هـــاي حرفـــه اي نیـــز داراي     دالل) و

هاي بادآورده به ازاي نـابودي تولیـدات    ثروت

  یکاري اقشار مستضعف گردیدند.داخلی و ب

هـاي پنبـه و    این وضـعیت بـراي تعرفـه   

حبوبــات نیــز وجــود داشــته اســت. ایــن امــر 

موجــب افــزایش قابــل توجــه واردات پنبــه و 

حبوبات در طی برنامه چهارم شـده و کـاهش   

سـطح زیــر کشــت آنهـا و همچنــین بــر هــم   

خوردن برنامه تناوب محصوالت زراعی دیم و 

  ود آورده است.وج هآبی کشور را ب

اي منجر بـه   هاي نادرست تعرفه سیاست

ــزایش واردات ــوي کــه     اف ــده، بــه نح گردی

ــم  ــفانه هـ ــبکه   متأسـ ــاي شـ ــون مافیـ اکنـ

ــوارد ــرهکننـــــدگان بـــ ــري از  ا بهـــ گیـــ

هاي نادرست، بازارهاي کشـور   گذاري سیاست

ــیب   ــون س ــاورزي همچ ــوالت کش را از محص

نگــور زمینــی، بــرنج و مرکبــات (پاکســتان)، ا

جـات (چـین)،    رکبات (مصر)، میوه(شیلی)، م

موز، نارگیل و انبه (سریالنکا، هند و اکوادور)، 

برنج (تایلند و اروگوئه)، مرغ (برزیل)، گوشت 

ردو (لبنـان و  قرمز (پاکستان و قرقیزستان)، گ

قـبالً  طـور کـه    اند. همان سوریه) اشباع نموده

ــد،  ــر ش ــ ذک ــوه  هب ــر از می ــاطق   غی ــات من ج

محصـوالت در ایـران   سایر  گرمسیري و حاره،

ــی  ــد م ــت از    تولی ــدم حمای ــا ع ــه ب ــود ک ش

کنندگان، زمینه بـراي کـاهش تولیـد و    تولید

  افزایش واردات فراهم شده است.

با توجـه بـه ایـن نکـات، بـراي افـزایش       

ضریب امنیت غذایی بایـد دو اقـدام کـالن را    

  صورت داد:

گذاري  قیمت هاي تجدید نظر در سیاست

ه کشـاورزان و  که انگیـز محصوالت کشاورزي 

کنندگان را بـراي افـزایش تولیـد مهیـا     تولید

قدام همـراه بـا   این اهمچنین . خواهد ساخت

ــافع تولید ــت من ــاورزان رعای ــدگان و کش کنن

ره منـاطق  موجـب تغییـر چهـ   که  خواهد بود

کن شدن  هاي ریشه روستایی گردیده و زمینه

. بـا  سازد قر در مناطق روستایی را فراهم میف

ن و ننـدگان و روسـتائیا  تولیدکافزایش درآمد 

هـاي   همچنین بـا پوشـش گسـترده سیاسـت    

تـوان   .. مـی .درمـانی و بیمه محصوالت، بیمـه  

اي روستاهاي کشـور  یافتگی را بر چهره توسعه

  .به ارمغان آورد

هـاي وارداتـی و    تجدید نظر در سیاسـت 

هاي صـحیح   ي به نحوي که محدودیتا تعرفه

د تا بستر ایو معقولی را براي واردات اعمال نم

و زمینه براي افزایش تولیدات داخلـی فـراهم   

اجراي صـحیح قـانون   با عدم متأسفانه  گردد.
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هـــا از ســـوي دولـــت و  هدفمنـــدي یارانـــه

اي و وارداتـی، بـه    هاي نادرست تعرفه ستسیا

کنندگان بخش کشاورزي (زراعـت، دام،  تولید

رو  طیور) فشار فراوانی وارد شده است. از ایـن 

شـود کـه تـا مـادامی کـه ارز       بینـی مـی   پیش

حاصل از صادرات نفت همچنان روند مناسبی 

الت بخـش کشـاورزي بـا    داشته باشـد، مشـک  

بدیهی است با ادامه این شود!!  واردات حل می

ــربات    ــد ض ــره تولی ــبکه و زنجی ــعیت، ش وض

تري را متحمل خواهد شد و سیاسـت   سنگین

کشـور بـا تأکیـد بـر      »امنیت غـذایی «تأمین 

بع داخلی و خودکفایی محصوالت تولید از منا

بر اساس رویکرد بلندمـدت  اساسی کشاورزي 

اي از ابهام فرو  ، در هاله1404انداز  سند چشم

هـاي   زایـی  کـه ایـن امـر هزینـه    خواهد رفـت  

ــادي، فرهنگـــی،   فراوانـــی را از ابعـــاد اقتصـ

ــ  همــراه ه اجتمـاعی و امنیتــی بــراي کشــور ب

  خواهد داشت.

پیامــدهاي عــدم اصــالح   . 6

 قیمت وارداتهاي  تسیاس

ــه نشــان داده کــه بســته سیاســی   تجرب

ــر    ــاورزي، اگ ــوالت کش ــت واردات محص قیم

هماهنگ تهیه نشود، منجر بـه   نحو دقیق و به

عـــدم اصـــالح  گـــردد.  باطـــل مـــی دور 

هــاي قیمتــی، موجــب کــاهش  سیاســتگذاري

انگیزه تولیدکنندگان و بالتبع موجب کـاهش  

شـود کـه بـراي     بخش کشاورزي میتولیدات 

داده بـه افـزایش واردات   ناچار تـن   بهن فع آر

د. بــراي افــزایش واردات بایــد در شــخواهــد 

کـاهش   سـوي  بهرو  بازرگانی خارجی  سیاست

دور معنی ایجاد ه اي آورد که ب هاي تعرفه نرخ

ان کننـدگ ه دیگـر بـه تولید  ضـرب باطل و ورود 

تجـار خـارجی   و مهیا کردن بازار براي داخلی 

کـاهش ضـریب امنیـت    بـه  در نهایت  شده و

  انجامد. غذایی می

ــین در شــرایط تحــریم ــاي ب ــی و  ه الملل

..، . هاي خارجی و گذاري محدودسازي سرمایه

افزایش واردات کاال متضمن ایـن نکتـه اسـت    

تعـــامالت کـــه رویکـــرد اصـــلی کشـــور در 

المللی، عمدتاً به سطح واردات محصوالت  بین

یافتـــه اســـت. تعـــامالت و کاالهـــا تقلیـــل 

اي  للی داراي دامنـه وسـیع و گسـترده   لما بین

پیشـرفته،  هـاي   است که شامل انتقال فناوري

هاي مشترك  گذاري وري، سرمایه افزایش بهره

. تقلیل بخش اعظم محورهـا و  شود .. نیز می.و

و محصـول،   هاي مذکور به واردات کـاال  مؤلفه

ت ملــی و ر حــوزه امنیــدچــالش  ســاز زمینــه

  .گردد میامنیت غذایی 

واردات هرگاه همـراه بـا کـاهش    افزایش 

هـاي   اي و همچنـین سیاسـت   هاي تعرفـه  نرخ

گذاري داخلی باشـد، موجـب    نامناسب قیمت

جهانی ترین چهره  زشتبه شود که کشور  می
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رویـــه  ت بـــیشـــدن کـــه خـــود را در واردا

تـن در   ،سـازد  محصوالت و کاالها نمایان مـی 

مند  آن بهره» هاي فرصت«، بدون آنکه از دهد

ــردد (ق ــب، گ ــاي 1385ری ــذاري بازاره ). واگ

ــه  ــه دالالن حرف ــی ب ــبکه داخل ــاي  اي و ش ه

گیري  المللی واردات کاال هرگاه بدون بهره بین

عنـوان   شـدن باشـد، بـه    هاي جهـانی  از فرصت

ــی   ــوب م ــد محس ــوع تهدی ــدترین ن ــرد ب د گ

  ).21، ص 1383(خضري، 

ــه مــوازات بررســی وضــعیت آمارهــاي   ب

ــاواردات در بخــش کشــاورزي،  ي بــه مــرور ب

آمارهاي صادرات کل غیر نفتی و واردات کـل  

، مشـاهده  شـته هـاي گذ  کشور در طـی سـال  

تراز تجاري در اقتصاد ملی » کسري«شود  می

نیز داراي شرایط نامناسبی است. کسري تـراز  

ــور، از  ــارد دالر در  7/28تجــاري در کش میلی

ــال  ــه  ،1384س ــال  38ب ــارد دالر در س میلی

جمهـــوري رســیده اســت (گمــرك     1389

در شـرایطی  ایـن امـر    .)1390اسالمی ایران، 

حتی صادرات غیرنفتی کشور  کهاتفاق افتاده 

خود به میزان  رقمبه باالترین  1389در سال 

ده است. افـزایش  رسیده بومیلیارد دالر  3/26

قابل توجه صادرات غیر نفتی هرگاه همراه بـا  

افزایش کسري تجاري باشد، گویـاي افـزایش   

روند رو به رشد  ات است. افزایش وبیشتر وارد

هـاي   اردات، موجب نگرانـی افـزایش زمینـه   و

گیــري از  تهدیــد جهــانی شــدن بــدون بهــره 

  باشد.   هاي آن می فرصت

اي جهـان  هر یک از کشورهدانیم که  می

میـان  » بخشـی  تـوازن «داراي نوعی سیاسـت  

ــت ــی (  سیاسـ ــاي حمایـــت داخلـ ــراي هـ بـ

ــا تولید ــی) ب ــازار داخل ــدگان و ب ــا کنن رت تج

خارجی (صادرات و واردات کاال) هسـتند، بـه   

نحوي که دامنه تهدیـدات خـود را کـاهش و    

ی را هـاي داخلـ   ها براي ظرفیـت  زمینه فرصت

 .)Nicita,2001,pp.141-148افزایش دهنـد ( 

اکنـون نیـز حتـی بسـیاري از کشـورهاي       هم

رغم  هپیشرفته و عضو سازمان تجارت جهانی ب

باشـند، بـراي    ید مـ آنکه داراي اقتصادهاي آزا

هـاي تولیـد داخلـی اقـالم      حفاظت از ظرفیت

استراتژیک و مؤثر در تأمین امنیت اقتصـادي  

هـاي   غذایی، داراي سیاستو همچنین امنیت 

حمایتی هسـتند و بـازار داخلـی خـود را بـه      

دهنــد  دیگــران قــرار نمــیراحتــی در اختیــار 

اهمیــت  .)18-23، صــص 1384(هیگــات، 

کشورهاي  در نزد بخشی رعایت سیاست توازن

عضو سازمان تجارت جهانی، موجب گردیـده  

سازمان از این امر ابـراز  این که حتی مدیرکل 

نمایـــد و خواســتار آن شـــود کـــه  نگرانــی  

کشورهاي عضو سازمان، محدودیت بر واردات 

ــد  ــاد نکنن ــود ایج ــر   .خ ــت اخی وي در نشس

ــازما ــوان  س ــت عن ــازنگري  «ن تح ــت ب اهمی



م
ش

چ
ی

ذای
 غ

ت
نی

 ام
داز

ان
 

ن
را

 ای
ی

الم
س

ي ا
ور

مه
ج

ر 
د

 

 

  

  

364 

مـالی جهـانی    هاي تجاري پس از بحران رویه

  : گفت» 2009در سال 

ی در سال گذشته ارزش تجـارت جهـان  «

رود کـه   درصد رشد کـرد و انتظـار مـی    5/14

درصد  5/6امسال رشد تجارت جهانی حداقل 

دهـد کـه تجـارت     باشد. این ارقام نشـان مـی  

چگونه به فرار و عبـور از رکـود اقتصـادي دو    

سال پیش کمک کرده و نقش قابـل تـوجهی   

کشورها داشته است. البته  اقتصاديدر بهبود 

ــد   ــانی پیام ــم در تجــارت جه ــن رشــد مه ای

رغم بحـران شـدید اقتصـاد     هگشایش بازارها ب

سـامبر سـال   .... مـن در د .جهانی بوده است و

ها در برابـر انتقـاد    گذشته هم گفتم که دولت

سرســختانه  بــه حمایــت داخلــی از تولیــدات،

 د بر سـر هاي جدی مقاومت کرده و محدودیت

ــی  ــال م ــا  راه تجــارت آزاد اعم ــد. االن ام کنن

خبرهاي نه چندان خـوبی داریـم و آن اینکـه    

قررات تجاري حـاکی اسـت   نتایج نظارت بر م

طـی شـش مـاه     هاي بازرگـانی  که محدودیت

هاي قبل بـوده اسـت.    گذشته شدیدتر از دوره

سـت کـه در دوران اوج بحــران،   تنـاقض اینجا 

، امـا  پـذیر بـود   هاي حمـایتی توجیـه   سیاست

امروز ما در حال خـروج از بحـران هسـتیم و    

. انـواع مشـخص و   ایـن رویـه عقالنـی نیسـت    

هاي تجاري بنا به گـزارش   متداول محدودیت

ناظران سازمان تجارت جهانی از ایـن قرارنـد:   

ــوز    ــدور مجـ ــه واردات و صـ ــزایش تعرفـ افـ

غیرخودکار
1
هـاي   بـراي واردات و محـدودیت   

ین اسـت کـه   جدید صادراتی. بنابر این مهم ا

هـاي   جلوگیري از تشـدید نظـارت و مراقبـت   

حاد تجاري را در دستور کار خود قرار دهـیم  

. خطـر اصـلی ایـن    تا اوضاع از این بدتر نشود

تجاري از سوي یـک  هاي  است که محدودیت

هــاي بیشــتر از ســوي  کشــور بــه محــدودیت

(دنیـاي  » دامـن خواهـد زد  کشورهاي دیگـر  

  .)5، ص 2/4/1390اقتصاد، 

ــا ــه م  نهم ــور ک ــط ــیالحظ ــود  ه م ش

کشورهاي عضو سازمان تجـارت جهـانی نیـز    

ــرده  سیاســت ــاذ ک ــایتی اتخ ــاي حم ــد و  ه ان

ایگان در اختیار دیگـران  بازارهاي خود را به ر

دهند. آنها نـه تنهـا در زمـان رکـود،      قرار نمی

بلکه در دوران خروج از رکود نیز همچنان بـه  

هاي حمـایتی بـا    بین سیاست» بخشی توازن«

هاي تجاري توجه و تأکید دارنـد. امـا    یاستس

عضـو سـازمان    متأسفانه ج.ا.ایـران کـه حتـی   

باشد، بدون توجـه بـه    تجارت جهانی نیز نمی

گذاري مناسـب، بازارهـاي    هاي قیمت سیاست

ا را کـاهش و تمـامی   هـ  تعرفـه داخلی را رها، 

المللـی   هاي بـین  در اختیار شبکه ها را فرصت

کشورها بیشـترین   واردات کاال که براي دیگر

  ارزش افزوده را دارد، قرار داده است.

                                          
1. Non-automatic 
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هـا از جملـه آثـار و     وضـعیت تمامی این 

ــه اصــالحات ســاختار   عواقــب عــدم توجــه ب

در بخـــش کشـــاورزي اقتصـــادي خصوصـــاً 

کنندگان و باشد که در عرصه داخلی تولید می

المللـی،   شاورزان را ناراضی و در عرصه بـین ک

 نمایـد.  تشدید میرا » شدن جهانی«تهدیدات 

توانـد بسترسـاز    ها مـی  قانون هدفمندي یارانه

اصالحات ساختاري در عرصه اقتصـاد ملـی و   

نحوي که ه همچنین بخش کشاورزي باشد، ب

یکی از وجوه آن معطوف به حمایت از تولیـد  

ــؤکاالهــاي حســاس همچــون   ــالم م ثر در اق

کــه از   امنیــت غــذایی گــردد. در صــورتی   

ود، بایــد انتظــار تولیدکننــدگان حمایــت نشــ

  .ش تولید و افزایش واردات را داشتکاه

بــا  اي، هرگــاه   هــاي تعرفــه  سیاســت

» بخشـی  تـوازن «هـاي همـه جانبـه     استراتژي

تجارت خـارجی و   هاي داخلی با میان حمایت

هــا و تهدیــدات    همچنــین میــان فرصــت   

و  نباشـد، بـه امـري یکسـویه    » شدن جهانی«

ع بعدي تبدیل شده که صـرفاً در پـی رفـ    تک

ــاي  ــه   نیازه ــخ ب ــهروندان و پاس ــی ش مقطع

باشـد. حـال آنکـه     داخلـی مـی  هـاي   تقاضـاي 

اي باید بسترسـاز   ها و ابزارهاي تعرفه سیاست

ــهفع«ورود  ــانی و  » االنـ ــاي جهـ ــه بازارهـ بـ

هـاي مهمـی همچــون    گیـري از فرصـت   بهـره 

هاي پیشـرفته،   گیري از فناوري بازاریابی، بهره

ي مشـترك،  ها گذاري سرمایهوري،  ارتقاء بهره

هاي داخلـی و رشـد اشـتغال     افزایش ظرفیت

ـ  مناسب هاي  فرصت وباشد  ه را براي کشـور ب

هــاي  سیاســتســونگري در  یــکهمــراه آورد. 

افـزایش  را اشـتغال داخلـی    اي، نه تنها تعرفه

حفظ سطح موجـود اشـتغال    داد بلکهنخواهد 

را هم مشکل خواهد ساخت. بدیهی است کـه  

ــی  ــار نگران ــور را  آث ــاي مزب ــی ه ــوان در  نم ت

دوران افزایش درآمـدهاي ارزي  روزگارانی که 

اما  ،لمس کرد ،باشد میحاصل از فروش نفت 

هـاي   شـوك ابعاد آن در هنگام ظهـور و بـروز   

همراه با کاهش قابـل  ها  یا تحریمقیمتی نفت 

خواهـد  توجه درآمدهاي نفتی باشـد، آشـکار   

  د.یگرد

در بخش پایانی این مقـال بـه موضـوع طـرح     

انـداز تـأثیر    ها و چشـم  هدفمندي یارانه قانون

  شود. آن بر امنیت غذایی کشور اشاره می

در دوران جنگ تحمیلی برقراري دانیم که  می

ها از جمایت عمومی برخوردار  و افزایش یارانه

بعد از خاتمه جنگ و در زمان فعالیت بود، اما 

هـاي   دولت پنجم تفکر حذف تدریجی یارانـه 

رغــم عــدم  و علــی غیرضــرور تقویــت گردیــد

صـورت محـدود بـه     موافقت بعضی محافل بـه 

 3اجرا گذارده شد. در دولت هفتم و در مـاده  

ــانون    ــارم اجــراي طــرح ق ــه چه ــانون برنام ق

بنــدي  هــا طـی یــک زمــان  هدفمنـدي یارانــه 
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مجلـس هفـتم بـا    ساله مصوب گردید، اما  پنج

هـا اجـراي آن را    تصویب قانون تثبیت قیمـت 

دولـت نهـم پـس از    معطل گـذارد تـا اینکـه    

قـانون هدفمنـد کـردن    «پیشنهاد و تصـویب  

اجـرا درآورد.   آن را بـه  1389از آذر » ها یارانه

ــاالي    ــورد دو ک ــانون در م ــراي ق ــدمتاً اج مق

انرژي (شامل بنزین، گازوئیل، گاز و  …عمده

ســایر مشــتقات نفتــی و بــرق) و نــان شــروع 

قـانون هدفمنـدي   تردیدي نیست که  گردید.

ند بسترساز اصـالحات سـاختاري   توا می یارانه

در عرصــه اقتصــاد ملــی و بخــش کشــاورزي 

مجریـان  دلیل آنکه رویکـرد   هباشد. متأسفانه ب

عمـدتاً معطـوف   دولت نسبت به قانون مزبور، 

و همچنـین کارکردهـاي   » زیعیبازتو«به آثار 

، از اقــدامات اصــالحی در شــده» اي بودجــه«

اقتصادي و خصوصـاً در  » ساختار«هاي  عرصه

امر این  .استگردیده خش کشاورزي، غفلت ب

ــه    ــت ب ــه دول ــده ک ــزهموجــب ش ــاي  انگی ه

گیـري   ی نداشته و با بهرهتولیدکنندگان توجه

از ارزهاي هنگفت حاصـل از صـادرات نفـت،    

کماکان به واردات کاال بپـردازد. آمـار واردات   

نیـز گویـاي ایـن وضـعیت      1390چهار ماهه 

ي را تـر  تداوم آن، شـرایط نامناسـب  است که 

وجـود خواهـد    هبراي امنیت غذایی ج.ا.ایران ب

ها،  البته مسئوالن ستاد هدفمندي یارانه آورد. 

ماه اظهار داشتند که مصرف  6پس از گذشت 

درصد کاهش داشـته (آقـاي    30گندم کشور 

ــدي    ــتاد هدفمن ــر س ــرزین دبی ــا ف محمدرض

صـدا و سـیما،    6ها، مصاحبه بـا شـبکه    یارانه

) و معـاون  10:30 ساعت 27/11/1390مورخ 

ــونی وزیــر بازرگــانی نیــز  در مصــاحبه تلویزی

ــه   13/2/1390 ــا روزنام ــاحبه ب ــز در مص و نی

ضمن تأییـد   13/2/1390دنیاي اقتصاد مورخ 

درصــد مصـرف گنــدم خــوراکی،   30کـاهش  

  ) بیان داشت.8شماره ( نگارهشرح  مطالبی به

). مصرف ساالنه و سرانه 8شماره ( نگاره

  ات مختلفگندم خوراکی طی سنو

  سال

13  گندم خوراکی
84

  

13
88

  

13
89

  

1390 

  بینی) (پیش

  مصرف ساالنه

  (میلیون تن) 
10  1-9  7/8  4/6  

  مصرف سرانه

  (کیلوگرم ساالنه) 
161  139  104  85  

مصرف گنـدم کشـور    مطابق اظهارنظري وي،

، 1384هـاي   نسـبت بـه سـال    1390در سال 

 4/26و  6/29، 36به ترتیـب   1389و  1388

   دهد. درصد کاهش نشان می

اگرچه ارزیابی در تأثیر اي قانون بر مصـرف و  

تولیدات کشاورزي مستلزم سپري شدن زمان 

هـاي   بیشتري از اجراي قانون و انجام بررسـی 

؛ باشـد  آن مـی  اقتصادي و اجتماعی مرتبط بـا 

از این نکته مهم نباید غفلت شـود  حال با این 

که از آنجا که گندم و نان قسمت اعظم انرژي 

درصــد)  50درصــد) و پــروتئین ( 40(قریــب 
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کنـد، کـاهش    مورد نیاز کشور را تـأمین مـی  

سریع مصرف سرانه از نظر وقوع و یا افـزایش  

پذیر که  سوء تغذیه خاص در بین اقشار آسیب

م بیشتري در جیره غـذایی خـود   مصرف گند

دارند، جاي سؤال و نگرانـی دارد. عـدم ارائـه    

ــی     ــد افزایش ــا رون ــوأم ب ــایگزین ت ــوي ج الگ

هاي جـاري مـواد غـذایی لـزوم توجـه       قیمت

جدي و مستمر به این نکته مهم تـا اطمینـان   

  سازد. به رفع نگرانی را خاطرنشان می

نتیجه بررسی مشترك انستیتو تغذیه دانشگاه 

نشـان داد   1379-80پزشـکی در سـال    علوم

درصــد جمعیــت کشــور دچــار ســوء  23کــه 

شـده از   باشند و تحلیـل آمـار ارائـه    تغذیه می

گر  نشان 1387سوي مرکز آمار ایران در سال 

دهـک جامعـه    4تـا   3آن است کـه حـداقل   

رصـد کـردن   مشکل تغذیـه دارنـد. بنـابراین    

مستمر نحوه تغذیه مـردم آن هـم در فضـاي    

ها ضرورتی انکارناپذیر اسـت   یارانههدفمندي 

ــا خســارت   تــا خــداي ناخواســته در آینــده ب

رو  ناپذیر جسمی و ذهنـی مـردم روبـه    جبران

ــانون هــدف  ــأثیر اجــراي ق ــدي  نشــویم (ت من

ها بـر مصـرف گنـدم، مرکـز تحقیقـات       یارانه

  ).1391استراتژیک، تیر 

  فرجام

یکی از اهداف » امنیت ملی«تأمین  -1

ــام ــالن نظ ــا و  ک ــته ــاي  حاکمی ه

مضـافاً  شـود.   سیاسی محسوب مـی 

هاي  لفهؤ، یکی از م»امنیت غذایی«

ــاس   ــم و حس ــی «مه ــت مل » امنی

 باشد. می

متأسفانه روند ضریب تأمین امنیت  -2

ــه  غــذایی در ســال هــاي اخیــر روب

ــر    ــه ام ــت ک ــاده اس ــاهش نه  يک

 .باشد میکننده  نگران

ریشه اصلی روند مزبـور را بایـد در    -3

ها  گذاري تنگري سیاس فقدان جامع

ــراي     ــب ب ــزه مناس ــاد انگی در ایج

ننـــــدگان و همچنـــــین  کتولید

هـاي نادرسـت بـراي واردات     تعرفـه 

 اقالم کشاورزي جستجو نمود.

ــدهاي ارزي در طــی   -4 ــزایش درآم اف

نیــز موجــب  1382-90هــاي  ســال

افزایش واردات براي جبران کـاهش  

تولیــــدات داخلــــی محصــــوالت 

کشــاورزي شــده اســت و ایــن امــر 

هاي هر چه بیشـتر   فلتساز غ زمینه

در خصوص ضـریب امنیـت غـذایی    

 ده است.یگرد

مــذکور، درکــاهش بازتــاب عناصــر  -5

ضریب خودکفایی کاالهاي اساسـی  

تراز تجاري  شدنو همچنین منفی 
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رنامه چهارم تبلور پیدا کل در طی ب

 .کرده است

هاي موجـود در   براي عبور از چالش - 6

وضعیت امنیت غذایی در ج.ا.ایـران  

اساسی به تجدید نظر در وضـع   نیاز

گـذاري و   هاي قیمت گذاري سیاست

تجدیـــــد نظـــــر در وضـــــعیت 

اي  هــاي وارداتــی و تعرفــه سیاســت

ــزایش ایــن رویکــرد وجــود دارد.  اف

را دامـن خواهـد   انگیزه براي تولید 

ــه زد و  ــینتیج ــزایش  طبیع آن اف

تولیدات اقالم اساسـی کشـاورزي و   

ــت غــذایی     ــریب امنی ــزایش ض اف

 .خواهد بود

تأیید فرضیه مقاله حاضر، متـرادف   -7

ــه   ــت کــ ــا آن اســ ــدان  بــ فقــ

هاي مناسب در ایجـاد   سیاستگذاري

انگیـــزه بـــراي تولیدکننـــدگان،   

هاي افزایش واردات و کاهش  زمینه

ضریب خودکفایی و امنیـت غـذایی   

ــاخته  ــراهم س ــداوم  و مضــافاًرا ف ت

انداز آتی امنیت  ، چشموضع موجود

کننـده   نگـران را غذایی در ج.ا.ایران 

  د.یانم می
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