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 1404 سال افق یبرا رانیا یمحصوالت زراع دیتول لیپتانس ینیبشیپ یالگو
 

 2یتکتم محتشم ،*1یسالم اهللبیحب

 تهران دانشگاه ،یکشاورز توسعةو  اقتصاد دانشکدة یاقتصاد کشاورز استاد. 1

2 .
 (16/4/93: بیتصو خیتار -30/2/91: افتیدر خیتار) 

 

 دهیچک
 سال افق یبرا را یزراع عمدة محصوالت عرضة از ییهاینیبشیپ که است ییالگو ارائة حاضر مطالعة هدف

 داده توسعه( PMP) مثبت یاضیر یزیربرنامه کردیرو چارچوب در ییالگو راستا، نیا در. ندک فراهم 1404

 افق سال و( 1387) هیپا سال در کشور یهااستان از کیهر یدیتول عوامل یهاتیمحدود به الگو نیا. شد

مطالعه  نیا عالوه،به. ددهیم ارائه کشور کل و استان هر یزراع داتیتول از ییهاینیبشیپ و کندیم توجه

 ARIMA یزمان یاستفاده از روش سر با افقسال  یو عملکرد محصوالت را برا هامتیق از ییهاینیبشیپ

در  دهدیمالگو نشان  نیاز ا آمدهدست به یهاینیبشیپ. شود یماستفاده  PMP یکه در الگو کندیمفراهم 

 5/45 به هیپا سال در تن ونیلیم 17/36 از یزراع محصوالت کل دیتول زانیم 1404 تا 1387 یهاسال فاصلة

 محصوالت نیب در رشد زانیم نی. ادهد یم نشان را درصد 8/25 رشد که رسد یم 1404 سال در تن ونیلیم

 جاتیفیص و( درصد 1/76) رشد نیشتریب غالت شودیم ینیبشیپکه  یاگونهبه ،است متفاوت مختلف

 ةشدینیبشیپ ریمقاد سةیمقارشد را داشته باشند.  نیکمتردرصد(  5/20) یدرصد( و نباتات صنعت 15/2)

 گندم، عرضة د،یتول رشد در موجود تیوضع ادامة با دهدیمسال نشان  نیا از تقاضا در ییعرضه با برآوردها

 عرضةاما کشور در  ،کند یم نیمحصوالت را در سال افق تأم نیا یو حبوبات تقاضا برا ازیپ ،ینیزمبیس

 .شود یمکمبود مواجه  با افقدر سال  قند رچغند و یروغن یهادانهبرنج،  محصوالت

 

 محصوالت عرضه، ینیبشیپ ،(PMP) مثبت یاضیر یزیربرنامه ،1404 سال افق ران،یا :یدیکل یها واژه

 . یزراع

 

  مقدمه
 یجهان متیق شيبا افزا همراه کشور، تیجمع روزافزون رشد

 از یکي يیغذا تیامن نیتأمشد  موجب ،یمحصوالت کشاورز
 نیهم بر. شودکشور  یبخش کشاورز یهاتياولو نيترمهم

 دیدر تول يیخودکفا به ربازيد ازبخش  نيا زانيربرنامه ،اساس
 یمحصوالت کشاورز صادرات توسعةو  یمحصوالت اساس

که در  ،کشور بلندمدت کرديرو در. اند داشته یا هژيوتوجه 
 تیامن نیتأم ،استمنعکس شده  «رانيا اندازچشم سند»

 يیخودکفا بر دیتأک و یداخل منابع از دیتول بر هیتک با يیغذا

 از یشمس یهجر 1404 سال در یاساس محصوالت دیتول در
 .شود یم دیتأک آن تحقق لزوم بر که است يیهااستیس جمله

 یافتنيدست اندازهاهداف تا چه  نياست که ا نيا پرسش
 یشتریبمحصوالت مشکل  کدام نةیزمدر  ستیاست و اگر ن

 در ندهيآ اندازچشمدر  دیتول تیوضع ،اساس ازدارد.  وجود
 مستلزم ها پرسش گونهنيا به يیپاسخگو ؟استچه حد 

 محصوالت دیتول ندةيآ تیوضع ینیبشیپ یبرا يیالگو توسعة
 . است یکشاورز
محصوالت  دیتول ینیبشیپ تیاهم ،یالمللنیبسطح  در

حیدریه تربتاستادیار دانشگاه   
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1. International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade(IMPACT)  
2. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) 
3. OECD 
4. China Agricultural Policy Simulation Model (CAPSIM)  
5. Turkish Agricultural Policy Model (TAPM) 
6. KRAM: A Sector Model of Danish Agriculture 
7. Dutch Regional Agricultural Sector Model (DRAM) 

 

 یمختلف یالگوها ریاخ یهاسال در شد موجب یکشاورز
 با و کند دایپ توسعه ایدن مهم یقاتیتحق یها مؤسسهتوسط 
 محصوالت تجارت و دیتول ندةيآ تیوضع هاآن از استفاده
 تا ده یزمان یهاافق در جهان یکشورها از یاریبس یکشاورز
 یالگوها، الگو نيا نيترمهم از یکي. شود ینیبشیپ سالهپانزده

 1تجارت و یکشاورز یکاالها استیس لیتحل یالمللنیب
(Rosegrant et al., 1995 است که توسط )قاتیتحق مؤسسة 
 در. افتي توسعه( FAPRI) 2یکشاورز و يیغذا یهااستیس
انجام  زین رانياز دو محصول گندم و برنج ا یبرآورد ،الگو نيا

 سال در کشور گندم دیتول برآورد، نيا براساس. است گرفته
. ابدي یم شيافزا تن هزار 200 و ونیلیم 18 به یالدیم 2020

 شد برآورد تن ونیلیم 3/1 سال، نيا در زین شکر دیتول
(FAPRI, 2011 .)ملل یکشاورز و خواربارسازمان  ،نیهمچن 

 3توسعه و یاقتصاد یهمکار سازمان یهمکار با( فائو) متحد
 از سال یکشاورز انداز چشم» عنوان با یگزارش ارائة بهاقدام 
 محصوالت دیتول تیوضع آن در که کرد «2020 تا 2011
 گزارش، نيا. در شد یابيارز مختلف یکشورها در کياستراتژ

 و ونیلیم 14 ،2011 سال انيپا تا کشور گندم دیتول زانیم
 و ونیلیم 16 به 2020 سال تا که شد برآورد تن هزار 681
 دیتول شد ینیب شیپ ،نيبراعالوه. ابدي یم شيافزا تن هزار 406
. در ابدي شيافزا تن هزار 1194 به 2020 سال تا کشور در شکر

 سال انيپا تا زین برنج و یروغن یها دانه دیتول ،گزارش نيا
 ,FAO) شد ینیبشیپ تن هزار 2008 و 872 بیترتبه 2020

2011 .) 
دو  نيدر ا گرفتهصورت یدیتول یهاینیبشیپدر  تفاوت

در  شدهکارگرفتهبه یپارامترها ريمقاد اي ها معادلهالگو، به فرم 
روابط  یمثال، فرم ساختار یبرا ؛است مربوط باال یالگوها

 و یکشاورز یکاالها استیس لیتحل یالمللنیب یعرضه در الگو
 یالگو در و یتميلگار نوع از( Rosegrant et al., 1995) تجارت

 یتقاضا و دیتول تیوضع الگو دو هر. است یخط نوع از فائو
با  رو،نيا از. ندکنیم یبررس را جهان یکشورها از یاديز شمار

 یو نبود اطالعات کاف ازیمورد ن یبرآوردها اديتوجه به حجم ز
در  عرضه یها معادلهپارامترها،  نيا میبرآورد مستق یبرا

 برهیکالمطالعات  رياز سا یاقتباس یهاکشش به باال یالگوها

 نيا. ندشد ليتعد یکارشناس ینظرهابراساس  که اندشده
 میمستق اعمال امکان الگوها نيا در شد موجب ساختار
 یدر کشورها نیمنابع آب و زم یموجود مانند یيهاتيمحدود

آن سلب  یهایسازهیشبعرضه و  بيبرآورد ضرا یمختلف برا
 یدر الگوها شده مطالعه محصوالت تعداد نکهيا گريد نکتة. شود
و  لیالگو را در تحل يیتوانا تواندیم امر نيا واست  محدود باال
محصوالت،  ريسا یاتخاذشده رو یهااستیس آثار یسازهیشب
 هاتيمحدود نيامحدود کند.  شده یبررس محصول عرضة در

عرضة  ندةيآ ینیبشیپ هاآن در که يیکشورها شد موجب
 نيدارد، در کنار ا یشتریب تیاهم یکشاورز محصوالت

 و طيشرا برمنطبق  يیساخت الگوها ،یجهان یالگوها
مد نظر  زیخود را ن کشور ژةيو یو کشاورز یاقتصاد یها یژگيو

 یچون الگو يیالگوها یریگشکلقرار دهند که حاصل آن 
 لیتحل مدل(، Jikun et al., 1997) 4نیچ یکشاورز ینیبشیپ

 یکشاورز مدل(، Koc et al., 1998) 5هیترک یکشاورز استیس
 یکشاورز مدل و( Wiborg, 1998) 6دانمارک یامنطقه
 ( بود. Helming, 2005) 7هلند یامنطقه
 یاریبس توجه يیغذا تیامن بحث به هرچند ران،يا در

 نيترمهم از یکشاورز محصوالت دیتول در يیخودکفا و شود یم
کشور در بخش  ةسالستیب اندازچشمسند  یهاتياولو

بتواند با  کهاست  یخال يیالگو یجا امااست،  یکشاورز
 نهیزم محصوالت، نيا دیتول ندةيآ تیاز وضع مناسب ینیب شیپ
 به یابیدست یبرا مختلف یهااستیس تياولو نییتع یبرا را

 حاضر مطالعة یاصل هدف ،رونيا از. آورد فراهم يیخودکفا
 یهاجنبهاست که با درنظرداشتن اشکال و  يیالگو توسعة

 رشد ینیب شیپ به کشور، در یزراع محصوالت دیتول مختلف
( 1404)سال  توسعه انداز چشم سند تا محصوالت نيا عرضة

 . بپردازد
 

 هاروش و مواد
 محصوالت دیتول ینیبشیپ یبرا که يیالگو ،ینظر لحاظ از

 لحاظ را یدیتول منابع یهاتيمحدود ديبا شودیم انتخاب یزراع
 و آب یموجود جمله از هاتيمحدود نيا نکردنلحاظ. ندک

 یزراع یهاتیفعال انیم متقابل آثار زین و کشت قابل یها نیزم
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عالوه. شود منجر نادرست یهاینیبشیپ به تواندیم مختلف،
 در دیتول یفن بيضرا یامنطقه یهاتفاوت به توجه ن،يبرا
 در محصوالت نيا کشت ريز سطح کاهش اي توسعه ینیب شیپ

 . شود لحاظ ديبا که ددار یاديز تیاهم کالن، سطح

 اي یجهان سطوح در افتهيتوسعه مختلف یالگوها بر یمرور
 یبرا الگوها نيا در عمده رويکرد سه دهدیم نشان یکشور
. در شود یم استفاده یزراع محصوالت عرضة بینی پیش و برآورد

که  یو ساختار یاطالعات یهاتيمحدود به توجه بااول،  کرديرو
 عرضه یرفتار یها معادله یدر برآوردها وجود داشت، پارامترها

 رياز سا یاقتباس یهاکشش به ها معادله بلکه ،نشد برآورد
 یکاالها استیس لیتحل یالمللنیب یشد. الگو برهیمطالعات کال

 یجهان مدل(، Rosegrant et al., 1995) تجارت و یکشاورز
 مدل و( USDN, 1995) کايآمر یکشاورز وزارت يیغذا تیامن

نوع  نياز ا یانمونه( FAO, 1995) فائو سازمان یغذا یجهان
 یجهان مدل مانندالگوها  نيا از گريد یشمار. هستندالگوها 

 و عرضه مدل ،(Lampe, 1998) یکشاورز تجارت یسازهیشب
 استیس ینیبشیپ مدل ،(Mohantly, 1998) هند یغذا یتقاضا

 استیس لیتحل مدل و( Jikun et al., 1997) نیچ یکشاورز
را در  یاقتصادسنج کرديرو ،(Koc et al, 1998) هیترک یکشاورز
 نيا در. اندکردهدنبال  شده یبررس محصوالت عرضةبرآورد 

 نییتب موجود وضع مدل، یپارامترها برآورد از استفاده با ،الگوها
 کرديرو در. شد ینیبشیپ( عرضه) وابسته ریمتغ یآت ريمقاد و

و  یاستیس یهاتيمحدود دنکرلحاظبر لزوم  دیسوم، با تأک
 ینیبشیپدر  ژهيو هب و عرضه یهاینیبشیپدر  یعیمنابع طب

 استفاده یاضير یزيربرنامه یالگوهااز  ،یزراع محصوالت عرضة
 مدل(، Wiborg, 1998) دانمارک یامنطقه یکشاورز مدل. شد

اثر  یامنطقه لیتحل مدل و( Helming, 2005) هلند یکشاورز
( Britz et al, 2004) اروپا ةياتحادمشترک  یکشاورز استیس

مذکور، از  یدر الگوها حال،نيا با. استدست  نياز ا يیهانمونه
به بروز  یاضير یزير  برنامه یمدل جمع وینرمات تیآنجاکه خاص

 یاز سو شدهمشاهده ماتیو تصم جينتا انیتفاوت م
 به ،ینیبشیپدقت  شيافزا یراب ،شودیم منجر دکنندگانیتول

 توجه 1(PMP) مثبت یاضير یزيربرنامه یالگوهااز  استفاده
 موجود وضع ابتدا در است ممکن ،PMP کرديرو در. شود یم

 رییتغ آثار یبررس یبرا یاانهيگراواقع آغاز نقطة و دوش دیبازتول
 یهااستیس و کيتکنولوژ راتییتغ د،یتول یهاتيمحدود در

 مناطق در دیتول که یطيشرا در ،نيبراعالوه. شود فراهم یتيحما

                                                                                         
1. Positive Mathematical Programming  

 امکان و ردیگیم صورت متفاوت یمیاقل اتیخصوص با مختلف
 نهيپرهز اي ندارد وجود آب و نیزم مانند دیتول عوامل يیجا هجاب

 در هاآن عیتجم و یامنطقه یزيربرنامه یالگوها نيتدو است،
 جهینت در و دیتول از یترنانهیبواقع ريتصو تواندیم کالن سطح

 کرديرو موارد، نيا به توجه با. آورد فراهم آن یآت ینیبشیپ
 محصوالت عرضة ینیبشیپ یبرا مثبت یاضير یزيربرنامه

 . است مناسب یکرديرو کشور یزراع
 یبرا مثبت یاضير یزيربرنامه یالگو کي یکل ساختار

 فرض آن در که -امn استان مثالً ژهيو یاستان در کشت یالگو
 ريز شکلبه -اندسود یحداکثرساز دنبال به دکنندگانیتول شد

 :   است

(1 )' ' ˆ ˆmax( )


  
n

n n n n n n n
x

Z p x x Qx u x
0

2 

(2) n n nA x b 

(3 ) nn ng x bw 

محصوالت  متی( از قj*1) یبردار np ،باال یالگوها در

در استان نینهاده زم یفن بيضرا سيماتر n، nAدر استان 

n، nb به صیتخص قابل یهانیزم یموجود بردار 

 ازیمقدار آب مورد ن ng و nدر استان  یزراع یها تیفعال
 که است امnام در استان  J یمحصول آب دیتول لویهر ک یبرا

 یهااستان در یآب محصوالت از کيهر یآب ازین براساس
هر استان  یاریاز لحاظ راندمان آب پسسمختلف کشور و 

و  یمنابع آب سطح یکل موجود nbw. شودیممحاسبه 
هر استان بر حسب  یبه زراعت آب صیقابل تخص ینیرزميز

x)ˆ .است مکعب متر Qx ) است که  یدوم درجه نةيهز تابع2
و در آن  شودیمداده  حیآن در ادمه توض یریگشکل یچگونگ

nnاست و نهيپارامترهای تابع هز Q ماتريس xû یتیکم 
در  دیتول کل نةيهزرا با  امn استان نةيهزاست که تفاوت 

 اي میتصم یرهایمتغ( j*1بردار ) nx .کندیمکشور بازگو 
که در  شودیم. فرض است nاستان در محصول دیتول سطوح

 در. دارد وجود کشت قابل محصول  J (j=1,…,J)هر منطقه 
 تیفعال 26 قالب درمحصول  نوع هفده شامل J ،قیتحق نيا

 م،يجو د ،یآب جو برنج، م،يگندم د ،یگندم آب شامل یزراع
 ،یآب یفرنگگوجه ،یآب ینیزمبیس ،یآب ازیپ ،یادانهذرت 
 ايسو م،يعدس د ،یعدس آب ،یآب ایلوب م،ينخود د ،یآب نخود

آفتابگردان  ،یآفتابگردان آب م،يکلزا د ،یکلزا آب م،يد ايسو ،یآب
 هندوانه ،یآب هندوانه م،يد پنبه ،یآب پنبه قند، چغندر م،يد
 .است یآب اریخ و ميد
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1. Aggregate cost function 

 مطالعات نبودن و یمحاسبات نظر از دو درجه ةنیهز تابع تیمز به توجه با معمول، طور به اما ،شود گرفته کار هب تواند یم یخط ریغ تابع هرگونه درعمل، .2

 سطح کی در ریمتغ یها نهاده  متیق آن در که شود یم گرفته درنظر دو درجه ةنیهز تابع کی یپارامترها کردن برهیکال ،یتابع یها فرم ریسا یبرتر ةنیزم در

 (.Heckelei, 1997) است ثابت نیمع یبازار

 مرحله سه در باال( PMP) مثبت یاضير یزيربرنامه یالگو 
 یزيربرنامه یالگو فيتعر شامل مرحله نیاول. ردیگیم شکل

به مجموعه  ،مرحله نيا در. استهر استان  یبرا یمعمول یخط
 افزوده یسازبرهیکال ودیق ةمجموع منابع، هایمحدوديت

 قاًیدق دهدیم مدل که را یانهیبه جواب سطوح تا شود یم
 نيا از هدف. کند هيپا سال در شدهمشاهده سطوح به محدود
 یواقع سطوح بردار با مرتبط يینها نةيهز بردار استخراج مرحله

 نيا. است استان هر یزراع اطالعات به توجه با ،nد،یتول

 ریغ نةيهزتابع  بيدر برآورد ضرا بعد مرحلة( در n) ريمقاد
 یزيربرنامه یالگو ساختار ،رونيا از. شودیمگرفته  کاربه یخط

 ,Paris & Howitt) ستا ريز شکلبهمرحله  نيدر ا ام nاستان

1998 :) 

(4 ) 
n

'
n n n n n

x

Z max(p x c x )


 
0

 

(5 ) n n nA x b 

(6) nn ng x bw 

(7) ( ) n Rnx x 1    n 

 دیهر واحد تول ریمتغ یهانهيهز( از j*1) بردار ncدر آن  هک
است.  یسازبرهیکال دیق ،باال ی( در الگو7) تياست. محدود

 

n هایمحدوديتبه  مربوط بردار مقادير دوگان 
مدل،  حينوع خطای تصر هر دربردارندةکالیبراسیون است که 

 Paris) است قیمتی انتظارات و ريسکی رفتار ها،دادهخطای 

& Howitt, 1998 .) از اعداد مثبت کوچک است  یبردار
 هایمحدوديتکه برای جلوگیری از وابستگی خطی بین 

 رابطة) کالیبراسیون هایمحدوديت( و 6 و 5)روابط  ساختاری
تولید بردار  یواقع نهايی هزينة. شودیموارد  الگو در( 7

( برابر با مجموع بردار متغیر Rnx) شدهمشاهده دیسطوح تول

 (. Howitt, 1995) است  cnریمتغ هایهزينهبردار  وnدوگان 
 تابع یخط ریغ بخش یپارامترها برآورد شامل دوم مرحلة

 شودیم فرض مرحله، نيا در. است نهيهز تابع یعني هدف
در سطح کالن )کشور( در ارتباط با  1یجمع نةيهز تابع کي

وجود دارد.  یاستان یدر الگوها شدهوارد یزراع داتیکل تول
لحاظتابع و با  نيدر هر استان براساس ا نهيسپس تابع هز

کشت آن  یطیمح طيو شرا حاتیدر ترج هاتفاوت کردن
 ی(. در الگوParis & Arfini, 2000) شودیماستان حاصل 

 د،یتول و کشت سطوح کشور، سطح در کالن یزيربرنامه
 و هامتیق و مناطق همة دیتول سطوح و کشت سطوح مجموع

 نيا نیانگیم صورتبه یزراع تیفعال هر ریمتغ یهانهيهز
. شودیم محاسبه محصول هر ةکننددیتول مناطق در ارقام

 :شودیم فيتعر ريز صورت هب الگو نيا ساختار

(8) max( )


  
x

Z p x c x
0

 

(9) Ax b 

(10) gx bw 

(11) ( ) Rx x 1       ( ) 

pدر آن،  که  و c  یبردارها (j*1) متیاز متوسط ق 
و  bدر سطح کشور،  ریمتغ یهانهيهزمحصول و متوسط 

bw و  صیو منابع آب قابل تخص نیکل زم یموجودx  بردار
 یمحصوالت در سطح کشور است. براساس الگو دیتول ريمقاد
در سطح کشور با توجه به  دیتول یواقع يینها نةيهز ،باال

)( و براساس بردار Rx) شدهمشاهده دیسطوح تول )c  

بردار مقادير دوگان  که در آن  شودیمحاصل 
کالن است.  یزيربرنامه یکالیبراسیون الگو های محدوديت

 یفرم کل ،2باشد دوم درجةاز نوع  نهياگر فرض شود تابع هز
 :   شود یم ريز صورت هب کشور سطح در متغیر هزينةتابع  نيا

(12) ( ) R Rc x x Qx 2 
تابع  یو متقارن از پارامترها نیمع یسيماتر Qدر آن  که
که از مشتق  باالمرتبط با تابع  يینها ةنياست. تابع هز نهيهز

 به را ريز شکل ود،ش یم حاصل دیتابع نسبت به سطح تول
  :ردیگیم خود

(13) 
 

( ) Rmc x c Q x   
 است: ريز صورت هب زین منطقه نیامn يینها نةيهزتابع  و

(14)  
 

( ) n n R nmc x c Qx u    

 هر نةيهز تابع واست  یمنف ریغ ريبردار مقاد nuدر آن  که
 Paris) کند  یم زيمتما( ی)مرز یجمع نةيهزمنطقه را از تابع 

& Arfini, 2000 .)مرحله نيا در نه،يهز تابع برآورد یبرا 
 کهو برآورد شود  مشخص Qسيماتر عناصر است یضرور

 یانهيهز آثار. با فرض وجود ندانهيهزتابع  یدرواقع پارامترها
 کشت، یهایزيربرنامه در محصوالت نیب یمکمل اي ینیجانش

. شود برآورد ديبا Qسيماتر یقطر ریغ و یقطر عناصر
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1. support values     2. Baseline   3. Box Jenkins  

) سيماتر کي Qسيماتر * )j jبا آن حل یبرا که است 

 ( ) j j j 1  یاقتصادسنج نظر از. ميارو هروب پارامتر 2

 آن در که ميارو هروب «تیبدوضع» ةمسئل با حالت نيا در
 منظوربه. است شتریب( j) ها مشاهده تعداد از پارامترها تعداد
 از استفادهParis & Howitt (1998 ) مسئله، نيا بر آمدنفائق
 امکان که کنندیم یمعرف را یآنتروپ حداکثر نیتخم روش

 تعداد هاآن در که کندیم فراهم را ینینامع مسائل برآورد
به یآنتروپ تابع. رودیم فراتر ها مشاهده تعداد از پارامترها

 اصطالح به که شودیم انیب يیهاتیکم از یاحتماالت صورت
 یریکارگ هب در نيبنابرا ؛شوندیم دهینام 1یکمک یهاارزش

 یپارامترها است الزم Qسيماتر برآورد یبرا روش نيا
 نییتع یبرا. شوند فيتعر احتماالت صورتبه Qسيماتر

 موجه یهاجواب وجود از نانیاطم منظوربه ،یکمک یهاارزش
 یکمک یهاتیکم فاصلة ،يینها نةيهز تابع یپارامترها یبرا
 ديبا که شود نییتع يیپارامترها یاحتمال ارزش حول در ديبا

 مثبت متقارن ديبا Qسيماتر ،نیهمچن. شود استحصال
. ندک نیتأم را رفتارخوش نةيهز تابع کي اتیخصوص تا باشد

 دیتول سطح به يینها نةيهز نسبت اول، شرط نیتأم یبرا
 دهدیم را یمناسب ةیاول ريمقاد محصول هر یبرا شدهمشاهده

 تیخصوص. ردیبگ شکل آن حول تواندیم یکمک ريمقاد که
 از استفاده با توانیم زین را Qسيماتر بودنمثبت متقارن

 .کرد لیتحم سيماتر ساختار به یچولسک یریفاکتورگ روش
 ریغ نةيهز تابع یریگشکل Qسيماتر برآورد از پس

خطی  غیر نةيهز، تابع  PMP روش سوم مرحلة در ،یخط
 مسئلةدر  یخط یهانهيهزجزء  نيگزيبرآوردشده جا

 ونیبراسیکال یهاتيمحدود و دوش یم هیاول یخط یزير برنامه
 ريز شکل نةیبه یو الگو شوندیماز الگو کنار گذاشته  زین

 :شودیم حاصل

(15)
n

' '
n n n n n n n

x

ˆ ˆZ max(p x x Qx u x )


  
0

2 

(16) n n nA x b 

(17) nn ng x bw 

تابع  ةشدکالیبرهپارامترهای  Q̂ماتريس ،باال یالگو در
 قاًیدق یخط ریغ یالگو نيا. ندادوم مرحلةهدف غیر خطی در 

 یسازجمع. کندیم دیبازتول را مشاهده یهاتیفعال سطوح
 کشور سطح در را دیتول سطوح از یبرآورد ،یامنطقه یالگوها
 (. Paris & Arfini, 2000) آوردیم فراهم
 رب 2هيپا یويسنار ساخت با الگوها نيا یهاینیبشیپ

عملکرد،  یرهایمتغ در یروند رشد کنون ةادامفرض  یمبنا
 هانهيهز ليو تعد 1404تا افق  هيمنابع پا یمت و موجودیق

 هر در محصول يینها نةيهز گذشتةمطابق با متوسط رشد 
 محصوالت متیق و عملکرد ینیبشیپ. دریگیم انجام استان

 مايآر یزمان یسر یبا استفاده از الگوها تواندیم شده مطالعه
 به تنها ریمتغ کي یفعل ريمقاد ما،يآر یالگوها در. ردیگانجام 
 داده ارتباط گذشته و حال یخطا ريمقاد و آن گذشتة ريمقاد

متحرک  نیانگیم ونیخودرگرس یالگو ی. شکل عمومشود یم
 ندةيآ ريدر برآورد مقاد کاررفتهبه ARIMA(p,d,q) انباشته
 :است ريز صورتبه متیو ق عملکرد

(18)1 tt 1 t p t p

q t q t

μ .......

.......

y β y β y α u

α u u

 



    

  

11

 
   

،اخالل ةجمل ةمرتب q ر،یخود متغ ةوقفمرتبة  pآن در که
d یزمان یسر يیستايا شرط نیتأم یبرا یریگتفاضل درجة 

ut و
 درحال ریمتغ زین y.است یتصادف ماندةیباق ةجمل 

 فيهر محصول تعر متیق ايعملکرد  نجاياست که در ا یبررس
 3نزیجنک -باکس روش از استفاده با الگوها نيا. شودیم

 (. Enders, 2004) شود یم برآورد
 یسازبرهیکال یشده براگرفتهکار به یاطالعات ةيپا
است.  1387-1386 یمربوط به سال زراع باال PMP یالگوها

 رکشت،يمنظور، شامل سطح ز نيا یبرا شده استفاده اطالعات
 محصوالت از هکتار هر واسطة یهانهاده نةيهزو  دیتول

( است استان یس) کشور مختلف یهادر استان شده مطالعه
 یبرا یکشاورز جهاد وزارت دیتول نةيهزکه از بانک اطالعات 

 عملکرد یزمان یسراستخراج شد.  1387-1386 یسال زراع
 ةيپا بر 1387-1361 یهاسال در استان هر محصوالت

 ةيپا بر ،متیق نةیزمو در  یوزارت کشاورز یهاآمارنامه
 محصوالت سرمزرعة متیمربوط به ق یزمان یسر یآمارها
ورد آبر. است 1387-1360 یهاسال یبرا رانيا آمار مرکز

کشت  قابلسطح  توسعةمنابع آب و  یموجود ندةيآ راتییتغ
 یدر الگو دیعنوان دو قبهکه  -1404 سال تاهر استان 

اطالعات مربوط به  ةيپا بر -اندشدهوارد  یاضير یزير برنامه
در دست مطالعه  یسدها زیدر دست ساخت و ن یآمار سدها

منابع آب کشور  تيريسازمان مد یها گزارشاست که از 
 یمنابع آب ةتوسعاز  یبرآورد ،هاگزارش نياستخراج شد. در ا

 آورده یطيقابل کشت هر استان، در شرا یاراض توسعة زیو ن
 .برسند یبرداربهرهبه  1404سدها در افق  نيا کهشد 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F21338%2F%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25AC%25D9%2586%25DA%25A9%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25B2-box-jenkins-forecasting-method&ei=SmZAVcm3EcqBafGugPgC&usg=AFQjCNFm8DRm79Mx4a2qL7ojprSyrpWzSQ&sig2=gxB1mYWNC88HBruNm4JqQg&bvm=bv.91665533,d.d2s
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 بحث و جینتا
 یس یدر بخش قبل برا شدهشرح یاضير یزيربرنامه یالگو

اشاره شد،  قیکه در روش تحق گونههمان. شد اجرا کشور استان

عرضه الزم  ريمقاد ینیبشیپ یابر الگوها، یسازبرهیکالپس از 
 که شوند ینیبشیپو عملکرد  متیق یرهایمتغ ندةيآ ريبود مقاد

 صورت گرفت.  مايآر یبا استفاده از الگوها ینیبشیپ نيا

 
 مختلف محصوالت متیق ینیبشیدر پ شده استفاده یمایآر یالگوها ینیب شینوع و دقت پ جینتا. 1 جدول

 
 شده استفاده یالگو نوع محصول

 خطا مجذور نیانگیم
(MSE ) 

 متیق ةشدینیب شیپ مقدار
 (الی)ر 1404در افق  

 به نسبت راتییتغ درصد
 )%( هیپا سال

ت
غال

 

 ARIMA 09/0 6003 8/96 (1،1،2) گندم

 ARIMA 07/0 5460 5/95 (1،1،1) جو

 ARIMA 13/0 5/9894 8/83 (2،1،1) برنج

 ARIMA 22/0 7/4765 61 (0،1،2) ذرت

ت
حبوبا

 ARIMA 13/0 14247 4/54(1,1,1) عدس 

 ARIMA 09/0 12229 77 (3،1،2) نخود

 ARIMA 062/0 13668 6/46 (2،1،2)  ایلوب

ت
نباتا

 
صنعت

 ی

 ARIMA 08/0 10721 6/24 (1،1،2) پنبه

 ARIMA 06/0 5/1075 3/76 (3،1،2) چغندرقند

 ARIMA 122/0 6981 7/31 (3،1،1) ایسو

 ARIMA 15/0 6/4621 7/21 (2،1،2) کلزا

 ARIMA(1,1,2) 11/0 7/13267 8/37 آفتابگردان

سبز
 ی

و 
فیص

ی
ت

جا
 

 ARIMA 126/0 2825 5/91 (2،1،1) ینیزم بیس

 ARIMA 137/0 2469 1/84 (3،1،2) ازیپ

 ARIMA 11/0 1848 1/31 (1،1،1) یفرنگ  گوجه

 ARIMA(1,1,2) 06/0 8/1542 7/58 هندوانه

 ARIMA(2,1,2) 18/0 3609 4/69 اریخ

 65 6784  - متوسط

 قیتحق یهاافتهیمأخذ: 

 
تا افق  یمحصوالت زراع متیق ةشدینیبشیپ جينتا
 سرمزرعة متیق ،مثال یبرا ،دهدیم( نشان 1)جدول  1404
نسبت به سال  شيدرصد افزا 8/96با  1404در افق  گندم

 یاسرمزرعه متی. قرسدیمسال  نيدر ا الير 6003به  هيپا
 بیترتبه ش،يدرصد افزا 5/95و  8/83با  زیبرنج و جو ن

 .شودیم ینیبشیپ 1404سال  یبرا الير 5460و  5/9894
با  زین 1404تا سال  شده مطالعه محصوالت عملکرد

 شد ینیبشیپهر استان  یبرا مايمنتخب آر یاز الگوها استفاده
سهولت  منظوربه. شود یمگزارش  2 جدول در آن جينتا که

 غالت یمحصول گروه چهاردر قالب  جينتا نيا ،یدر بررس شتریب
 نباتات(، نخود و عدس ا،ی)لوب حبوبات(، ذرت و برنج جو،)گندم، 

و  یکلزا و آفتابگردان( و سبز ا،يسو قند، چغندر)پنبه،  یصنعت
و هندوانه(  اریخ ،یفرنگگوجه از،یپ ،ینیزمبیس) جاتیفیص

 شدهینیبشیپ یعملکردها راتییتغ ی. بررساندشده یبندطبقه
را در مورد  یرشدروبه( روند 3 )جدول هيپا سال به نسبت

در گروه غالت  ،نهیزم ني. در ادهدیممحصوالت نشان  شتریب
 رشد نيشتریب ذرت و گندم محصول دو شودیم ینیبشیپ

 دهدیمنشان  گرفتهانجام ی. برآوردهاباشند داشته را عملکرد
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 ه،يرشد نسبت به سال پادرصد  5/34متوسط عملکرد گندم با 
 در. ابدي یم شيافزا 1404در هکتار در سال  لوگرمیک 3806به 

 یخراسان رضو یهااستان کشور، مختلف یهااستان نیب
 جانيآذربا و( درصد 4/50) راحمديوبوهيلویکهگدرصد(،  1/51)

 ريسا به نسبت رارشد عملکرد  نيشتریدرصد( ب 4/49) یشرق
 شيدرصد افزا 4/41با  زیعملکرد ذرت ن. متوسط نددار هااستان
 ینیبشیپدر هکتار  لوگرمیک 9720 ه،يبا سال پا سهيدر مقا

 6/64) یغرب جانيآذربا یهااستان رشد ان،یم نيا در که شد
 61) لیدرصد( و اردب 4/61) راحمديوبوهيلویکهگدرصد(، 

 .  ستها استان گريداز  شیدرصد( در عملکرد ذرت ب
حبوبات تا سال افق  یرشد عملکرد گروه محصول متوسط

 یگروه محصول ،حالنيباا. شودیم ینیبشیپدرصد  8/21
 ینیبشیپو  شتنددا یرشد عملکرد کمتر ،ینباتات صنعت

درصد  3/20گروه با  نيمتوسط عملکرد محصوالت ا شود یم
گروه،  نيهمراه باشد. در ا هينسبت به سال پا شيافزا

 نسبت رشد درصد 8/9 قند چغندر عملکرد شودیم ینیب شیپ
 5/25زنجان ) یهااستان سهم که باشد داشته هيپا سال به

. است گرانيداز  شیدرصد( ب 9/23) یدرصد( و خراسان جنوب
 عملکرد رشد نيشتریب رشد درصد 8/29 با ايسو گروه، نيا در
در گروه  ،تيدرنها. دارد محصوالت ريسا با سهيمقا در را

 ینیزمبیسمتوسط عملکرد  ،جاتیفیصو  یمحصوالت سبز
به ه،ينسبت به سال پا شيدرصد افزا 2/25و  6/32 با ازیپ و

در هکتار در سال افق  لوگرمیک 6/38382و  6/29899 بیترت
 بیترتبه زیو هندوانه ن اریخ ،یفرنگگوجه یشد. برا ینیبشیپ

در عملکرد نسبت به سال  شيدرصد افزا 4/18و  3/14، 4/23
 . شودیم ینیبشیپ هيپا

منابع  یدر موجود شدهیزيربرنامه توسعة زانیم 4 جدول
از  کيبه زراعت در هر صیو سطوح کشت قابل تخص یآب

جدول،  ني. براساس اطالعات ادهدیمکشور را نشان  ینواح
 قابل آب منابع یموجود نظر، مورد افق در شودیم ینیبشیپ

 به نسبت شيافزا درصد 9/15 با کشور زراعت بخش صیتخص
 نیب در. برسد مکعب متر اردیلیم 8/83 به هيپا سال

 راحمديوبوهيلویکهگ یهااستان کشور، مختلف یها استان
درصد( و استان  7/47(، استان لرستان )درصد 7/61)

 توسعة در رارشد  نيشتریدرصد( ب 8/46) یشرق جانيآذربا
 سطوح گسترش سدها نيا احداث ن،یهمچن. دارند یآب منابع
 دارندهزار هکتار را به دنبال  4/1696 زانیم به یزراع کشت

سطوح  در را شيدرصد افزا 2/19 ه،يبا سال پا سهيکه درمقا
 .دهدیمقابل کشت نشان 

و  متیاز عملکرد و ق گرفته،صورت یبرآوردها براساس
 درمنابع آب  یکشت و موجود سطوح توسعة ینیبشیپ

 محصوالت دیتول ريمقاد، 1404 سال تا زراعت بخش دسترس
و درصد رشد آن نسبت  ینیبشیپسال  نيا یبرا شده یبررس

اطالعات را  نيا 6و  5 یها جدول. شدمحاسبه  هيبه سال پا
 1387 یهاسال فاصلةدر  ج،ينتا ني. براساس ادهدینشان م

تن  ونیلیم 17/36از  یکل محصوالت زراع دی، تول1404تا 
 که رسد یم 1404تن در سال  ونیلیم 5/45به هيدر سال پا

 شودیم ینیبشیپ. دهدیم نشان را یدرصد 8/25 یرشد
 به نسبت رشد درصد 1/76 با کشور در غالت دیتول مجموع

 نیب در. برسد سال نيا در تن هزار 4/25752 به هيپا سال
 سال به نسبت شيافزا درصد 7/96 با گندم دیتول غالت، انواع

 که رسدیم 1404در سال  تن هزار 4/16103 به هيپا
 6/1722 با خوزستان تن، هزار 6/2302 با فارس یها استان

 نيشتریب تن، هزار 6/1152 با یغرب جانيآذربا و تن هزار
سال  نيمختلف کشور در ا یهااستان نیب در را گندم دیتول

 تنهزار  3/5502 سال، نيا در جو دیتول مجموع. دارند
 بیترتبههمدان و اصفهان  یهااستان که شودیم ینیب شیپ
 در را دیسهم تول نيباالتر د،یتول تن هزار 6/479 و 511 با

درصد  8/3با  زیبرنج ن دی. تولدارند هااستان ريسا با سهيمقا
. شد ینیبشیپسال  نيتن در ا ونیلیم 45/2حدود  ش،يافزا
 شود، یم رو هدوره با کاهش روب نيذرت در ا دیتول حال،نيباا
 7/7 با ذرت دیتول مجموع شودیم ینیبشیپ کهیطور هب

 سال در تن هزار 1703 به هيپا سال به نسبت کاهش درصد
 گرفته انجام یهایسازهیشب براساس. ابدي کاهش 1404
 5/20 با زین یصنعت نباتات داتیتول مجموع الگو، توسط
در  تن هزار 7/3883 به هيپا سال با سهيمقا در شيافزا درصد
 دیتول شودیم ینیبشیپگروه،  ني. در ارسد یم 1404سال 

 به هيپا سال به نسبت شيافزا درصد 28 با قند چغندر
 کلزا دیتول. کند دایپ شيافزا 1404 سال در تن هزار 3/3052
 هيپا سال به نسبت شيافزا درصد 4/9 با گروه نيا در زین

بهآفتابگردان و پنبه  ا،يسو دیمقابل، تول. در شود یم رو روبه
 ه،يدرصد کاهش نسبت به سال پا 2/5و  7/5، 4/7با  بیترت
. رسد یم 1404هزار تن در سال  1/246و  36/66، 9/199به 

 یهاسال در محصوالت نيا دیتول گذشتةروند  یبررس
 دیدوره، سطح تول نيکه در ا دهدیمنشان  زین 1382-1387

هزار تن در سال  7/351درصد کاهش در سال، از  7/3پنبه با 
 دی. تولافتيکاهش  1387هزار تن در سال  285به  1382

  7/6 و 1/2 با بیترتبهمدت  نيدر ا زیو آفتابگردان ن ايسو



 

 

 (هکتار در لوگرمی)ک 1404 افق تا کشور مختلف یهااستان در یآب یزراع محصوالت عملکرد برآورد. 2 جدول

 استان غالت حبوبات یصنعت نباتات جاتیفیصو  یسبز
 گندم جو برنج ذرت ایلوب عدس نخود پنبه چغندرقند آفتابگردان ایسو کلزا ازیپ ینیزم بیس یفرنگگوجه اریخ هندوانه

 یشرق جانیآذربا 5/4136 6/3431 8/5339 - 6/2931 1353 1283 4/3900 - 2871 1189 2427 57396 6/37359 57213 19157 38185
 یغرب جانیآذربا 7/4360 7/3230 - 10907 5/2536 5/1124 8/1222 - 3/50608 5/2514 - 4/2611 55784 24892 53719 18002 39633

 لیاردب 5/5223 4/3939 4550 9147 8/2629 1267 - 3/3210 40933 - 3393 2963 - 36770 50128 - -
 زنجان 3885 8/3226 - - 2/3553 2/650 3/1011 - 37511 - - 5/2118 5/38752 37935 37502 32180 -

 تهران 4115 9/3887 - - 2/1792 - - 4138 - - - - 44702 22611 46888 25464 55176
 اصفهان 3/4222 5/4961 7/6387 9617 2822 1540 - 4953 39948 6/2913 - 4/3162 2/58813 28754 35584 33223 32167
 فارس 4543 8/3685 5483 10589 3/2787 7/1630 2/1515 4/3932 5/36381 4/1912 - 3181 62539 17570 4/68250 25174 28787
 یمرکز 4/4409 4/3827 - - 7/2761 3/957 1525 2/3018 38768 1758 - 2/2631 40671 6/35659 3/35519 27674 25727
 هرمزگان 5/3460 9/2372 - 9982 2178 - - - - - - - 18752 - 6/28318 21832 21682
 بوشهر 2675 3/2092 - - - - - - - - - 1469 7/28772 - 41260 24618 20162

 خوزستان 6/3719 3/2970 4/4688 4/8424 2469 - - - 32183 - - 1923 38924 34047 44548 26451 3/36058
 زدی 3662 3314 4197 10835 2277 8/1506 - - - - - - 34910 49416 41272 - 33193

 کرمان 6/3679 2607 - 8/11261 - 1318 1127 4/2814 - 3/1820 - - 42596 3/32224 8/41546 27783 9/35852
 همدان 4211 8/4497 - 3/10653 7/1930 4/1527 1600 - 34293 8/2660 - 5/2941 - 7/50569 4/51401 34112 39261

 یرضو خراسان 5/3698 4/3459 - - - 8/1037 5/983 9/2861 1/35471 4/1676 - 2682 9/57889 7/33741 6/38397 19188 2/34669
 یشمال خراسان 7/2994 6/3539 - - - 1786 - 7/2938 4/28613 9/1407 - 4/1837 5/57494 25939 3/31350 - 5/31151
 یجنوب خراسان 7/2899 8/3532 - - - - 25/931 5/2664 7/33828 7/1433 - - 6/33475 - - - 3/25784

 سمنان 5/3716 8/3998 - - 1836 1500 - - 2/37726 5/1769 - - 36737 25192 34816 - 24167
 کردستان 3778 2905 - 2/9316 2/1985 1163 813 - 36186 - - - 4/22028 5/42703 23510 23254 26112
 مازندران 4537 5/2188 4/5223 - 1454 1075 - - - - 3578 2908 22125 2/15216 43214 43560 38119
 گلستان 3/3583 5/2680 5105 6118 - - - 5/2575 - 2468 3651 2718 32920 4/23192 35330 31422 32289
 النیگ - - 6/5182 - 3/1485 - - - - - - 1447 18149 18341 - 12419 33162
 لرستان 3640 6/2934 4920 5/17557 4/3249 8/954 3/1014 - 4/28422 - - 4/3118 8/27278 30099 6/27636 20219 38519

 چهارمحال 3/3318 4/3268 5667 - 3380 2/1548 7/2561 - 36160 - - - - 5/49338 - - -
 راحمدیبو و هیلویکهگ 5/3994 2419 6413 12758 4402 4/975 - - - - - 5/3726 43665 - 3/32617 35947 39367
 کرمانشاه 8/4511 9/4495 - 6/12588 - 2/893 8/1347 - 44217 8/2254 - 1/2738 - - 6/36447 23448 41318

 قم 3/3819 3713 - - - - - 2742 - - - 4/2618 - - - - -
 نیقزو 3/3616 6/3807 4/4609 16000 3/2410 1183 - 2984 42711 2017 - 8/2712 33260 37136 45626 22965 39602
 بلوجستان و ستانیس 2/2956 3/2228 5/4283 5/6246 - - - - - - - - 43883 - - - 26433
 المیا 3/2827 2516 4234 8910 - - - - - - - 3/1651 30512 - - 24375 38193
 کشور کل متوسط 3806 3300 5000 9720 2350 1200 1291 5/3178 7/37657 1954 2800 4/2368 6/38382 6/29899 37900 24758 33107

 گروه متوسط 5/5456 7/1613 7/9591 4/32809
 قیتحق یهاافتهیمأخذ:  یمحصول
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 )درصد( هیپا سال به نسبت 1404 افق در کشور مختلف یهااستان یآب یزراع محصوالت عملکرد راتییتغ درصد برآورد. 3 جدول

 استان غالت حبوبات یصنعت نباتات جاتیفیصو  یسبز
-گوجه اریخ هندوانه

 یفرنگ

 گندم جو برنج ذرت ایلوب عدس نخود پنبه چغندرقند آفتابگردان ایسو کلزا ازیپ ینیزم بیس
 یشرق جانیآذربا 4/49 4/64 7/34 - 4/61 4/12 8/49 9/14 - 3/39 5/15 6/32 5/32 3/26 2/28 9/0 9/40

 یغرب جانیآذربا 9/47 66 - 6/64 8/52 5/44 9/36 - 2/14 46 - 3/25 39 9/22 3/38 8/2 44
 لیاردب 2/29 8/23 5/29 61 9/37 8/39 - 8/24 8/4 - 8/31 5/27 - 4/22 9/40 - -
 زنجان 6/41 2/33 - - 6/35 4/27 4/6 - 5/25 - - 9/5 7/45 2/50 53 - -

 تهران 2/41 9/13 - - -6/5 - - 5/22 - - - - -1/4 5/7 7/39 -6/8 -9/19
 اصفهان 42 3/10 4/14 3/33 7/18 6/3 - 43 3/6 1/45 - 4/13 6/6 1/14 -4/0 8/6 7/14
 فارس 6/36 2/51 6/18 29 5/27 7/23 1/7 6/39 8/11 8/62 - 21 5/31 -4/7 18 4/31 -7/0

 یمرکز 7/21 7/41 - - 2/21 -4/13 12 1/33 5/5 3/7 - 7/13 7/15 2/42 6/11 - -
 هرمزگان 7/3 7/22 - 7/43 35 - - - - - - - 4/12 - 5/18 4/21 6/12

 بوشهر 9/37 3/41 - - - - - - - - - 3/13 8/27 - 7/11 8/23 -
 خوزستان 6/48 8/75 2/41 2/51 8/42 - - - 1/5 - - 6/44 8/31 7/44 38 24 1/18
 زدی 4/23 9/10 2/13 2/31 5/40 8/26 - - - - - - -6/33 8/49 5/38 - 3/27
 کرمان 5/42 4/33 - 5/41 - 6/30 -6/2 9/27 - 8/47 - - -6/0 4/51 5/21 1/41 5/19
 همدان 6/33 5/27 - 3/43 21 5/28 5/23 - 6/4 33 - 3/20 - 44 9/31 5/12 9/2
 یرضو خراسان 1/51 9/36 - - - ¼ 9/26 8/29 8/9 2/18 - 9/19 7/32 5/32 2/4 -7/5 7/39
 یشمال خراسان 6/45 6/25 - - - -7/62 - 2/19 4/12 8/65 - 7/31 33 8/46 2/5 - 3/46
 یجنوب خراسان 9/39 2/22 - - - - -6/22 6/21 9/23 22 - - 2/74 - - - 9/61
 سمنان 8/30 5/23 - - 5/60 7/15 - - 2/10 3/34 - - 5/66 9/17 18 - 4/8
 کردستان 3/37 -1/0 - 5/15 5/50 7/65 9/1 - -2 - - - -1/7 9/42 4/41 4/20 1/13
 مازندران 2/21 -5/3 9/12 - -2/7 9/4 - - - - 3/32 7/26 8/13 6/36 7/9 49 8/24

 گلستان 6/33 -1/5 20 2/17 - - - 7/23 - 8/38 8/32 24 3/12 16 16 5/25 29
 النیگ - - 5/15 - -6/2 - - - - - - 6/21 4/67 4/27 - 1/33 7/26
 لرستان 5/37 9/12 4/17 9/48 2/29 7/32 5/23 - -4/17 - - 7/6 -7/13 9/27 3/10 3/5 5/10

 چهارمحال 6/14 9/2 9/9 - 5/25 1/13 9/36 - 7/19 - - - - 59 - - -
 راحمدیبو و هیلویکهگ 4/50 2/24 7/27 4/61 8/51 -9/13 - - - - - 3/35 4/50 - 2/26 6/10 9/10
 کرمانشاه 9/20 8/2 - 5/46 - 1/5 7/4 - 1/13 5/13 - 4/14 - - 5/25 5/26 4/1

 قم 13 6/21 - - - - - 1/16 - - - 8/6 - - - - -
 نیقزو 9/29 8/18 5/4 3/43 56 8/36 - 7/10 2/9 1/21 - -3 5/42 9/56 8/21 1/24 4/25
 ستانبلوج و ستانیس 7/37 18 37 9/49 - - - - - - - - 67 - - - 1/18
 المیا 3/38 6/26 4/9 3/51 - - - - - - - 9/41 -6/11 - - 9/23 7/2
 کشور کل متوسط 5/34 6/25 3/23 4/41 7/34 19 8/11 5/24 8/9 2/16 8/29 3/21 2/25 6/32 4/23 3/14 4/18

 یمحصول گروه متوسط 2/31 8/21 3/20 8/22
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 1404 افق در کشت قابل سطوح و آب منابع یموجود راتییتغ. 4 جدول

 آب منابع یموجود کشت ریز سطح یموجود

 راتییتغ درصد استان
 هیپا سال به نسبت

 سال در یموجود
 (هکتار هزار)افق 

 توسعة زانیم
 هزار) شدهیزیر برنامه

 (هکتار

 راتییتغ درصد
 هیپا سال به نسبت

در سال افق  یموجود
 (مکعب متر ونیلیم)

یزیر برنامه توسعة زانیم
 (مکعب متر ونیلیم) شده

 یشرق جانیآذربا 2/1210 5/3793 8/46 6/112 543 2/25
5/61 3/476 4/181  یغرب جانیآذربا 3/1072 6/3923 6/37 
 لیاردب 8/204 8/2114 7/10 2/43 9/426 3/11
 زنجان 1/570 4/2078 8/37 124 9/690 9/21
 تهران 3/454 5/2652 7/20 7/20 4/127 4/19
 اصفهان 6/450 5/4464 2/11 9/51 263 6/24
 فارس 8/1276 5/8885 8/16 9/139 3/802 1/21
 یمرکز 1/83 2418 6/3 5/6 1/312 1/2
 هرمزگان 3/379 8/1192 6/46 3/21 1/78 6/37
1/2 2/219 5/4  بوشهر 5 3/371 4/1 
2/19 7/686 6/110  خوزستان 1/640 1/7588 2/9 
7/8 5/41 3/3  زدی 6/18 5/1051 8/1 
8/8 6/222 1/17  کرمان 228 7/5348 5/4 
2/7 571 5/38  همدان 4/102 8/3256 2/3 
7/2 1/556 6/14  یرضو خراسان 2/86 7/5688 5/1 
9/1 6/238 4/4  یشمال خراسان 6/31 3/1062 1/3 
3/2 4/93 1/2  یجنوب خراسان 7/22 4/1822 3/1 
6/7 8/92 6/6  سمنان 2/24 1/1068 3/2 
7/17 4/655 6/98  کردستان 3/520 7/2067 6/33 
5/25 6/442 9/89  مازندران 2/1140 6/4443 5/34 
7/8 8/623 1/50  گلستان 5/255 1/2987 4/9 

24 2/252 9/48  النیگ 351 2/2752 6/14 
3/38 2/455 9/125  لرستان 9/892 3/2763 7/47 

189 8/265 8/173  چهارمحال 1/524 1683 2/45 
5/73 4/193 9/81  راحمدیوبوهیلویکهگ 6/261 6/685 7/61 
 کرمانشاه 8/236 6/1873 5/14 3/48 9/730 1/7
7/4 7/38 7/1  قم 3/30 6/559 7/5 
 نیقزو 6/140 5/2409 2/6 39 2/208 1/23
6/10 8/95 1/9  وبلوجستانستانیس 8/122 1/2024 5/6 
5/31 104 9/29  المیا 6/166 6/755 3/28 
 کشور کل متوسط 11503 8/83786 9/15 4/1696 8/10507 2/19

  .Iran Water Resources Coمأخذ: 

 
 دهدیمامر نشان  نيا 1.است بوده همراه کاهش درصد

 و کشت توسعة یبرامناسب  یاستگذاریس نداشتندرصورت 
با مشکل  ندهيدر آ هاآن دیتول محصوالت، نيا عملکرد شيافزا

کل  دیتول شودیم ینیبشیپ ت،يدرنها. شود یممواجه 
 1/15064 و 4/844 به بیترتبه جاتیفیصو  یحبوبات سبز

 درصد 51/2 و 2/67 که ابدي شيافزا 1404 سال در تن هزار
 .  دهدیمنشان  هيرا نسبت به سال پا شيافزا

                                                                                         
  1387-1382 یهاسال آمارنامة ،یکشاورز جهاد وزارت. 1

محصوالت  دیتول ةشدینیبشیپ ريمقاد سةيمقا با
در سال  هاآن یبرا شدهینیبشیپمصرف  زانیو م شده یبررس

 عرضةمازاد  ايکمبود  زانیاز م یبه برآورد توانیم، 1404
مقدار  7. جدول افتيسال دست  نياز محصوالت در ا کيهر

نشان  1404سال  یبرا رابرآوردشده  یخوراک یکل تقاضا
از  کيهر سرانةکه بر اساس متوسط مصرف  دهد یم

 و( رانيا آمار مرکز توسط شدهارائهمحصوالت )مطابق آمار 
 مرکز آمار)مطابق  1404 سال تا کشور تیجمع تعداد

 نيا سةيمقا( محاسبه شد. یتیجمع یهاپژوهش و مطالعات



 595...      یزراع محصوالت دیتول لیپتانس ینیب شیپ یالگو: یمحتشم و یسالم   

 

 نيخوراک در ا یتقاضا نیتأم یبرا دهدیمنشان  ريمقاد
تن گندم،  ونیلیم 97/14 ةکنندعرضه ديسال، بخش زراعت با

 ،ینیزمبیستن  ونیلیم 99/2تن حبوبات،  ونیلیم 684/0
 ونیلیم 79/2تن برنج،  ونیلیم 97/3 از،یتن پ ونیلیم 17/1

. باشد قند رچغند تن ونیلیم 5/5 و یروغن یهادانهتن انواع 
 نيکه در ستون آخر ا گونههمان اهداف، نيا به یدسترس

درمورد محصوالت گندم،  شود،یمجدول مشاهده 
 یهادانه نةیزمو در  ريپذامکانو حبوبات  ازیپ ،ینیزم بیس

 شود؛ یم رو هروب تيمحدود با قند رچغند و برنج ،یروغن
 رشد در یکنون تیوضع ةادام شودیم ینیبشیپ نيبنابرا

 اي) قند چغندر تن ونیلیم 45/2 حدود در یواردات د،یتول
 رفع یبرا فقط را( شکر و قند تن هزار 350 آن معادل

 جابيا محصول نيا میمستق مصرف بخش در کمبودها
 49/1 و 2/2 بیترتبه شودیم ینیبشیپ ،نیهمچن. کند یم
سال  نيو برنج در ا یروغن یها  دانه ةعرض کمبود تن ونیلیم

 شود.  نیاز محل واردات تأم ديدر داخل کشور باشد که با
 

 

  یریگجهینت
 ريمقاد ینیبشیپ یبرا يیالگوارائة  توسعةبا  مطالعه، نيا در
 و امکانات که کشور در یزراع محصوالتعرضة  ندةيآ

 آن در زین کشور یهااستان از کيهر یدیتول یهاتيمحدود
 سند زمان تا یمحصول زراع نوع هفده دیتول شد، لحاظ
در  منظور، نيا به. شد ینیبشیپ( 1404)سال  انداز چشم
 با کشور یهااز استان کيکشت هر یفعل یالگو ،ابتدا

( PMP) مثبت یاضير یزيربرنامه کرديرو یریکارگ به
در برآورد  یمرز نةيهزتابع  کيدر آن از  کهشد  یساز مدل

. سپس شودیماستفاده  هااستان از کيهر دیتول نةيهزتوابع 
افق  یالگو برا یپارامترها در هاليتعد جةینتدر  دیواکنش تول

 . شد یبررس 1404
، 1404 تا 1387 یهاسال فاصلةنشان داد در  جينتا

 در تن ونیلیم 17/36 از یزراع محصوالت کل دیتول زانیم
 که رسد یم 1404 سال در تن ونیلیم 5/45 به هيپا سال
. غالت )گندم، جو، برنج دهد یم نشان را یدرصد 8/25 رشد

 ريبا سا سهي( در مقاایو ذرت( و حبوبات )عدس، نخود و لوب
 شودیم ینیبشیپ و دارند یشتریب یدیمحصوالت رشد تول

 به نسبت رشد درصد 1/76 با کشور در غالت دیتول مجموع
 مجموع. برسد سال نيا در تن هزار 4/25752 به هيپا سال

 ینیبشیپ تن هزار 4/844 سال نيا در زین حبوبات داتیتول
نشان  هيرا نسبت به سال پا شيافزا درصد 2/67 که شودیم

 نباتات انواع تن هزار 7/3883 دیتول نیهمچن جينتا. دهدیم
 یبرا را جاتیفیصو  یسبز تن هزار 1/15064 و یصنعت
 شدةینیبشیپ ريمقاد سةيمقا. کندیم ینیبشیپ 1404سال 
سال نشان  نيا در تقاضا یبرآوردها با محصوالت عرضة

در کشور،  یمحصوالت زراع دیتول یکنون رشد ادامة با دهد یم
به است،گندم و حبوبات قابل حصول  دیدر تول يیخودکفا

و  07/1سال  نيا یگندم برا يیخودکفا بيکه ضر یاگونه
برنج  دیتول حال،نيباا. شودیم ینیبشیپ 23/1حبوبات  یبرا

 و ستینمحصول  نيا یتقاضا برا رشد یپاسخگودر کشور 
 محصول، نيا دیتول در موجود وضع ادامة شودیم ینیبشیپ

 بیترت نيبه ا نجامد،یب 1404 سال در آن واردات ديتشد به
 ونیلیم 29/1واردات برنج ) یکنون تیبا وضع سهيکه در مقا

 49/1سال به  نيواردات برنج در ا زانی(، م1389تن در سال 
 یبرامناسب  یاستگذاریس رو،نيا از. رسد یمتن  ونیلیم

 .  شودیم هیمحصول توص نيعملکرد ا شيو افزا کشت توسعة
 ینیزمبیس دیسطح تول گرفته،صورت یبرآوردها مطابق

که  استتن  ونیلیم 84/1و  08/4 بیترتبهافق  نيدر ا ازیو پ
 یبرا یداخل یتن تقاضا ونیلیم 17/1و  99/2 یپاسخگو

 لیپتانس شودیم ینیبشیپ و است 1404در سال  ها آن
 هزار 670 و ینیزمبیستن  ونیلیم 09/1 زانیم به یصادرات

 صادرات به توجه با. ديآ وجود بهسال  نيدر کشور در ا ازیپ تن
در  ازیپ تن هزار 270 و ینیزمبیس تن هزار 450 یکنون

 یزيربرنامهگمرک کشور(،  1389کشور )براساس آمار سال 
 منظوربهمحصوالت  نيا ینگهدار تیظرفتوسعة  یراستادر 

 است یدر سال افق ضرور دیتول زانیآن با م ساختنمتناسب
 585 افق سال در یروغن یهادانه دی. تولشودیم هیتوص و

 شودیم ینیبشیپ گروه، نيا در. شود یم ینیبشیپ تن هزار
درصد کاهش  7/5و  4/7با  بیترتبهو آفتابگردان  ايسو دیتول

در سال افق  تن هزار 3/66 و 9/199 به هيپا سال به نسبت
 سال به نسبت شيافزا درصد 4/9 فقط زیکلزا ن دیبرسد. تول

انجام یاست که برآوردها یدر حال دیتول زانیم ني. ادارد هيپا
 79/2 ،سال نيتقاضا در ا نیتأم یبرا کند یم انیب گرفته

 تنها اساس،نيبرا. است ازیمورد ن یروغن یهادانهتن  ونیلیم
 تواند یم ،یروغن یهادانهکشور به  یخوراک ازین از درصد 21
 دیمجموع تول ب،یترتنیهمبه. شود نیتأم داخل دیتول محل از

 شود،یم ینیبشیپ 1404تن در سال  ونیلیم 05/3چغندر 
در کشور  شکر و قند یتقاضا مجموع برآورد یبرا کهیدرحال

 ونیلیم 45/2 حدود در یواردات(، یچغندر معادل)برحسب 
یبرا -است شکر تنهزار  350که معادل  -قند چغندر تن

 



 

 

 (تن)هزار  1404 افق در کشور مختلف یهااستان یزراع محصوالت کل دیتول برآورد. 5 جدول

 استان غالت حبوبات یصنعت نباتات جاتیفیصو  یسبز کل دیتول
-گوجه اریخ هندوانه

 یفرنگ

 بیس
 ینیزم

 گندم جو برنج ذرت ایلوب عدس نخود پنبه چغندرقند آفتابگردان ایسو کلزا ازیپ
 یشرق جانیآذربا 6/969 7/161 1/2 - 8/32 53/1 48/24 58/12 - 7/5 - - 5/321 6/185 8/365 1/24 47/18 2126

 یغرب جانیآذربا 6/1152 162 - - 74/29 44/6 3/22 - 8/748 07/2 - 82/2 7/107 - 9/97 7/11 2/23 4/2367
 لیاردب 2/834 2/203 47/5 7/10 585/0 32/26 - 2/3 - - - 63/6 - 04/506 2/93 - - 5/1689
 زنجان 4/396 14/308 - - 17/72 26/9 9/20 - 8/149 - - 1/11 6/59 2/219 6/145 - - 4/1392
 تهران 1/383 8/119 - - - - - 4/19 - - - - 25/4 11/40 8/178 6/14 5/12 7/772
 اصفهان 9/510 6/479 44/29 1/5 67/7 661/0 - 6/19 7/42 82/0 - - 1/277 6/386 40 38/62 - 6/1862

 فارس 7/2302 9/368 1/94 5/616 4/66 93/4 43/6 1/34 2/208 6/8 - 6/35 1/253 6/99 1/1086 1/260 8/256 5709
 یمرکز 8/572 8/70 - - 1/56 9/60 - 6/2 5/93 9/11 - - - 4/190 - - - 1059
 هرمزگان 3/240 03/0 - 96/12 02/3 - - - - - - - 2/87 - 4/335 8/127 4/140 947

 بوشهر 3/92 9/73 - - - - - - - - - - - - 17/516 - - 4/752
 خوزستان 6/1722 5/94 7/78 107 6/16 - - - 5/2 11/2 - 91/12 3/112 03/84 6/150 4/46 02/375 3/2805
 زدی 96/91 6/44 5/0 3/10 11/1 183/0 - - - - - - 8/5 9/38 - - - 4/193
 کرمان 9/585 - - 8/166 - 45/1 636/0 - - 27/12 - - 1/110 64/389 9/470 5/416 1/625 6/2779
 همدان 3/542 511 - 34/35 - 32/17 16/13 - 2/100 36/2 - 56/10 - 8/893 7/220 6/117 5/224 8/2688
 یرضو خراسان 3/789 5/446 - - - - 4/10 4/93 6/960 - - 3/6 2/123 5/192 2/476 1/15 5/296 2/3410
 یشمال خراسان 6/180 6/242 - - - 88/1 - 73/13 7/21 - - - 6/184 4/27 4/52 - - 9/724
 یجنوب خراسان 2/62 220 - - - - 274/0 07/15 3/25 - - - - - - - - 8/322
 سمنان 5/145 5/158 - - - 484/0 - - 83 65/0 - - 7/46 2/91 - - 5/34 5/560

 کردستان 8/604 5/214 - - - 1/31 9/25 - 1/120 34/3 - - - 501 - 4/19 - 1520
 مازندران 6/291 2/143 1127 - 81/1 738/0 - - -  87/40 77 - - 5/120 8/28 04/63 7/1894
 گلستان 2/1006 2/241 9/196 - - - - 4/25 - 5/14 13/159 54/69 - - 4/146 8/63 2/95 3/2018
 النیگ - 6/17 36/865 - 5/46 - - - - 1/2 - - 65/35 65/89 - 5/29 5/149 9/1235
 لرستان 1/675 1/177 - 1/173 4/70 67/1 11/24 - 1/107 - - 8/36 - - - 7/102 5/15 6/1383
 چهارمحال 6/371 2/170 5/12 - 8/32 14/3 26/2 - - - - - - 5/132 - - - 1/725
 راحمدیوبوهیلویکهگ 3/248 3/111 7/30 - - 66/1 - - - - - 9/43 - - 5/83 - - 5/439
 کرمانشاه 6/493 9/423 - 8/368 - 056/3 9/80 - 5/326 - - 68/5 - - 4/67 2/36 6/3 7/1809
 قم 2/38 4/101 - - - - - - - - - - - - - - - 5/139
 نیقزو 8/335 9/236 - 5/148 - 1/2 - - 3/62 - - - - 398/10 9/253 2/5 2/15 4/1070
 وبلوجستانستانیس 7/278 - 1/5 6 - - - - - - - - 18/90 - - - 5/257 5/638
 المیا 1/166 97/0 5/11 9/41 - - - - - - - - 97/21 - - 11/167 96 6/505

 کشور کل متوسط 4/16103 3/5502 5/2459 1/1703 9/437 6/174 8/231 15/246 3/3052 36/66 9/199 9/318 1/1842 5/4078 4/4891 9/1549 56/2702 7/45544

 گروه متوسط 4/25752 5/844 7/3883 1/15064
  یمحصول
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 )درصد( هیپا سال به نسبت 1404 افق در کشور مختلف یهااستان در یزراع محصوالت دیتول راتییتغ درصد برآورد. 6 جدول

 کل دیتول
 غالت حبوبات یصنعت نباتات جاتیفیصو  یسبز

 استان
 گندم جو برنج ذرت ایلوب عدس نخود پنبه چغندرقند آفتابگردان ایسو کلزا ازیپ ینیزم بیس یفرنگگوجه اریخ هندوانه

 یشرق جانیآذربا 5/194 1/96 -7/64 - 8/275 -9/86 1/80 8/93 - -2/40 -100 -100 8/15 -1/34 6/24 -1/45 -7/30 3/51
 یغرب جانیآذربا 3/268 4/287 - -100 7/193 6/339 3/5 - 8/7 4/62 - -6 7/30 -100 -47 -7/50 -7/46 56

 لیاردب 7/96 88 -10 -5/67 -4/84 4/73 -100 -6/79 -100 -100 -100 -41 - 2/5 8/109 - - 4/32
 زنجان 4/85 6/128 - - 6/201 26/44 9/230 - 8/388 - - 1/507 -11 -7 205 -100 - 9/98
 تهران 1/104 -8/13 - - -100 - - 4/132 - - - -100 4/436 9/0 -3/21 -6/71 -5/12 3/10
 اصفهان 6/63 6/124 -4/60 -4/67 9/38 2/29 -100 3/21 7/5 -4/64 - -100 -7 -3/23 -31 7/26 -100 3/14
 فارس 3/87 6/110 -4/20 6/1 4/88 1/11 6/164 1/40 2/303 -6/8 - 6/29 -1/13 3/2 43 8/146 2/88 7/56
 یمرکز 4/95 -4/52 - - -4/0 9/189 -100 6/54 2/235 218 - -100 -100 -37 -100 -100 -100 4/9

 هرمزگان 6/265 -3/99 - -8/80 7/188 - - -100 - -100 - -100 -8/38 - 6/80 -26 4/4 25
 بوشهر 9/36 4/67 - - - - - - - -100 - -100 -100 - 5/8 -100 -100 2/6
 خوزستان 2/58 6/157 8/58 -2/40 6/452 -100 - - 5/149 -5/28 - 5/8 3/40 -3/11 2/71 4/17 45 3/14
 زدی 4/17 6/146 -5/87 -5/68 4/23 6/102 -100 -100 - -100 - -100 -8/74 9/329 -100 -100 -100 -5/12
 کرمان 7/202 -100 - -8/13 - 4/51 -5/69 -100 - 6/80 - -100 13 62 2/4 5/17 -2/2 4/23
 همدان 4/36 292 - -9/66 -100 8/822 7/70 - 2/191 -8/15 - -9/58 - 1/34 5/140 -1/9 -1/34 3/43

 یرضو خراسان 49 5/62 -100 - - -100 4/249 -4/17 -4/0 -100 - -8/34 -2/4 6/50 -7/18 -6/57 -3/21 9
 یشمال خراسان 7/36 6/180 -100 - - -7/67 -100 -1/44 -7/20 -100 - -100 2/149 4/109 -8/52 - -100 6/53
 یجنوب خراسان -4/22 7/195 - - - - -33 -9/57 -3/44 -100 - -100 -100 - - - -100 3/10

 سمنان 8/38 5/211 - - -100 -3/84 -100 -100 8/35 -1/81 - -100 7/357 1 -100 - -5/8 35
 کردستان 181 5/379 - -100 -100 1/452 -7/0 - 5/170 6/154 - -100 -100 8/31 -100 -4/49 -100 6/82
 مازندران 6/135 7/148 3/14 - 4/35 6/301 - -100 - -100 5/13 3/8 -100 -100 8/34 2/273 4/76 5/30

 گلستان 2/71 6/159 -9/12 -100 - -100 -100 -4/4 - 5/5 -3/2 4/4 -100 -100 -3/54 8/77 -2/16 12
 النیگ -100 6/140 36/7 - 5/232 -100 - - - 1/70 - -100 390 65/531 - 5/587 5/78 8/31
 لرستان 1/193 6/210 -100 1/173 4/163 -4/79 6/30 - 1/149 - - 8/224 -100 -100 -100 -1/33 -5/47 7/78
 چهارمحال 6/302 2/254 -6/24 - 8/120 14/31 7/83 - -100 - - -100 - -5/19 - - - 6/102
 راحمدیوبوهیلویکهگ 3/295 3/259 7/74 -100 -100 9/42 -100 - - - - 4/329 -100 - -3/84 -100 -100 6/112
 کرمانشاه 6/62 7/35 - 8/9 - 9/384 -3/9 - 5/138 -100 - -48 - - -56 2/69 -2/67 7/25
 قم 2/28 4/36 - - - - -100 -100 - -100 - -100 - - - - - 8/20
 نیقزو 8/65 5/232 -100 5/49 -100 -1/69 -100 -100 9/63 -100 - -100 -100 -3/14 -6/23 -2/70 -7/63 5/25
 وبلوجستانستانیس 7/131 -100 54 -6/61 - - - - - -100 - -100 18/50 - - - 178 1/84
 المیا 1/80 -8/87 5/55 9/57 - -100 -100 - - - - -100 9/580 - - 9/91 -47 3/23
 کشور کل متوسط 7/96 146 8/3 -7/7 94 123 3/16 -2/5 28 -7/5 -4/7 4/9 1/1 06/1 8/1 7/6 1/1 3/36

 گروه متوسط 1/76 2/67 5/20 15/2
 یمحصول
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 یضرور محصول نيا میمستق مصرف بخش در کمبودها رفع
 دیتول در يیخودکفا به یابیدست دهد یم نشان امر نيا. است

 ست؛ین ريپذ امکان یکنون یهااستیس ادامة با محصوالت نيا

 نيا واردات یباال یارزبر با توجهاست با  یضرور نيبنابرا
 نةیزم در یگذارهيسرما ،1404 سال در محصوالت زانیم

 .رديپذ صورت محصوالت نيا دیتول شيافزا
 

 1404 افق در کشور عمدة یمحصوالت زراع یو تقاضا عرضه سةیمقا. 7 جدول

 محصول نام
 سرانه مصرف

 (لوگرمی)ک
 1404 افق در کل یتقاضا

 ( *تن ونیلی)م
 در شدهینیبشیپ عرضة
 تن( ونیلی)م 1404سال 

 در تقاضا و عرضه شکاف
 (تن ونیلی)م 1404 سال

 درصد
 ییخودکفا

 یماکارون و تیسکویب نان،
 (گندم به ازین)معادل 

175 97/14 1/16 13/1 07/1 

 62/0 -49/1 47/2 97/3 4/46 برنج
 23/1 16/0 844/0 684/0 8 حبوبات

 36/1 09/1 08/4 99/2 35 ینیزمبیس
 5/1 67/0 84/1 17/1 7/13 ازیپ

 ینبات روغن
 (یروغن یهادانهبه  ازی)معادل ن

7/32 79/2 585/0 2/2- 21/0 

 شکر و قند
 (قند چغندر به ازین)معادل 

3/64 5/5 052/3 45/2- 55/0 

 نفر درنظر گرفته شد.  ونیلیم 5/85 ،1404 سال در کشور کل تیجمع* 
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