ایران با خودکفایی  60درصدی
چهارمین تولیدکننده بزرگ
حبوبات است؛

افزایش
تولید حبوبات با
توسعه دیمزارها
حبوبــات از منابــع مهــم پروتئیــن گیاهــی بــوده که
در اکثــر غذاهــای مــردم بخصــوص اقشــار کمدرآمــد
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ریشــه حبوبــات بــه
لحــاظ تثبیــت ازت هــوا در خــاک ،جایــگاه خاصــی
در تنــاوب زراعــی آن بــا ســایر محصــوالت زراعــی از
جملــه غــات دارا اســت.
 1/1میلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزی کشــور
زیرکشــت حبوبــات قــرار گرفتــه اســت کــه میتــوان
گفــت  4/10درصــد ســطح زیرکشــت اراضــی
کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
از ایــن میــزان  87درصــد ســطح زیرکشــت حبوبــات
در کشــور متعلــق بــه دو گیــاه نخــود و عــدس اســت،
بــه طوریکــه ســطح زیرکشــت نخــود و عــدس در
کشــورمان بــه ترتیــب  751و  261هــزار هکتــار اســت،
بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت ایــران از لحــاظ
کشــت حبوبــات در جایــگاه چهــارم جهــان ایســتاده
اســت 95 .و  92درصــد ســطح زیرکشــت نخــود و
عــدس در ایــران در شــرایط دیــم کشــت میشــود.
عملکــرد گیــاه نخــود و عــدس بــه ترتیــب حــدود
 358و  399کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه نســبت
بــه میانگیــن عملکــرد جهانــی و کشــورهای مهــم
تولیدکننــده نخــود و عــدس بســیار پاییــن و کمتــر
از نصــف میانگیــن جهانــی اســت .امــا بــه صــورت
کلــی بایــد گفــت طبــق برنام ـهای 10ســاله و از ســال
 1394تــا افــق  1404قــرار بــود کشــورمان در برخــی
از حبوبــات بــه مثابــه  7محصــول دیگــر کشــاورزی
بــه خودکفایــی برســد .ایــن در حالــی اســت کــه بــا
برنامههــای نامناســب دولتــی طــی ســالیان گذشــته
و عــدم حمایتهــای کافــی از کشــاورزان نــه تنهــا
کشــور در ایــن محصــوالت خودکفــا نشــد ،بلکــه بــا
توجــه بــه تحریمهــای گســترده کشــور و نوســانات
ک ســو و همچنیــن افزایــش مصــرف واردات
ارزی از یـ 
ایــن محصــوالت بــه کشــور از ســوی دیگــر ،ســبب
ارزبــری گســتردهای در کشــور شــد .ایــران هماکنــون
در بســیاری از محصــوالت ماننــد عــدس و مــاش
نیازمنــد واردات اســت و تنهــا در محصوالتــی ماننــد
لوبیــا قرمــز و نخــود بــه میــزان قابــل قبولــی تولیــد
داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل عمدتـ ً
ـا از کشــورهای
اتیوپــی و اســترالیا نخــود ،از قزاقســتان انــواع لوبیــا
و دیگــر حبوبــات نیــز از کشــورهای قرقیزســتان،
ترکیــه ،ازبکســتان و چیــن وارد میشــود .از طــرف
دیگــر ایــران واردکننــده عمــده عــدس از کانــادا و
روســیه ،نخــود از ترکیــه ،آرژانتیــن و اتیوپــی ،لوبیــا
از قرقیزســتان و چیــن اســت .کارشناســان بخــش
کشــاورزی معتقدنــد بــه دلیــل سیاســتهای
اشــتباه وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت دوازدهــم،
رونــد فعلــی افزایــش قیمــت شــدید حبوبــات در
بــازار صــورت گرفتــه و در واقــع دولــت ســیزدهم
تــاوان سیاس ـتهای نادرســت دولــت قبــل را پــس
میدهــد .نزدیــک بــه  40درصــد مصــرف حبوبــات

کشــور از طریــق واردات تأمیــن شــده و  60درصــد
حبوبــات مصرفــی در اســتانهای کشــور تولیــد
ً
عمدتــا بــه مصــرف
میشــود کــه ایــن حبوبــات
داخــل میرســد و فقــط نخــود کشــورمان صــادر
میشــود .بــه همیــن دلیــل همــواره شــاهد آن
هســتیم بــا توجــه بــه فصــل برداشــت ،قیمــت ایــن
محصــول در بازارهــای جهانــی بــا نوســاناتی روب ـهرو
میشــود .از طــرف دیگــر گرانــی حبوبــات موجــود
در بــازار عمدتـ ً
ـا بــه دلیــل خشکســالی در کشــورهای
صادرکننــده حبوبــات بــه ایــران و افزایــش قیمــت
جهانــی ایــن محصــوالت صــورت گرفتــه ،بــه همیــن
دلیــل هزینــه واردات و ارز اختصــاص داده شــده بــه
حبوبــات بــا افزایــش محسوســی روبـهرو بوده اســت.
واردات سالیانه حدود  ۲۰۰هزار تن حبوبات
ســید عبــدی افتخــاری ،دبیــر انجمــن حبوبــات
ایــران ،نیــاز ســالیانه کشــور بــه حبوبــات را بیــن ۷۰۰

تــا  ۷۵۰هــزار تــن برشــمرد و گفــت :ســال گذشــته
( )۱۴۰۰نزدیــک بــه  ۵۰۰هــزار تــن تولیــد داشــتیم
کــه براســاس آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران
حــدود  ۱۹۴هــزار تــن انــواع حبوبــات وارد شــد ،البته
بخشــی از ذخایــر ســال  ۹۹نیــز بــه بــازار تزریــق شــد.
بــه گفتــه وی ،طبــق آمارهــا در ســال  ۹۹نزدیــک
بــه  ۸۶هــزار تــن حبوبــات از خــارج کشــور وارد
شــده بــود .بــا ایــن حــال دولــت ســیزدهم و وزارت
جهــاد کشــاورزی در تــاش هســتند بــا اتخــاذ
سیاسـتهای حمایتــی از کشــاورزان ،زمینــه افزایش
تولیــد بســیاری از حبوبــات را فراهــم کننــد تا شــاهد
کاهــش واردات در کشــورمان طــی ســالهای
آینــده باشــیم ،بهطــوری کــه بــا توجــه بــه توســعه
دیمزارهــا و نــگاه ویــژه وزارت جهــاد کشــاورزی بــه
تولیــد محصــوالت کشــاورزی ،از ایــن طریــق بــدون
شــک شــاهد افزایــش میــزان خودکفایــی حبوبــات
طــی ســالیان آینــده خواهیــم بــود.
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