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خودکفایی در تولید ذرت علوفهای
(سیلویی)
تأمیــن نهادههــای دامــی بــه میــزان الزم از آنجــا اهمیــت ویــژه پیــدا میکنــد کــه کمبــود یــا نبــود
آن بهطــور مســتقیم بــر زنجیــره غذایــی انســانها و بهطــور مشــخص بــر تأمیــن گوشــت و مــواد
پروتئینــی تأثیــر میگــذارد؛ موضوعــی کــه در ســالهای اخیــر بــا افزایــش قیمــت گوشــت ،نوســانات
زیــادی را بــر بــازار و ســبد غذایــی مــردم تحمیــل کــرده اســت .یکــی از ایــن نهادههــای دامــی
ذرت اســت کــه پــس از گنــدم و برنــج ،مهمتریــن مــاده غذایــی دنیــا را تشــکیل میدهــد .ذرت
از لحــاظ فتوســنتزی گیاهــی چهارکربنــه ( )C4اســت و گرچــه دامنــه ســازگاری آن گســترده اســت،
ولــی در اقلیمهــای گرمســیری و نیمهگرمســیری رشــد بهتــری میکنــد .پتانســیل عملکــرد ذرت در
واحــد ســطح بهگونـهای اســت کــه برداشــت  ۱۵تــا  ۲۰تــن دانــه در هکتــار در ســطح تجــاری رایــج
میباشــد .بــه دلیــل اســتعداد زیــاد در تولیــد دانــه ،ذرت را «پادشــاه غــات» نامیدهانــد .بــا ایــن
حــال همــواره ارز زیــادی بــرای واردات بــه ایــن کاال بــه دلیــل اهمیــت آن در زنجیــره تولیــد برخــی
از کاالهــای اساســی اختصــاص مییابــد هــر چنــد کــه ایــران در تولیــد ذرت علوف ـهای یــا ســیلویی
خودکفــا شــده اســت ولــی همچنــان در تولیــد ذرت دان ـهای بــه دیگــر کشــورها وابســته اســت.
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مشکالت و موانع تولید
اولویــت کشــت ذرت علوفــهای ،نبــود
الگــوی کشــت ،بهصرفــه نبــودن ،اســتفاده
نکــردن از بذرهــای مقــاوم بــه کــم آبــی ،آببــر
بــودن ،کاهــش بارشهــای جــوی و ادامــه
خشکســالیها از موانــع تولیــد و عوامــل
وابســتگی کشــور بــه ذرت دانــهای اســت.
در بیــن نهادههــا و کاالهــای اساســی ،ذرت
دانــهای بیشــترین حجــم واردات را بــه خــود
اختصــاص داده اســت و تولیــد داخــل ،تنهــا
یــک دهــم نیــاز صنعــت دام و طیــور را تأمیــن

میکنــد و بــرای رفــع ایــن نیــاز بایــد بیــن 10
تــا  11میلیــون تــن ذرت در داخــل کشــور تولیــد
شــود.
هماکنــون ســطح زیــر کشــت ذرت
دانــهای و علوفــهای در کشــور  400هــزار
هکتــار اســت کــه از ایــن مقــدار  100هــزار
هکتــار بــه کشــت ذرت دانـهای و  300هــزار
هکتــار دیگــر بــه کشــت ذرت علوفــهای
اختصــاص دارد کــه بیــش از  15میلیــون
تــن ذرت علوفــهای بــرای مصــرف دام
کشــور تولیــد میشــود.

واردات ذرت دانهای به کشور
میــزان واردات ذرت در دولــت ســیزدهم بــا رشــد
 85درصــدی بــه لحــاظ ارزشــی روبــهرو بــوده
اســت بــه طــوری کــه ایــران در ســال  1392حــدود
یــک میلیــارد و  820میلیــون دالر صــرف واردات
ذرت کــرد کــه ایــن میــزان در ســال گذشــته بــه 3
میلیــارد و  336میلیــون دالر رســید.
از طــرف دیگــر میــزان واردات ذرت در دولــت
ســیزدهم بــا رشــد  53درصــدی بــه لحــاظ وزنــی
روبـهرو بــوده اســت بــه طــوری که ایــران در ســال
 1392حــدود  6میلیــون و  354هــزار تــن ذرت بــه
کشــور وارد کــرد کــه ایــن میــزان در پایــان ســال
گذشــته بــه  9میلیــون و  739هــزار تــن رســیده
اســت.
خودکفا شدیم
اســتانهای گــرگان ،مازنــدران ،اردبیــل و اهــواز
بــرای کشــت نهادههــای دامــی از ظرفیــت
باالیــی برخوردارنــد .بــه طــوری کــه طبــق
آمارنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی در ســال زراعــی
 ۹۸-۹۹ســطح زیــر کشــت ذرت دانـهای حــدود ۱۳۸
هــزار هکتــار و ســطح زیــر کشــت ذرت علوف ـهای
 ۲۲۰هــزار هکتــار بــوده اســت ،همیــن امــر ســبب
خودکفایــی کشــور در تولیــد ایــن محصــول شــده
اســت .ســید جــواد ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد
توگــو بــا «ایــران» در خصــوص
کشــاورزی در گف 
تولیــد ذرت در کشــور گفــت :خوشــبختانه در
ســالجاری در کشــورمان  15میلیــون و  500هــزار
تــن ذرت تولیــد شــده اســت.
از طــرف دیگــر فرامــک عزیزکریمــی ،مدیــرکل
دفتــر غــات و محصــوالت اساســی وزارت جهــاد
کشــاورزی بــر نقــش مهــم علوفــه و پروتئیــن
دامــی در تأمیــن امنیــت غذایــی تأکیــد کــرد و
افــزود :نیــاز ســاالنه کشــور بــه ذرت ســیلویی ۱۵
میلیــون تــن اســت کــه در حــال حاضــر ایــن
میــزان محصــول در کشــور تولیــد شــده و در ایــن
زمینــه خودکفــا هســتیم.
مدیــرکل دفتــر عــات و محصــوالت اساســی
وزارت جهــاد کشــاورزی میــزان تــابآوری کشــت
ذرت کشــور را  ۴۰۰هــزار هکتــار اعــام کــرد و
گفــت :متأســفانه کشــاورزان بــه دالیــل اقتصــادی
از ابتــدای کاشــت ،از نظــر تراکــم و مــوارد فنــی،
تفکیکــی بیــن محصــول ذرت علوفهای و ســیلویی
قائــل نمیشــوند و بــا اینکــه  ۱۵میلیــون تــن
تولیــد ذرت ســیلویی عــدد قابلاتکایــی اســت و
در ایــن زمینــه خودکفــا هســتیم ولــی بایــد بــه
اصــول برداشــت دقــت بیشــتری شــود.
رانت واردات ذرت دامی (دانهای)
طــی ســالهای اخیــر واردات ذرت دامــی ،رونــد
مشــخصی داشــته و ســاالنه حــدود ۹میلیــون
تــن ذرت دامــی وارد کشــور شــده اســت؛ درحالـی
کــه نیــاز داخلــی بــرای واردات حــدود  ۷میلیــون
تــن اســت .شــواهد برگرفتــه از اوضــاع نابســامان
ی اســت
تأمیــن نهادههــای دامــی حاکــ 
مــازاد واردات انجــا م شــده ،یــا بهصــورت غیــر
سیســتمی در بــازار آزاد فروختــه یــا بهصــورت
مــاده اولیــه در کارخانههــای مــواد غذایــی
مرتبــط اســتفاده میشــود.
در واقــع عــدهای بــا اســتفاده از رانــت خــود
بــا دریافــت ارز ترجیحــی ،واردات ذرت دامــی
انجــام داده و پــس از واردات ،ذرت را خــارج از
سیســتم بــازارگاه بــا ارز بــازار آزاد بــه فــروش
میرســانند .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه
بــا وجــود تحریمهــا از کشــورهای اروپایــی مثــل
انگلســتان ،هلنــد و ســوئیس واردات قابلتوجهــی
انجــامشــده اســت.

