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 چکیده

. با مردم کشور دارد ییغذا تیدر سبد امن ینقش پررنگ کشور است که یو راهبرد یاز محصوالت اساس یکیگندم 
ن برنامه بلندمدت داشت یو فناور یاسیس ،یاقتصاد ،یطیمح طیشرا رییو تغ میاقل هایپذیریرییتغ هایگذاریتوجه به اثر

 یوهایسنار دیو با ستیهمراه ن یکافبا دقت  ینیبشیداشتن برنامه بلندمدت انجام پ ی. برااست یالزامتولید گندم 
منظور با  نیاست. بد 0241گندم کشور تا افق  یپژوهندهیآ بررسی، نیداشت. هدف ا یپژوهندهیدر قالب آ یمختلف

و  MicMacو  scenario wizard یافزارهابا نرم GBN یسیونویروش سنار PESTEL لیاستفاده از تحل
 طرح گندم کشور در سال رانیو مد یقاتیتحق مرکزهای ،یدانشگاه برگاناز گروه خبرگان متشکل از خ یریگبهره

هرگز  رییاول(، تغ وی)سنار ندهیآ یبه سو شیپ ی،ویگندم کشور پرداخته شد. سه سنار یپژوهندهی، به بحث آ0931
 رکشتیاول سطح ز ویممکن، انتخاب شد. در سنار یویسنار 01 نیسوم( از ب وی)سنار یخیدوم( و عقبگرد تار وی)سنار

 ویسنار نیترنانهیخواهد داشت که خوشب شیافزا کنونی تیدرصد نسبت به وضع 5/91لکرد گندم درصد کاهش و عم 42
ختلف م یهاندهیآ ها،ارزیابی نیشد. در ا ارزیابیگندم  یابعاد مختلف عرضه و تقاضا ویاست. در هر سنار این بررسی

 اشته باشند.دتولید گندم  ندهینسبت به آ یبهتر یزیرهشد تا با توجه به آنها برنام یرسازیتصو گذاراناستیس یبرا
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 مقدمه

موجب  ،یکشاورز محصوالتی جهان متیق هایتغییرپذیریکشور، همراه با  تیرشد روزافزون جمع

 ،بنام نی. بر همباشدکشور  یبخش کشاورز یهااولویت ترینمهمجمله از یغذای تیامن نیتأم هشد

در  و داشته ی تاکیداساس محصوالت دیدر تول یبه خودکفای کشاورزی کشور ریزان بخشبرنامه

از  دیولبر ت هیبا تک یغذای تیامن نی، تأم"انداز ایرانسند چشم" دریعنی  رویکرد بلندمدت کشور

 & Salami) شده است دیتأک یحصوالت اساسم دیتول در یخودکفای و یداخل هایمنبع

Mohtashami, 2014) . یی سهم محصوالت غذا نیدر بگندم از جمله محصوالت اساسی است که

 1631 یهاسال یطکه  طوریه دارد ب در کشور هاباالیی در تامین انرزی و پروتئین مورد نیاز خانوار

 درصد بوده است 00و  04انرژی و پروتئین به ترتیب  سهم گندم در عرضه سرانه ،1633 یال

(AWNRC, 2018) . و برای رفع این نیاز،  بودهاهمیت گندم در سبد غذایی مردم ایران انکار ناشدنی

 الزامی است.  ار مهم وبسی تولید گندم در کشوربرای  بلندمدت داشتن برنامه

 به ویژه ،ها و صنایعگذاری بر فنآوریسرمایهگذاری برای برنامه بلندمدت نیازمند ریل ،سوی دیگراز 

 هاییافتهبا در نظرگرفتن شرایط و  ،هالذا تعیین اولویت است وهای نوظهور فنآوریاز  گیریبهره

یین تع. باشدمی ی و با ارزشضرور آیندهه به نگا ، مالی و فرهنگی موجود و بافناورانهعلمی، فنی، 

 آینده علوم، گذاریهدف برایمند عبارت است از تالش و بررسی نظام ،ها با نگاه به آیندهاولویت

رورت ضهایی که بیشترین فنآوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه با هدف شناخت آن دسته از مؤلفه

  .(Zahri, 2012) خواهند داشتبه همراه  یندهدر آ یاد شده،های حوزه را در و سودمندی

از جمله گندم با هدف  بینی تولیدات محصوالت کشاورزیزیادی به پیش هایها و ارزیابیبررسی

بینی ، پیشSalami & Mohtashami, (2014)اند. کشور پرداخته ریزیهای برنامهتعیین اولویت

 بیشترو نیاز اصلی کشور  میلیون تن خواهد بود 1/13میزان تولید گندم کشور  1040کردند تا سال 

بینی میزان به پیش، Rahimi Badr, (2018) .گذاری در تولیدات محصوالت کشاورزی استبه سرمایه

های تولید محصوالت کشاورزی آن اولویت در پیو  1040کشاورزی در افق تقاضای محصوالت 

پرداخت. وی با سه سناریوی ادامه وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی تقاضای گندم را به 

تغییر  هایبه تاثیرگذاری، Koocheki, (2015) .کردمیلیون تن برآورد  3/1و  0/11، 3/13ترتیب 

نشان داد که میانگین عملکرد تولید گندم  های ویبررسیاقلیم بر کشاورزی ایران پرداخت. نتایج 

بینی به پیش، Eyni Nargeseh, (2018) درصد کاهش خواهد یافت. 3/11حدود  1404تا سال 

نشان  قیتحق نیا جینتاتغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در استان فارس پرداختند.  هایاثرگذاری
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توان بالقوه  طیشرا در دراستان فارس، عملکرد دانه گندم ندهیآ میراقلییتغ طیشرا درداد که 

، به عنوان معاونت زراعت جهاد کشاورزی درصد خواهد داشت. 10تا  11از  یشیروند افزا )پتانسیل(

 مبنایبر ه است ک کردههایی برای تولید گندم در کشور بینیمتولی تولید گندم در کشور، نیز پیش

 1040هزار تن گندم در سال  144و  ونیلیم 10 دیموجود، تول یرهایا توجه به متغبرآوردها و ب

 . (Deputy Minister of Crop, 2016) دادخواهد  رخمیالدی(  1410)

از  ییک .اندبینی تولید گندم ایران پرداختهالمللی نیز اقدام به پیشبین مرکزهایو  هاموسسه

ی الگواست که  (FAPRI) 1یو کشاورز یغذای یهاتاسیس قاتی، مؤسسة تحقمراکزترین این مهم

الگو،  این در. کردرا ارائه  (IMPACT() 1و تجارت یکشاورز یکاالها استیس لیتحل یالمللینب

 1410تا سال  1411ل ، از سابرآورداین  برابرسطح زیرکشت گندم ایران ارائه شده که از  یبرآورد

بینی نشده است. همچنین میلیون هکتار خواهد بود که تغییر قابل توجهی پیش 7/3تا  3/3بین 

میلیون  7/1ساالنه حدود  میانگینطور ه ، ب1410تا سال  1413بینی، ایران از سال این پیش بنابر

انداز تولید ارائه چشم هایمرکزیکی دیگر از ، (FAPRI, 2018) تن واردات گندم خواهد داشت

های صورت گرفته، در سال بینیپیش بنابراست که  OECDو  FAOمحصوالت کشاورزی همکاری 

میلیون تن گندم خواهد بود. همچنین نیاز غذایی  3/4و واردکننده  7/10، ایران تولیدکننده 1417

 . (OECD/FAO, 2018) اهد بودمیلیون تن خو 1/13، حدود 1417گندم نیز در سال 

الف در و این اخت نبوده، یکسان 1040های صورت گرفته برای تولید گندم در افق بینیپیش

ر ریزی خواهد شد. از نظبرای برنامه هاگیریتصمیمبینی تولید گندم باعث عدم قطعیت در پیش

(Salami & Mohtashami, (2014 ویکردها و ز رناشی ا هابینیدر پیش هااختالف، ریشه این

 شده در کارگرفته به (پارامتر) هایمیزان فراسنجهها یا معادله صورتن و های مختلف محققاروش

رایج  جهانمیالدی در  1444و  1334بینی معرفی شده در دهه . الگوهای پیشستابوده  الگوها

 مختلف هایمسئلهتجمیع  ی الگویی که تواناییمنسجم برا یهابرنامه نیتدوبودند و با توسعه دانش، 

را  شوند تیریمد دیکه با (مستیس) هایینظام دهیچیو پ وستهی، بهم پیاچند رشته تیماه لیبه دل

 یراشده ب نیتدو راهبردهای )استراتژی(است که  ی، ضرورنیبنابرا .توسعه یافتند داشته باشند،

خش ب یکه ابعاد اصل ردیصورت گ ایبهینهجامع و  یهالیتحل مبنای بر هاموضوع نیبا ا رویارویی

این الگوها . (United Nations, 2014)قرار دهد  یمورد بررس کپارچهی یرا به شکل کشاورزی و غذا

 یبخش نیب یهالیو تحل هیتواند تجزبکه  ایجاد کنند ایو پو کپارچهی یزیربرنامه یبرا یابزارباید 
                                                      

1 Food and Agricultural Policy Research Institute 
2 International Model for Policy Analysis of Agricultural Commodities and Trade 
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بلندمدت آنها در  یامدهایاف در مورد پکرده و اکتش ریپذها را امکاناستیس هایگذاریشفاف از اثر

 . (Pedercini & Barney, 2010) سازد ریپذرا امکان یطیو مح ی، اقتصادیتوسعه اجتماع

نظر نگرفتن برخى در لیل دهایى مانند پیشبینى به ى روشمدرآناکادى بیستم میال ایان سدهپدر 

ها باعث شد تا روشین دن اپاسخگو نبود. بود مشهو جهانسریع  هایپذیرینیز تغییرو  هاعامل

 به یقین،، شته باشنده داینداز آستى درنند تصویر ابتو نچهین نتیجه برسند که چناابه ان شگرهوپژ

ر نهایى که تصو، آما برعکسابرسند. ى باالترد سوو  وضعیتبه و بگیرند ى بهترى نند تصمیمهاامىتو

وزه و در مرا. (Weber, 2006)زد مىسار متضرن را ناآناگزیر ن تصمیمهایشا، ندارنده ینداز آستى در

ه یند، آ1هىوپژهیندن آهمچو ینگا؛ واژمىبرندر به کارى را بسیان گا، واژهابررسیاز  ستهدین ا

بسته ن، واگاواژین از اما هر یك . ا3شناسىهیندو آ 0رىنگاه یند، آ0پیشبینى، 6هیندو آقلمر، 1ندیشىا

 Da) دمىبرنه بهر ایویژهى هاو از روش ری بودهبسیای هاضپیشفر( و رىتئو) هانظریه ه ازمدآبرو 

Costa, Warnke, Cagnin, & Scapolo, 2008) . ستیابى به اى دبر هامفهومین از اهمچنین هر یك

نش داضعف از که  است پژوهیهیندآدانش آینده،  ممفهو ترینرایج ند.د داربررگوناگونى کا هایهدف

ظاهر  ویژهى پاسخگویى به چالشهادى در هبررانش مدیریت ارى و دانش سیاستگذ، داپیشبینى

 . (Havas, Schartinger, & Weber, 2010) سته اشد

گزاران مختلف بر وجه نظر واقع تاز سوی سیاس مانندبا اقبالی بی، 1334از اوایل دهه  پژوهیآینده

تدوین  زمینه هایی را در اینبرنامهکشورها قریب به اتفاق  بیشتردهه  ای که در طی اینگونهه شد؛ ب

، 1اروپا ، اتحادیه7دسازمان توسعه صنعتی ملل متح مانندالمللی های بین. حتی سازمانکردندو اجرا 

پرداختن به  برایرا  هاییموسسهو  مرکزهاو ... نیز  (3فائوسازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد )

در  پژوهیآیندههای پروژه با نگاهی به .(Namdarian, 2016) اندکردهتأسیس  پژوهیمقوله آینده

اجتماع، محیط  ی اقتصاد،دهی مسیر آتها به جهتاین پروژه شود که بروندادمشخص میکشورها، 

ه دهای علمی تبیین کردیل را با روشهای باست و آیندهاین کشورها پرداخته  فناوریزیست، علم و 

ممکن و  یاز آینده، روندها یاست که با تصویرساز یپژوهی رویکردآینده. (Zahri, 2012) است

                                                      
1 Future Study 
2 Future thinking 
3 Future Field 
4 Forecast 
5 Foresight 
6 Futurology 
7 The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
8 European Union 
9 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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درست  یبردارانداز ترسیم شده است را با بهرهکه در قالب چشم یاهبه آیند دستیابیی مطلوب برا

با توجه به اهمیت گندم . (Maadi Rudsari, 2017)کند امکانپذیر می هاتفرص و هامنبعو بهینه از 

ریزی برای تامین بخشی از انرژی سبد غذایی مردم از طریق برنامه ضرورتین در کشور و همچن

به  در آغازاست. برای این منظور  1014، آینده پژوهی گندم کشور تا افق ارزیابیگندم، هدف این 

 پرداخته شد.  هاارزیابیبا ارائه روش پژوهش به بررسی نتایج  آنگاهپژوهی و مبانی نظری آینده

 روش تحقیق
اما بحثی که  ،داخلی و خارجی بسیاری وجود دارند هایمفهوم، ابعاد، انواع آینده، مقالهدر ارتباط با 

پژوهی است. تاکنون، هآیند هایها و ارزیابیبررسیدر این بخش اهمیت دارد، چهارچوب 

 بیان هاتوسط صاحبنظران ارائه شده است. این چهارچوبپژوهی هآیندهای مختلفی برای چهارچوب

های ها و ارزیابیبررسیتوان برای انجام است و میپژوهی هآیندکننده فرایند عمومی اجرای 

های موضوعی متفاوت از آنها استفاده کرد. بسیاری از های مختلف و با دامنهدر حوزهپژوهی هآیند

اند. از ه بردهها بهرپژوهی در کشورهای مختلف از این چهارچوبهای آیندهپژوهشگران در پروژه

 پژوهیهآیندتوان به چهارچوب میپژوهی هآیندهای ها و ارزیابیبررسیهای رایج در جمله چهارچوب

Martin(1995) ،Horton(1999) ،Reger(2001) ،Miles(2002) ،Voros (2003) ،Saritas(2007) ،

Poper (2008)  وVoros (2012) 2016)نظر  بنابر. 1اشاره کرد(Namdarian,  ،ىهافعالیتو  هامگا 

 ازیمحقق با توجه به ن الذ ،نددار یکدیگر با همپوشانیهاییو  هاشباهت ،پژوهیهآیند ىهابچورچها

 بررسی و ارزیابیهدف به اینکه با توجه  .کندمیاستفاده  پژوهیهآیند یهاخود از چهارچوب

 پژوهیهآیندارچوب در دسترس، چه هایدادهبا توجه به  لذاپژوهی گندم در کشور است آینده

(Voros, 2012)،  شدانتخاب. (Mousavi Madani (2018 بخش  پژوهیهآیند بررسی، نیز در

 ،Voros, (2012) پژوهیهآیندچهارچوب  هایمرحلهده است. اورزی از این چهارچوب استفاده کرکش

  :است به شرح زیر

، پژوهییندهآ یهاپروژه با استفاده از روش یهامرحله نخست داده یطی(: درمح یشپوورودی ) -الف

 یلداخ یهاو گزارش هامقاله، هاکتاب، سندها ای،کتابخانه مطالعه ی،محیط و تحقیقات میدان یشپو

 یمؤلفه محیط ینمرحله چند ینا یل: درو تحل یهتجز -ب .(Voros, 2012)شوند یم یبررس یو خارج

                                                      

و  تالیف نامداریان "ی گذاراستیو اثرات آن در س یعلم و فناور ینگارندهآی"توانند به کتاب مندان میبا توجه به حجم مطالب، عالقه 0
 . کنندمراجعه  چاپار(، انتشارات 0935زاده )حسن
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و  1یاصل هاییانجر ین بین،و تحلیل واقع شده و از ا یهمورد تجز یتأثیرگذار بر بخش کشاورز

 .شوندیخالصه و تعیین م 6ضعیف هاینشانهو  1در حال ظهور هایمخالف اثرگذار، موضوع

ی عالئم ضعیف تلق یمحتمل قرار نگرفته و به نوع هاییندهآ ءدر حال ظهور، هنوز جز هایموضوع

 0موارد به ابرروند ینشدن ا یلنوظهور به تبد هایاز موضوع همگان. تداوم عرضه و استقبال شودیم

 یهامؤلفه هایاثرگذاریمرحله  ینا یر: درو تفس یلتأو -ج .شودیمنجر م یندهدر آ یا ابررویداد

 یندو برآ هااز پیشران یگیربهره با. شودیم یشمستقیم پاناطور مستقیم و  به یبر کشاورز یمحیط

سناریوهای  یهپا بر هااثرگذاری ینادر نهایت  تشخیص داده شده و های، مولفهمحیط یهامؤلفه

 شود.یم بازگو سناریوی منتخب چند در قالب یتدر نهاشوند و مختلف عمیق می

های این چهارچوب، . برای اجرای هر یك از بخشدکررا مشخص  پژوهیهآیندچهارچوب وروس، ابعاد 

و در  0PESTELهای اجرایی است. در مرحله ورودی، برای پویش محیطی، از تحلیل نیاز به روش

تحلیل  ( استفاده شد.GBN) 3مرحله تجریه تحلیل و تاویل و تفسیر از الگوی جهانی کسب و کار

PESTEL، ریروند به تصویبه کار م یطیمح یابیدر ارز را که یطیکالن مح هایعاملاز  یچهارچوب 

 كیکه  یطیکالن مح هایعاملمشخص از  یاندازچشم محیطی، قاتیکشد و در حوزه تحقیم

آگوالر  پروفسور ،بار نخستین یبرا .(Ziout, 2015) کنددهد را ارائه  رمد نظر قرا دیبا کسب و کار

 همان در 1440 الس در پس از آن و کرد یمعرف را PEST لیتحل و هیتجز ابزار 1337در سال 

 لیتحل و هیتجز .آمد وجود به PESTEL ابزار بیترت نیا به و شد اضافه آن به EL پسوند دانشگاه

PESTEL نظر از را وکارکسب و فضای طیمح تا کندیم کمك که است یسودمند و ساده ابزار 

 ،(Socio-Cultural) یفرهنگ و یاجتماع ،(Economics) یاقتصاد ،(Politics) یاسیس

 شده یابیارز( Legal) یقانون ، و(Environment) یطیمح ،(Technology) فناورانه هایتغییرپذیری

 . (Heise, 2015)به وجود بیاید  و فضای کسب و کار طیمح از یبهتر درک و

. (Bishop, 2007) است یافته رواج یوسنار یطراح یبرا یمختلف یهاسال گذشته روشچهل در 

 یتقابل مخروط روش ای،یل شاخهند از: روش دومحور، روش تحلاها عبارتروش یناز ا شماری

همان  ین روشترتوانمند یانم ین. در اهاتاثیرگذاری و روش درخت یوسنار ةروش شبک یرش،پذ

                                                      
1 Main Stream 
2 Emerging Issue 
3 Weak Signal 
4 Megatrend 
5 Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal 
6 Global Business Network  
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 یجهان ةشبک" GBN و به روش شودمیشل استفاده  شرکت یلةوسروش دومحور است که به 

از  1317وکار در سال کسب یجهان . شبکة(Abdallah Khani, 2011) ، معروف است"وکارکسب

ها و شرکت یبرا به ویژهروش  ینا .(Schwartz, 1991) شد ایجادشوارتز و همکارانش  یترپ یسو

 ییاستاندارد طال"روش را  ینکه ا یاگونه به است کارآمد یاربسی در سطح بخش یوسازیسنار یبرا

 قطعیت بر عدم یمبتن یهاروش روزه، امیطور کل به. (Millet, 2003)نامد یم "یوهاسنار یدتول یبرا

 ینبهتر یونگارانسنار و از نظر رودیبه شمار م یوهاروش ساخت سنار ترینیجرا GBNروش  به ویژهو 

 . (Bishop, 2007)رود یشمار مه در اغلب موارد ب یوهاساخت سنار یروش برا

 هامرحلهین ت. امرحله اس 1 یدارا کند،یم یانکه شوارتز آن را ب GBNبه روش  یوسنار یزیربرنامه

 ییشناسایط، در مح یدیکل یروهاین ییشناسای، اصل یمتصم یاموضوع  ییند از: شناسااعبارت

 یسرساخت ماتیوها )سنار منطق انتخابیت، قطع و عدم یتاهم بر پایه یبندرتبه، رانیشپ یروهاین

 هایگذاریو اثر هامضمونیوها، سنار پربارکردنیدی(، کل هاییتقطع با استفاده از عدم یوسنار

 یکه شوارتز برا ایمرحله 1 . از(Schwartz, 1991) راهنما هاینشانهها و انتخاب شاخصیوها و سنار

آخر با  ةمرحل 1ست و در یوهاسنار تدوین اول مربوط به ةمرحل 3مطرح کرده،  یوسنار یزیربرنامه

از  یكهر رخدادر صورت د ،کنونی یابی راهبردهایارز یاراهبرد و  ینتدو یوها،در نظرگرفتن سنار

روش دلفی از از گروه خبرگان  هادادهآوری گردبرای  .(Tapinos, 2012)شود یانجام م یوهاسنار

نی است که در زمینه گندم در کشور صاحب نظر گارپژوهش شامل خباستفاده شد. جامعه آماری 

شانس یکسانی برای انتخاب شدن، نیستند،  دارایهستند. با توجه به اینکه اعضای گروه خبرگان، 

. افراد منتخب شامل خبرگان دانشگاهی فعال در زمینه تاس یراحتمالیغ ،یریگنمونه روشبنابراین 

خبره( و خبرگان  6اصالح و تهیه نهال و بذر کشور ) تحقیقات خبره(، خبرگان موسسه 6گندم )

در سال  این بررسیاست.  خبره(، بوده 6معاونت زراعت بخش طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی )

 استفاده شد.  0.6 1سناریو ویزارد و 3 1مكمیك یبا استفاده از نرم افزارها و 1631

 نتایج و بحث
 زیرامشخص شد  هابررسی و ارزیابی، حدود PESTELوروس و الگوی  ببا توجه به چهارچو آغاز،در 

لی موضوع و تصمیم اص ،هابررسی و ارزیابیباید مرز  به حتمبا توجه به گستردگی بخش کشاورزی، 

 مانهابه دو زیرس بررسیپژوهی گندم کشور است، آینده که بررسی. با توجه به هدف شودمشخص 

                                                      
1 MicMac 
2 ScenarioWizard 
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یك روند مشخص وجود دارد  تنهاتفکیك شد. در بعد تقاضا،  (،1با شکل ) هماهنگ عرضه و تقاضا

بینی نیست و میزان رشد غیرقابل پیش ()شوک ایهتکانهکه، مصرف سرانه افراد دچار  طوریه ب

. بنابراین در بخش تقاضا مدل با دو متغیر روستهوبرجمعیت نیز، روندی با عدم حتمیت اندکی 

 زیادی هایتغییرپذیریمصرف سرانه جامعه و رشد جمعیت کشور سروکار دارد. اما در بخش عرضه، 

در تولید و واردات گندم در کشور وجود داشته است. در بخش تولید، دو عامل سطح زیرکشت و 

 ات پژوهش، اهرم افزایش تولید گندم در کشور، توجهادبی بنابرافزایش عملکرد گندم مطرح است که 

به  بررسی. بنابراین در این (Jalal Kamali, 2012)افزایش عملکرد تولید گندم در کشور است  به

  بحث عملکرد با جزئیات بیشتری پرداخته شد.

 
 مرز مدل )منبع: محاسبات تحقیق((1)شکل 

Figure (1)Model boundary (Source: Research Calculations) 
داخلی و خارجی، شناسایی نیروهای کلیدی در  هاینتایج بررسیعه به خبرگان و مراج نظر برابر

 نی. در ادهدیمطالعه را نشان م PESTEL لیشده تحل یطراح یالگو ،جدول محیط صورت گرفت. 

(، عملکرد P) یاستیس ایهعاملگندم جزء  ارانهیو  مینرخ بهره، تحر ،راهبردی رهیذخ هایعاملالگو، 

کشت گندم، مصرف  ینهاده الزم برا متیدام، ق هیکار ماهر، سود کشاورز، تغذ یرویگندم، ن دیتول

 ت،ینرخ رشد جمع ت،یجمع (،E) یاقتصاد هایعامل وجزو مصرف کود و سم  یتجار یبذر، کشاورز

 شتزارکانتقال دانش به  عات،یضا ،یها و بخش خصوص، تشکلکشتزاراندازه  ،و سن کشاورز التیتحص

 وهیش ن،یبذر، کمبا تیفی(، تراکتور، کS) یفرهنگ-یاجتماع هایعامل وجزو مصرف سرانه گندم 

عه، و توس قیتحق خته،یگندم ترار ب،یرق اهیو آفت، گ یماریب ،یاریروش آب ،یتناوب زراع ،یاریآب

و  فناورانه هایعامل وزجکود و سم  تیفیو ک قیدق یکشاورز ،یحفاظت یکشاورز د،یجد هایرقم



 

 

 

 

 

 

 

 

  93آینده پژوهی ایران...

 طیشرا رکشت،یسطح ز ،یاریآب میزان و دورخاک،  تیفیو آفت، ک یماریب ،ی(، دما، بارندگT) یفن

 نیزم تیواردات، نوع مالک ،ینیمتض متیق و (E) یطیمح هایعامل وجز یاریآب و هوا و آب یفصل

  هستند. بررسی( L) یقانون هایعامل وجز مهیو ب
 طراحی شده مطالعه PESTELD(الگوی 4)جدول 

Table (1) study designed PESTELD analysis 
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Source: Research Findings 
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 گاهیهستند که جا هاییعاملو  ستین ی، قطعبه حتم (،1جدول ) برابری صورت گرفته بندطبقه

گروه  رییبا تغ نیاست. بنابرا یو هم اقتصاد یقانون میتصم كیکه هم  مهیب مانندچندگانه دارند 

ها عامل رییغو ت وجود دارد صورت گرفته یبنددر طبقهها عامل ییجاه ب امکان جا ناخبرگان و محقق

 لیاز تحل که یطوره د بنکمین جادیا بررسی و ارزیابی جیدر نتا رییصورت گرفته تغ یبنددر طبقه

PESTEL  ابعاد  ها همهعاملاستفاده شد تا  بررسی چهارچوببه عنوانPESTEL  لحاظ  بررسیدر

 .شود

 عدم یو دارا بوده گندم در واحد سطح اثرگذار یدکه بر عملکرد تول هایی هستندعامل هایشرانپ

 یتم حتمعد یزانم توانیکه نم اییندهنسبت به آ یدانش ناکاف یعنی یت،هستند. عدم قطع یتقطع

های یاد عاملبرای شناسایی نیروهای پیشران از میان . کردآن را محاسبه  (یسكرخطرپذیری )و 

دی بنبه اولویت بررسیهای ، به گروه خبرگان مراجعه شد. پس از شناسایی پیشرانجدول در  شده

، میزان شکل ها از منظر اهمیت، عدم قطعیت، میزان اثرگذاری و اثرپذیری پرداخته شد. پیشران

بهبود فناوری  دهد. قیمت گندم،ا نشان میر بررسیهای منتخب اهمیت و عدم قطعیت پیشران

اند که نشان از عدم اقلیم در ضلع شمال شرقی نمودار واقع شده هایکشت گندم و تغییرپذیری

 دارد.  یاد شدههای قطعیت و اهمیت باالی پیشران

 
 تحقیق( یافته)منبع:  بررسیهای میزان اهمیت و عدم قطعیت پیشران(7)شکل 

Figure (2)The importance and uncertainty of study progress (Source: Research 

Finding) 
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اثرهای  ،اثرپذیری-ماتریس اثرگذاری هایداده و ورود مكمیك. با استفاده از نرم افزار کردتوجه 

ع آب، های منابها محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که پیشرانمستقیم پیشرانمستقیم و نا

ازهای های گافزایش جمعیت و تحریم اثرگذاری باالیی در بحث گندم کشور دارند؛ در مقابل، پیشران

رای ، داشکل هستند.  بررسیهای اثرپذیر پیشران وجزود، ای، شکاف عملکردی و مصرف کگلخانه

اثرپذیری است که هم -ترین رکن این ماتریس اثرگذاریمهم ،چهار ربع است که ربع شمال شرقی

 که به دو دستة آیندبه شمار میاثرگذاری باال و هم اثرپذیری باالیی دارد و متغیرهای آن دووجهی 

است  رسیبراقلیم، متغیر ریسك  هایغیر تغییرپذیریشوند. متهدف تقسیم میمتغیرهای ریسك و 

را دارد. متغیرهای هدف زیر  سامانهکه ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل شدن به بازیگر کلیدی 

گیرند که شامل الگوی غذایی، قیمت گندم، فناوری کشت ناحیة قطری شمال شرقی صفحه قرار می

 ایههدفو نمایانگر سامانه واقع، نتایج تکاملی گندم و کشاورزی دقیق است که این متغیرها در

هایی است که اثرگذاری باال داشته و هستند. ربع شمال غربی، شامل پیشرانسامانه ممکن در یك 

اثرپذیری کمتری دارند که بیشتر به عنوان متغیرهای برونزا مطرح هستند که شامل تحریم و افزایش 

هایی با اثرپذیری باالست که اثرگذاری کمتری دارند نجمعیت است. ربع جنوب شرقی، شامل پیشرا

ه دهند و درونزا هستند کها را بروز میدیگر پیشران هایهایی هستند که اثرگذاریبیشتر پیشرانو 

است و  ای و شکاف عملکردیجدید، مصرف کود و سم، استارت آپ، گازگلخانه هایرقمشامل 

نه  کههایی است نامید. ربع جنوب غربی، شامل پیشرانتوان آن ها را متغیرهای نتیجه نیز می

متغیرها،  دهد که ایناثرگذای باالیی دارند و نه اثرپذیری باال. بنابراین، متغیرهای مستقل را نشان می

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند و این متغیرها قابلیت ارتقا به متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای 

متغیرهای هدف و ریسك را دارند که شامل متغیرهای آزادسازی اقتصادی و منابع  تعیین کننده یا

ادسازی های آزهای ریسك و پیشراناقلیم جزء پیشران هایب است. با توجه به پیشران تغییرپذیریآ

ثرگذار های اقیمت گندم، کشاورزی دقیق، الگوی غذایی و بهبود فناوری کشت گندم از جمله پیشران

 هستند.  بررسیهدف جزو و  مطالعه بوده یرو اثرپذ
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 تحقیق( یافته)منبع:  مطالعه هایمیزان اثرگذاری و اثرپذیری پیشران (3)شکل 

Figure (3) The effectiveness and effectiveness of study drivers (Source: Research 

Findings) 

دست ه ج بنتای بنابراست.  بررسیی هامستقیم پیشرانمستقیم و نا هاییدهنده اثرپذیر، نشانشکل 

ز ها است و قیمت گندم نیمستقیم، تحریم اثرگذارترین متغیر بر پیشران هایآمده، در ماتریس اثر

 د. شومی متأثرزادسازی قیمت گندم آها، بسیار اثرگذار است و تنها از از تحریم پس
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 ق(تحقی یافته)منبع:  بررسیهای مستقیم پیشرانپذیری مستقیم و نااثرگذاری و اثر (1)شکل 

Figure (4)Direct and indirect impact and effectiveness map of study progressives 

(Source: Research Findings) 

 دیگربه  مستقیم بیشتری نسبتنا ریم، به نسبت ماتریس مستقیم اثرهایمستقیم، تحدر ماتریس نا

گیرد. ها میانپیشر دیگرها دارد. فناوری بهبود کشت گندم نیز بیشترین اثرغیرمستقیم را از پیشران

باال و  یباال، اثرگذار تیخواهند شد که عدم قطع یسیونویوارد سنار ییهاشرانیپ نکهیبا توجه به ا

 یفناور م،یاقل هایپذیریرییتغ شران،یدست آمده، سه په ب جیوع نتامدارند، از مج یادیز تیاهم

 انتخاب شدند.  یسینو ویسنار برایمنتخب  یهاشرانیگندم به عنوان پ متیشت گندم و قک
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 سناریوهای سازگار بررسی  یتخته (1)جدول 

Table (2)Study compatible scenario board 

 سناریو
scenario 

 فناوری کشت گندم
Wheat cultivation technology 

 مهای اقلیتغییرپذیری
climate changes 

 قیمت گندم
Wheat prices 

1 
 بهبود فناوری کشت گندم

Improving wheat cultivation 
technology مثبت تغییر اقلیم هایاثرگذاری 

Positive effects of 
climate change 

 آزادسازی قیمت گندم
Wheat price 
liberalization 

2 
 فناوری کنونیادامه روند 

Continue the current 
technology trend 

3 
 بهبود فناوری کشت گندم

Improving wheat cultivation 
technology 

تغییر  هایاثرگذاری کنونیروند 
 اقلیم

Continue the current 
technology trend 

4 
 منفی تغییر اقلیم هایاثرگذاری

Negative effects of 
climate change 

5 
 ت تغییر اقلیممثب هایاثرگذاری

Positive effects of 
climate change 

 
 
 
 
 

 قیمت تضمینی گندم
Guaranteed price of 

wheat 
 

 

 

6 
 فناوری کنونیادامه روند 

Continue the current 
technology trend 

7 
 بهبود فناوری کشت گندم

Improving wheat cultivation 
technology 

غییر ت هایاثرگذاری کنونیروند 
 اقلیم

Continue the current 
technology trend 

8 
 به فناوری کشت گندم نکردن توجه

Lack of attention to wheat 
cultivation technolog 

 منفی تغییر اقلیم هایاثرگذاری
Negative effects of 

climate change 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research Findings 

 

. سه ستین هاشرانیپ ریکنار گذاشتن سا یبه معن شرانیسه پ نیانتخاب ا ستا ادآوریی انیشا

 یمنف هایاثرگذاریو  کنونیمثبت، روند  هایاثرگذاریاز سه وجه،  میاقل تغییرپذیری شرانیپ

وجه و ت کنونیکشت گندم از سه وجه بهبود، ادامه روند  یفناور شرانیپ ،های اقلیمتغییرپذیری

 متیق گندم و متیق یاز دو بعد آزادساز گندم متیق شرانیکشت گندم و پ یبهبود فناور بهنکردن 

ممکن  ویسنار 11( 1*6*6انتخاب شده، ) یهاشرانیانتخاب شده است. با توجه به ابعاد پ ینیتضم

 یوهایسنار زارد،یو ویگروه خبرگان و نرم افزار سنار نظرهایکه با استفاده از پرسشنامه و  داردوجود 

افزار شناخته شد. سازگار توسط نرم ویسنار 1ممکن،  وینارس 11 نیمطلوب انتخاب شدند. از ب

 وها،یداده شده است. شماره سنار شی، نما1در جدول  ویمنتخب در تخته سنار یوهایسنار

خوش  سه سناریو با نظرات گروه خبرگان، سازگار ویسنار 1 از میان. ستیآنها ن تیدهنده اولونشان



 

 

 

 

 

 

 

 

  14آینده پژوهی ایران...

ای آنها دهها و پیامبرای پربار کردن و تعیین شاخص. انتخاب شد نانهیو بدب کنونیادامه روند  انه،نیب

ایج شد. نت دریافت بررسیهای هر سناریو تحت پیشران زمینهگروه در  با ابزار پرسشنامه، نظرهای

 ، ارائه شده است.جدول این بخش در 

درصد  13، سطح زیرکشت 1014پیش بسوی امنیت غذایی: در این سناریو، تا افق  -ناریو اولس

سطح زیرکشت گندم، کاهش یافته اما در مقابل عملکرد توام گندم دیم و  کنونینسبت به وضعیت 

درصد افزایش یافته است که منجر به افزایش تولید شده است. این افزایش تولید  64آبی، حدود 

درصد شده است.  00درصد و نیز ضایعات گندم تا  04ا کاهش مصرف سرانه گندم تا حدود همراه ب

، منجر به خودکفایی در گندم و صادرات آن نیز شده است. بهبود در استفاده از یاد شدهموارد 

 11، 11جدید، کشاورزی دقیق و در مجموع بهبود فناوری کشت گندم به ترتیب به میزان  هایرقم

باعث شده است که مصرف آب به ازای هر هکتار سطح زیرکشت  کنونینسبت به وضعیت  درصد 04و 

درصد نسبت به  16. یارانه گندم هدفمند شده و کنددرصد کاهش پیدا  17گندم نیز به میزان 

 11فعال  هایها و انجمنکار با ایجاد تشکلافزایش یافته یافته است. کشاورزان گندم کنونیوضعیت 

 به تولید گندم کشور کنونیدرصد بیشتر از وضعیت  34ها تا آپاشته و با کمك استارتدرصد رشد د

ر کشور کشت گندم د بهینه و مناسب. با تکیه بر بهبود فناوری کشت گندم، جانمایی اندکردهکمك 

 منفی آن پیشی هایاثرگذاریبر  های اقلیمتغییرپذیریمثبت  هایاثرگذاریو کشاورزی دقیق، 

 مثبت بر تولید گندم در کشور داشته است.  گذاریدرصد اثر 11.0 جسته و

کاهش  کنونیدرصد نسبت به وضعیت  11تغییر هرگز: در این سناریو، سطح زیرکشت -سناریو دوم

درصد افزایش خواهد داشت و میزان نیاز داخلی  0/13عملکرد گندم تا  سوی دیگرخواهد داشت از 

ها، آپها نیاز به واردات وجود دارد. با استفاده از رشد استارتخی سالتامین شده اما پایدار نیست و بر

ب کشت ، تناوهای اقلیمتغییرپذیریمستقیم  هایاثرگذاریهای بخش خصوصی، یارانه گندم، تشکل

درصد نسبت به وضعیت  14و  0/14، 0، 16، 14و در مجموع بهبود فناوری تولید گندم به ترتیب 

د اما مصرف آب به ازای کشت آیمی بدستها خودکفایی در تولید برخی سالدر کشور، در  کنونی

ضایعات گندم وجود دارد. همچنان  زمینهایی نیز در و نگرانی به حساب آمدهگندم همچنان معضل 

گذاری قابل توجهی در تحقیقات و توسعه پردازد و سرمایهدولت به تعیین قیمت تضمینی گندم می

تر است. نگرفته است و روند افزایش عملکرد گندم از کشورهای همسایه پایینگندم در کشور صورت 

به دلیل تغییر الگوی غذایی مردم، مصرف سرانه گندم کاهش یافته و گندم به بخش دام و طیور 

اما همچنان غالت سهم قابل توجهی در تامین انرژی و پروتئین مردم کشور  ،شوداختصاص داده می

 دارند. 
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 4171در سناریوهای مختلف تا افق  کنونیهای منتخب نسبت به وضعیت تغییر شاخص (3)جدول 
Table (3)change of selected indicators compared to the current situation in 

different scenarios up to 2041 horizon 
 نرخ رشد سناریو سوم نرخ رشد سناریو دوم نرخ رشد سناریو اول شاخص

 یرکشتسطح ز
Area under cultivation 

26 %- 11 %- 4 %- 

 عملکرد گندم
yield 

30.5 % 16.5 % 4 % 

 مصرف آب به ازای هر هکتار کشت گندم
Water Consumption 

27 %- 18 %- 9 %- 

 مصرف سرانه گندم
Percapita consumption 

40 % - 22 %- 5 % 

 1634قیمت گندم به قیمت ثابت سال 
Wheat price  

 100 % 10 % 10 % 

 کشاورزی دقیق
Precise farmin 

18 % 14 %- 44 %- 

 ارقام جدید گندم
New variety 

18 % 11 %- 54 %- 

 هاآپاستارت
StartUp 

60 % 20 % 1 % 

 تحریم بر گندم هایاثرگذاری
Sanction 

35 %- 22 %- 17 % 

 ایهای گلخانهگاز هایاثرگذاری
CFC 

15 % 20 % 20 % 

 گندم یارانه
subsidy 

13 % 13 % 6 %- 

 ها و بخش خصوصیتشکل
NGO 

28 % 5 % 2 % 

 بر گندم های اقلیمتغییرپذیری هایاثرگذاری
Climate Change 

18.5 % 10.5 % 1.21 %- 

 تناوب کشت
Crop Rotation 

49 % 19 % 14.5 %- 

 فناوری کشت گندم
wheat cultivation technology 

50 % 20 % 20 %- 

 یعات گندمضا
Wastage 

44 % - 17 %- 39 % 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research Findings 

 

عقبگرد تاریخی: در این سناریو، بدلیل فشارهای اجتماعی و تامین نیاز غذایی سطح -سناریو سوم

کاهش یافته است  کنونیدرصد نسبت به وضعیت  0 تنهازیرکشت گندم کاهش چندانی نداشته و 

درصد رشد داشته است. مصرف سرانه گندم، که  0 تنها بی توجهیحالیکه عملکرد گندم به علت در 

تبدیل شده و همچنان قیمت  تا حدودی افزایشیداشت به روند  1633که تا سال  کاهشیروند 

کارایی الگوی کشت در کشور شده است. مباحث فناوری ناشود که باعث گندم توسط دوبت تعیین می

درصد  14و  00کشاورزی دقیق و فناوری کشت گندم رشد منفی داشته و به ترتیب  دماننمحور 

کاهش داشته است. عقبگرد مدیریت بخش کشاورزی به حدی است که  کنونینسبت به وضعیت 
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تحریم  هایاثرگذاریدرصد افت کرده و  0/10، کنونیبه وضعیت بت گندم نس پیشینتناوب زراعی 

و  هاگذاری کم در ماشیند کرده است. ضایعات گندم بدلیل سرمایهدرصد رش 17بر تولید گندم 

د انمنفعل بوده تا حدودیدرصد افزایش یافته و بخش خصوصی در مدیریت گندم  63حمل و نقل 

 گری دولت اجرا شده است.و امور با تصدی

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 یزاراب وهایبلکه سنار ست،ین ندهیاز آ قیقد ینیبشیپ كی ةارائ وها،یسنار نیهدف از تدو یطور کل به

 نشیب و رتیبص جادیا یبرا یالهیوس وهایهستند. سنار ندهیآ ۀتر دربارتفکر بهتر و منسجم یبرا

 کلش نیبه بهتر رانیکه با استفاده از آن، مد یابزار باشند،یم ندهینسبت به آدر مدیران  یکاف

 عدم واقع و در یزیرشدن با آنها برنامه روروبه یارا شناخته و بر یطیمح یهاتیقطع ممکن، عدم

طور کامل قابل پذیرش و همچنین ه ب بررسیکدام از سناریوهای هیچ .کنندیم تیریرا مد هاتیقطع

روسیه از کشور واردکننده گندم به کشور صادرکننده گندم تبدیل  مانندقابل انکار نیستند، کشوری 

ات گندم به کشور واردکننده صرف گندم تبدیل شده است اردن از صادر مانندشده و کشوری 

(FAO, 2019) بود  1014، تبیین آینده عرضه و تقاضای گندم در کشور تا افق بررسی. هدف این

. در مجموع، دکرهای ممکن گندم کشور را تصویر نانه، آیندهبدبینانه تا خوشبی هایکه با طیف سناریو

بسیار مناسبی از گندم در کشور وجود دارد، تعامل  تصویر "سوی امنیت غذاییبه  پیش"در سناریو 

تحقیقاتی و کشاورزان وجود دارد. بازار و قیمت نقش تعیین  مرکزهایگذار، بسیار خوب بین سیاست

غذایی خود -سیاستی-امنیتی هایهدفهای هدفمند به نیز با حمایت کننده در گندم دارد و دولت

بر دانش  و با تکیه بودهالگوهای استاندارد وزارت بهداشت  برابرشود. تامین انرژی و پروتئین نائل می

 گندم در کشور حل های تولید و تامیننارساییو  تنگناهاهای دانش آموختگان این رشته، و فناوری

 روش قابل توجهی در هایاریویی است که در آن کشور تغییرپذیرییو تغییر هرگز، سند. سنارشومی

ر زده دمدت سیاستکوتاه هایگیریکشور صورت نداده و همچنان تصمیممدیریت بخش کشاورزی 

تحت تاثیر  ،های اجرا شده در کشوراز سیاستپیروی حاکم است و گندم نیز به  کشاورزی بخش

تاه مدت است و برنامه بلندمدت مبتنی بر آمایش سرزمین برای گندم وجود های کوگیریتصمیم

های ندارد. سناریو عقبگرد تاریخی، وضعیت گندم کشور را نه تنها رو بهبود قرار نداد بلکه آسیب

 گذاری بخش. از نظر سرمایهه استوارد ساخت زیست محیطی جبران ناپذیری را به منابع آب کشور

است و کشاورزان هر ساله  روبروگندم با کمبود تاریخی موجودی سرمایه  هویژبهکشاورزی و 

 صرفممنتظراعالم قیمت تضمینی گندم هستند، هرچند جایگزین دیگری برای کشت ندارند. مردم 
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 باشد.اند و بودجه دولتی نیز پاسخگوی نیازهای مردمی نمیغالت را در سبد غذایی افزایش داده

گذاران منجر به رکود در بخش اشتباه سیاست هایگیریو تصمیم وضعیت رو به وخامت است

 کشاورزی شده است. 

در حیطه  ریزیرسیدن به آینده مطلوب نیازمند برنامه، آینده گندم کشور تبیین شد. بررسیدر این 

درصد است. برای این منظور  17درصد همراه با کاهش مصرف اب تا  64افزایش عملکرد گندم تا 

یك ها، فناوری کشت گندم، کشاورزی دقیق و تحرآپهای هدفمند در استارتگذاریایهباید سرم

های گندمکار در کشور است. ن تشکلدولت و فعال کرد هایکردن بخش خصوصی و کاهش مداخله

ر قرار گیرد. درصدی ضایعات باید در دستور کا 00های کاهش ، برنامهیاد شدههای در کنار برنامه

ریزی امهبرن هاینتایج بررسیبا استفاده از  تاکید بر این است که های یاد شدهبه هدفبرای رسیدن 

ای تا بخش کشاورزی کشور برنامه شودنگاشت، مسیر رسیدن به این سناریوها تدوین و یا ره راهبردی

 داشته باشد.  1014جامع و کاربردی در ارتباط با افق 
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Extended abstract 

Introduction 

The growing population of the country, along with changes in global prices of 

agricultural products, has made food security one of the most important 

priorities of the country's agricultural sector. On the other hand, the study of the 

historical trend of energy and protein supply between 1989 and 2017, among 

basic food products, the share of wheat in the per capita supply of energy and 

protein has been 40 and 44 percent, respectively. Since the selection and 

investment of technologies and industries, especially the use of emerging 

technologies, regardless of capabilities, advantages and disadvantages will 

cause inefficient use of capital, so determine the priority of inventory, science, 

technology and technology, taking into account storage and conditions. And 

looking at the future, it becomes necessary. Given the importance of wheat in 

the country and the need to plan to provide part of the energy of the people's 

food basket through wheat, the aim of this study is to study the future of wheat 

in the country up to the horizon of 1420. For this purpose, first the theoretical 

foundations of future research were discussed and then the results of the study 

were examined by presenting the research method. 

Method 

According to the aim of the study, which is the future of wheat research in the 

country, and according to the available information, the future framework of 

Veros 2012 was selected. The steps in the framework of foresight (Voros, 2012) 

are as follows: 

A- Input (environmental scanning): In the first stage, project data are examined 

using future research methods, environmental scanning and field research, 

library study, documents, books, articles and internal and external reports. B. 

Analysis: At this stage, several environmental components affecting the 

agricultural sector are analyzed, and among these, the main and opposite 

currents of influence, emerging issues and weak signs are summarized and 

determined. C- Interpretation: At this stage, the effects of environmental 

components on agriculture are directly and indirectly monitored. Using the 

prophecies and the outcome of the environmental components, the components 

http://www.iranianjae.ir/article_44507.html


 

are identified and finally these works are deepened based on different scenarios 

and finally recounted in the form of several selected scenarios. In order to 

implement each of the parts of this framework, executive methods are needed. 

In the input stage, PESTELD analysis was used for environmental scanning, and 

in the experimental analysis, interpretation and interpretation stage, the global 

business model (GBN) was used. 
Results and discussion 

Out of the total results, three propulsion systems, climate change, wheat patrol 

technology and wheat price were selected as the proponents for scenario writing. 

It is worth noting that choosing these three propulsions does not mean 

abandoning other propulsions. The three drivers of climate change in three 

ways, the positive effects, the current trend and the negative effects of climate 

change, the pioneers of wheat cultivation technology in three ways, the 

continuation of the current trend and the lack of attention to improving wheat 

cultivation technology and the price of wheat are two dimensions of wheat price 

liberalization. The guaranteed price is selected. Three desirable scenarios were 

selected: 

Scenario 1 - Towards Food Security: In this scenario, by 1420, the cultivated 

area has decreased by 26% compared to the current situation of wheat 

cultivation, but in contrast to the combined yield of rainfed and irrigated wheat, 

it has increased by about 30%, which has led to an increase. Is produced. This 

increase in production has been accompanied by a decrease in per capita 

consumption of wheat to about 40 percent and wheat waste to 44 percent. These 

cases have led to self-sufficiency in wheat and its export. Improvements in the 

use of new cultivars, accurate agriculture and overall improvement of wheat 

cultivation technology by 18, 18 and 50 percent, respectively, compared to the 

current situation have caused water consumption per hectare of wheat 

cultivation to decrease by 27 percent. . 

Scenario 2 - Never change: In this scenario, the area under cultivation will be 

reduced by 11% compared to the current situation. has it. Using the growth of 

startups, wheat subsidies, private sector organizations, the direct effects of 

climate change, crop rotation and overall improvement in wheat production 

technology by 20, 13, 5, 10.5 and 20 percent, respectively, compared to the 

current situation in the country, in some Self-sufficiency in production has been 

achieved for years, but water consumption per wheat crop is still a problem, and 

there are concerns about wheat waste. 

Scenario 3 - Historical reversal: In this scenario, due to social pressures and 

meeting the nutritional needs of wheat cultivation, the yield did not decrease 

much and decreased by only 4% compared to the current situation, while wheat 



 

yield increased by only 4% due to lack of attention. Per capita consumption of 

wheat, which had a downward trend until 1396, has become almost an upward 

trend, and the price of wheat is still determined by Dobat, which has made the 

cultivation pattern in the country ineffective. 
Suggestion 

In general, the purpose of developing scenarios is not to provide an accurate 

prediction of the future, but rather to be a tool for better and more coherent 

thinking about the future. None of the study scenarios are completely acceptable 

or undeniable. Overall, there is a very good picture of wheat in the country in 

the scenario of "food security prevention", there is a very good interaction 

between policymakers, research centers and farmers. The market and price play 

a decisive role in wheat, and the government achieves its food security and 

security policy goals with targeted support. Energy and protein are provided 

according to the standard patterns of the Ministry of Health, and the problems 

and problems of wheat in the country are solved by relying on the knowledge 

and technologies of the graduates of this field. The change scenario is never a 

scenario in which the country has not made significant changes in the way the 

country's agricultural sector is managed, and short-term policy decisions are still 

in place in the ruling sector, and wheat is in line with the implemented policies. 
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