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آخرین آمار سطح زیر کشت گندم سال زراعی  97-98به تفکیک آبی و دیم تا تاریخ  -97/9/14واحد  :هکتار

سطح کشت شده 1397-98

سطح کشت شده 1396-97

درصد تغییرات نسبت به سال گذشته
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1678689

3424491

5103180

-6.2

3.9

0.6

مقایسه سطح زیرکشت گندم در سال زراعی  97-98با برنامه ابالغی تا تاریخ - 97/9/14واحد  :هکتار

آبی

جمع

دیم

برنامه

کشت

پیشرفت%

برنامه

کشت

پیشرفت%

برنامه

کشت

پیشرفت%

2000000

1574763

78.7

3800000

3557297

93.6

5800000

5132060

88.5

مطابق برنامهی کشت گندم سال زراعی  7981-89با ابالغ بموقع برنامهی طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم ،برگزاری جلسات
توجیهی و بسیج همه ی امکانات اجرایی ،کشت در عرصه های دیم و آبی در زمان مناسب انجام شد .بر اساس آمار جمع بندی شده از
استانها 98 ،درصد مزارع گندم دیم قبل از بارندگی های موثر ،کشت و با بارشهای مناسب در نقاط دیم خیز کشورصورت گرفته است و تا
کنون از وضعیت جوانه زنی و استقرار خوبی در مقایسه با سال گذشته برخوردارند.در رابطه با کشت گندم آبی نیز تا پایان آبانماه 58
درصد از برنامه کشت شده است بطوریکه در مناطق سرد کشور استانهای آذربایجان غربی ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،قزوین و

کردستان  711درصد سطح گندم آبی کشت شده و مابقی استانها ،روند کشت بدلیل بارندگی های حادث شده ادامه دارد.
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رئیس جمهوری با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم  ۰۰۱۱تومان موافقت کرد.
دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اش اره به پیگیری های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی
و درخواست وی از دکتر روحانی رئیس جمهوری در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعالم شده ،خوشبختانه با موافقت رئیس جمهوری و
همراهی و مساعدت دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با
تالش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند ،رئیس جمهور با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم  ۰۰۱۱تومان موافقت فرمودند

با توجه به نقش و اهمیت تغذیه در تولید گندم و با هدف ارتقای
سطح دانش و به روز کردن اطالعات فنی کارشناسان و همکاران
اجرایی در سطح استانها ،دفتر مجری طرح گندم اقدام به برگزاری
یک سلسله دوره های آموزشی تحت عنوان" مدیریت تغذیه و
حاصلخیزی خاک در زراعت گندم" نمود که در قالب سه گروه از
کارشناسان تغذیه ،در استانهای البرز ،سمنان و مرکزی با همکاری
مراکز آموزش کشاورزی این استانها بصورت متمرکز برگزار گردید.
هدف از این دوره ها ،پرورش کارشناسانی بعنوان مربیان بومی تغذیه
زراعت گندم میباشد که توانایی آموزش نیروهای فنی در سطح
مراکز جهاد کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی در

سطح شهرستانها و دهستانها را دارا باشند.
استانها
مرکزی :مهندس زاهدی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان مرکزی ،از آغاز عملیات اجرایی پروژه امنیت غذایی مشترک ایران – ایکاردا در
سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد .ایشان با ارائه دستورالعمل طرح گفت :مهمترین مؤلفه این پروژه را ترویج و به کارگیری فناوریهای
آزمون شده و موفق در پایگاههای نوآوری برشمرد و افزود :ایجاد تغییر در تفکر و رفتار بهرهبرداران دیم در موضوعاتی مانند تناوب علوفه،
حبوبات و گیاهان روغنی با گندم و جو از سایر اهداف طرح است .وی افزود :در اجرای این طرح تعدادی سایتهای نوآوری و مزارع الگویی در
مزارع کشاورزان و در اقلیم های مختلف ایجاد خواهد شد .این پروژه با تأکید بر تغییر روشهای کشت مرسوم به روشهای کشت پیشرفته و
کشاورزی حفاظتی اجرا میشود .به گفته ایشان ،سه شهرستان ساوه ،فراهان و شازند در استان در نظر گرفته شده است که در این
شهرستانها استفاده از ارقام مختلف گندم ،جو و حبوبات ،محصوالت تناوبی متنوع ،همراه با توسعه دستگاههای کارنده جدید با روش
کشاورزی حفاظتی در مقایسه با شیوههای مختلف خاکورزی و کشت مدنظر قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه مهندس خدرایی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت :سطح زیر کشت دیم استان  911هزار هکتار
است که هرساله 791هزار هکتار زیر کشت محصوالت دیم پاییزه میرود که  81درصد آن به گندم دیم اختصاص مییابد .وی گفت :از اهداف
طرح تولید در مزارع دیم به عنوان یکی از سیاستهای زراعت در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا ،ارتقای امنیت غذایی از طریق
افزایش تولید سیستمهای زراعی دیم به میزان  ۵8درصد در مدت چهار سال هدفگذاری شده است.
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فارس
محمدمهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جلسه هماهنگی پروژه " افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظامهای
گندم بنیان در ایران"با بیان اینکه به لحاظ نیروی فنی در استان برای اجرای پروژه بینالمللی ایران -سیمیت مشکلی وجود ندارد ،یادآورشد:
این پروژه در قالب یک تفاهنامه مشخص با بهره برداران منع قد می شود و امیدواریم ماشین آالت اجرای این طرح به موقع وارد استان شوند.
دکتر پژمان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت :پروژه بین المللی ایران-سیمیت در فارس از سال گذشته با ایجاد
پلتفرم تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات زرقان شروع شده و در سال جاری نیز در پلتفرمهای آموزشی -ترویجی در شهرستان های داراب و
مرودشت با ماهیت پنج ساله و به بهترین شکل ممکن اجرایی میشود .وی افزود :به دنبال عملیاتی کردن پروژه در مزرعه هستیم و به منظور
ارتقای کیفیت این پروژه ،همکاران بخش تحقیقات در اجرای پروژه ما را یاری میکنند.

همکاری کم نظیر مسئولین ،محققین و کارشناسان اجرایی در پروژه ای مشترک
کمتر از سه ماه از شروع بخش بهزراعی پروژهی مشترک ایران – سیمیت می گذرد و پروژهی " افزایش عملکرد گندم و بهره وری
نظامهای زراعی گندم بنیان در کشور" در سطح معاونت زراعت ،سازمان تحقیقات و موسسات وابسته و سازمان های جهاد کشاورزی 7
استان پایلوت با همکاری کارشناسان ،محققین و کشاورزان عالقمند در جریان است .این پروژه که سال گذشته ،فعالیت موثر خود را در
بخش بهنژادی در مراکز تحقیقاتی آغاز کرده بود ،با انتخاب پالتفرمها در اراضی کشاورزان با ماهیت آموزشی -ترویجی در مناطق دیم و
آبی ،ادامه و با مشارکت کشاورز مالک زمین و حضور شرکتهای سازنده ادوات و ماشین آالت کشاورزی داخل کشور ،جدیدترین یافته
های تحقیقاتی و تجارب موفق در زمینه ی کشاورزی حفاظتی را در قالب سناریو ها و تیمارهایی هدفمند ،اجرا مینمایند .این پالتفرمها
عرصه ی مناسبی است که بصورت عملی و در شرایط متنوع و متفاوت اقلیمی ،آزمایشات مختلفی در ارتباط با استفاده از دستگاههای
متنوع کشت مستقیم ،ارقام مختلف گندم ،تناوب و کشت محصوالت جدید ،مطالعات تغذیه گیاهی ،تعیین میزان بذر مصرفی مطلوب،
کنترل آفات ،بیماریها و علف های هرز و نیز محاسبهی هزینه ها و جنبه های اقتصادی – اجتماعی آن ،بصورت تیمی متشکل از
محققین ،کارشناسان و کشاورز مجری ،بررسی و بهترین الگو و نتایج حاصله به مزارع سایر کشاورزان همجوار تعمیم داده خواهد شد.
کشت های پاییزه در پالتفرم های دی م که هر کدام ده هکتار مساحت دارند در استانهای اردبیل ،زنجان ،همدان و قزوین انجام شده و
برنامه ریزی های الزم برای کشتهای تناوبی انتظاری صورت گرفته است .پالتفرمهای با مساحت  5هکتار در مزارع آبی استانهای فارس،
گلستان و خوزستان پس از تسطیح و نمونه برداری از خاک ،مطابق برنامه و نقشهی اجرایی ،کشت شده یا در حال کشت می باشند.
پالن اجرایی پالتفرم استان خوزستان بعنوان نمونه ارائه میگردد.
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با بارندگی های مناسب حادث شده در سال زراعی جاری  7981-89تا تاریخ  81/8/79بطور میانگین  19/۵میلیمتر در سطح
کشور بارندگی داشته ایم که این میزان ،نسبت به بارندگی مدت مشابه در سال گذشته  ۵17/7درصد و نسبت به بلند مدت
 11/9درصد افزایش داشته است .این در حالیست که استانهای اردبیل ،سیستان و بلوچستان و یزد تا این تاریخ ،میزان بارشی
کمتر از میانگین بلند مدت دریافت کرده اند .با این وجود در مجموع  99/1درصد از مجموع بارش یک سال کامل آبی در سطح
کشور دریافت شده است.
(جدول اطالعات بارش کشور و استانها پیوست میباشد).
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