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  چكيده

قرن به يكي از  توانست طي چهار ،ساير مناطق جهان وهاي آند در قاره آمريكا به اروپا خود در كوه محل پيدايشاز  انتقالزميني با سيب

. يردكننده غذا قرارگتر از يك قرن اخير در رديف چهارمين تأمينجمله ايران در كم ايي و ازو در كشورهاي آسي شدهمنابع اصلي غذاي بشر تبديل 

توان اين دوره را دوره اوج رشد توليد آن معرفي كرد. بررسي روند تغييرات سطح مي ،قرن اخيردر ايران طي نيم زمينيسيببرابر شدن توليد  ٨/١٠با 

هاي زيركشت سپري شده و زمينسطح دهد كه دوران افزايش توليد با باالبردن محصول در ايران نشان مي بيني آينده اينزيركشت، توليد و پيش

حجم نشانگر  ،زميني با ديگر محصوالت زراعي و باغيميزان مصرف آب در سيب مقايسهپذير است. طريق افزايش عملكرد امكان ارتقاء توليد از

 ٥١٦/١ ،زميني در ايرانميليون تن سيب ٤٧/٤ن محصول است. دراين مطالعه ميزان آب مصرفي براي توليد مورد تقاضا براي توليد اي توجه آبقابل

توجه به تنگناهاي موجود در  تقاضا در بين محصوالت زراعي و باغي رتبه نهم را دارد. با درصد از آب مورد ٧/٢د كه با شميليارد مترمكعب برآورد 

» عملكرد در ازاي هر مترمكعب آب«به » عملكرد در هكتار«د كه شاخص عملكرد از شوپيشنهاد مي ،شاورزيتأمين آب براي آبياري محصوالت ك

جاي بيان ميزان توليد محصول به بهكه د شوپيشنهاد مي ،هاي امنيت غذايي و توليد محصوالت زراعي و باغيد. در راستاي اصالح شاخصكنتغيير 

ريزي و ها مبناي برنامهد و اين شاخصشوشده بيان هاي قابل جذب توليدشده در ازاي آب مصرفزمغذيوزن، ميزان كالري و مواد غذايي و ري

زميني با ديگر محصوالت زراعي رقيب و ارزش غذايي هدايت الگوي كشت در مسير ارتقاء امنيت غذايي جامعه قرار گيرند. مقايسه توليد سيب

اء امنيت غذايي جامعه اثر مثبتي داشته باشد. طبيعتاً با توجه به شرايط تواند در راستاي ارتقليد آن ميدهد كه افزايش تونشان مي ،زمينيباالي سيب

ويژه عملكرد كّمي و كيفي محصول در ازاي مصرف آب ويژه كمبود آب، تداوم و افزايش توليد تنها با افزايش عملكرد بهمحيطي كشور و بهزيست

  ريزي مبتني بر دانش و پژوهش است. نامهبرنيز د و الزمه آن شوتوصيه مي

  

  ، تقاضاي آب، امنيت غذاييروند تغييرات، عملكرد، زمينيسيب  واژگان كليدي:
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  بيان مساله
  

عنوان يك محصول امروزه بهزميني كه سيب توليد و مصرف

شده در تغذيه انسان بين محصوالت كشاورزي مهم و شناخته

، در مقايسه با م چهارم را داردپس از گندم، ذرت و برنج مقا

گياهي بشر از قدمت چنداني برخوردار نيست  ديگر منابع غذاييِ

 سرعت در بين محصوالت ديگر براي خود جايي باز كردهاما به

و در ايران نيز قرن اخير دوره رشد سريع جايگاه اين محصول 

ها غذاي زميني كه قرنسيب در سبد غذايي خانوارها بوده است.

 ١٦، در قرن )١(شكل  م ساكنان آند در آمريكاي جنوبي بودمه

  ). ٨( دشميالدي به ديگر مناطق دنيا منتقل شده و كشت 

  

  
  اها در آمريكاي جنوبيزميني در مناطق آند و تمدن اينكسيبكشت  -١شكل 

  

  

 زميني به ايران در دوره قاجاريه اتفاق افتادورود سيب

كشت اين محصول را صادر كرد ميرزا دستور . عباس)٢(شكل 

كرد. منابع و با محصوالت آن نيز از مهمانان خود پذيرايي مي

دهد كه برخالف مردم اروپا كه در مقابل كشت تاريخي نشان مي

كردند، در ايران اعتراض و مقاومتي حصول مقاومت مياين م

مشكالتي در توليد داشت.  ،در برابر آن شكل نگرفت اما در عمل

 قمري) مطالبي در ١٣١٣-١٢٣٩خان (رو ميرزا يوسفاز اين

زميني، تاريخچه آن، روش و زمان مناسب كاشت آن مورد سيب

 ).٧(و حتي روش انبارداري و روش طبخ آن  نوشت 
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  ري محصوالت ديگر در دوره قاجاريههمراه بسيازميني بهسيب ورود -٢شكل

  

و آمارهايي از در اين نوشتار با استفاده از اطالعات اسنادي 

تالش شده است كه با بررسي روند توليد  ،منابع معتبر علمي

زميني در ايران طي نيم قرن اخير و مقايسه آن با روندهاي سيب

، تصويري از كشاورزي جهاني و مقايسه با ديگر محصوالت

  . دست آيدجايگاه اين محصول و تغييرات آن به

  

  دستاوردهاي تحقيق
  

را  ١٩رتبه  ،زمينيغده سيبميليون تن  ٥/٤ توليد ايران با

داشته  ٢٠٢٠زميني در سال در بين كشورهاي توليدكننده سيب

كشور اصلي  ٢٠مقايسه عملكرد اين محصول در  .)٩( است

نحوي كه به دهدنشان ميهاي زيادي را تفاوت ،توليدكننده

عملكرد و  ترينبيش ،تن در هكتار ٥١اياالت متحده آمريكا با 

اين كرد را در بين عملترين كم ،در هكتار تن ١٦اوكراين با 

داشته است. متوسط عملكرد اين محصول در كل كشورها 

تن در هكتار بوده كه  ٣٤تن و در ايران  ٥/١٨ ،كشورهاي جهان

. پراكنش توليد )٩( دهدرا در عملكرد نشان مي ٢١رتبه 

داده شده  نمايش ٣ جهان در شكلزميني در كشورهاي سيب

  است.

  

  

  
  ) ٢٠٢٠زميني در كشورهاي جهان (سال توليد سيبپراكنش  -٣شكل 
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  زميني در ايران و جهان:زيركشت، توليد و عملكرد سيب مقايسه تغييرات سطح

زميني طي نيم قرن اخير در مقايسه تغييرات توليد سيب

دهد. براي ارائه تصوير هاي زيادي را نشان ميمناطق جهان تفاوت

وسانات جزئي ساالنه، ارقام ناز  تري از تغييرات و اجتنابدرست

عنوان دوره ابتدايي و به ١٩٧٢و  ١٩٧١، ١٩٧٠ساله ميانگين سه

عنوان دوره انتهايي مورد به ٢٠٢٠و  ٢٠١٩، ٢٠١٨ هالسميانگين سه

زميني توليد جهاني سيب ،بررسي قرار گرفتند. در طي اين مدت

 ١٥/٥ا ، آسيبرابر  ٦٦/٨كه در آفريقا طوريبرابر شده است به ٢/١

كه حاليدر بودهبرابر  ٥٤/١برابر و اقيانوسيه  ٦٧/١برابر، آمريكا 

ح ) شده است. اگرچه سط٤٦/٠توليد آن در اروپا تقريباً نصف (

 تحت اما يافتهدرصد كاهش  ٢١در جهان  محصولاين زيركشت 

 ٢٠ آن جهانيدرصدي عملكرد در هكتار، توليد  ٥٢تأثير ارتقاء 

  درصد افزايش يافته است.

افزايش بسيار زيادي را در مقايسه  ،بررسي اين ارقام در ايران

نحوي كه طي اين مدت توليد دهد بهبا ميانگين جهاني نشان مي

 ١/٣ آن برابر و عملكرد ٤/٣كشت زيربرابر، سطح  ٨/١٠ايران 

ترين سطح خود در سال برابر شده است. سطح زيركشت از كم

هزار هكتار در سال  ٣٨ ) معادلخورشيدي ١٣٤٩ي (ميالد ١٩٧٠

 .رسدهزار هكتار مي ١٩٠ عدد) به خورشيدي ١٣٨٤( ٢٠٠٥

كاهش چشمگيري  ٢٠١٩ و ٢٠١٨هاي در سالسطح زيركشت 

هزار هكتار كاهش يافته و در سال  ١٠٧نشان داده و به حدود 

 عددرسد كه با هزار هكتار مي ١٣١با افزايشي نسبي به  ٢٠٢٠

  فاصله زيادي دارد.   ،هزار هكتاري ١٩٠ي باال

بررسي هاي ابتداي دوره مورد زميني در سالعملكرد سيب

در تن  ٢/١٤) حدود ١٩٧٤تا  ١٩٧٠ساله (ميانگين پنج در جهان

تن در  ٦/١٠تر و در حدود درصد كم ٣٤و در ايران  هكتار

هاي آخر دوره مورد بررسي (ميانگين هكتار بوده است. در سال

حدي به ايرانزميني در سيبعملكرد  ،)٢٠٢٠تا  ٢٠١٦ساله پنج

درصد  ٣٦و  رسيدهدر هكتار تن  ٣/٣٣افزايش يافته كه به 

شده است  )در هكتار تن ٢/٢١(آن  تر از ميانگين جهانيبيش

  ).٤ (شكل
  

  

  
  

  ٢٠٢٠تا  ١٩٧٠زميني در ايران و جهان  از سال مقايسه تغييرات نسبي توليد و سطح زيركشت سيب -٤ شكل
  

تغييرات سطح زيركشت و توليد ايران با ارقام  مقايسه

دهد كه طي نيم قرن اخير مناطقي كه سابقه جهاني نشان مي

 ،يافتهتر بوده و مناطق كمتر توسعهزميني در آنها كمسيب كشت

اند. آفريقا تري را در سطح زيركشت داشتهروند افزايشي بيش

اند درصد بر سطح زيركشت خود افزوده ١٦٢درصد و آسيا  ٣٨٢

درصد  ١١درصد، آمريكا  ١٨درصد، اقيانوسيه  ٦٩اما در اروپا 
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سطح  درصد كاهش يافته است. ١٨كشت جهاني زيرو سطح 

درصد باال رفته كه رقمي مابين  ١٩٦زيركشت در ايران 

اين  جهاني توليدميانگين هاي آفريقا و آسيا است. ميانگين

 ٧٨درصد، آمريكا  ٧٣٨درصد، آفريقا  ٢٧محصول طي نيم قرن 

 ٨٤٩درصد و ايران  ٦١درصد، اقيانوسيه  ٣٩٧درصد، آسيا 

درصد  ٥١درصد اضافه شده است. توليد اروپا در اين مدت 

  ). ١كاهش يافته است (جدول 

  

  

  زميني ايران با مناطق جهان  طي نيم قرن اخيرو عملكرد سيب كشتزيرسطح تغييرات توليد،  مقايسه -١جدول 

  ايران  اقيانوسيه  اروپا  آسيا  آمريكا  آفريقا جهان مقطع زماني عنوان

  )تن(توليد 
 ٤١١٦٦٧ ١٠٥١٦٢٦ ٢١٧٢٩١٨٣١ ٣٦٢٢٩٥٧٢ ٢٥٥٤٤١٣٧ ٣١١٠٦٣٥ ٢٨٣٢٢٧٨٠٠  ساله اولميانگين سه

 ٣٩٠٧٩٣٥ ١٦٩٢٢٤٣ ١٠٦٥٧٨٢٦٤ ١٨٠١٢٤٠١٢ ٤٥٣٨٠٠٤٣ ٢٦٠٧٥٣٢٧ ٣٥٩٨٤٩٨٨٩  ساله آخرميانگين سه

 كشتزيرسطح 

 )هكتار(

 ٣٨٩٩٠ ٤٩٩١١ ١٤٩٨٩٩٩٦ ٣٣٢٥٣٠٤ ١٧٥٤٦٦٠ ٣٦١٨٢٨ ٢٠٤٨١٦٩٩  ساله اولميانگين سه

 ١١٥٣٧١ ٤٠٦٩٣ ٤٦٦٥٧٠٣ ٨٧١٣٢٢٣ ١٥٥٦٤٠٦ ١٧٤٥٣٧١ ١٦٧٢١٣٩٨  ساله آخرميانگين سه

  عملكرد

 )تن در هكتار(

٨/١٣  ساله اولميانگين سه  ٦/٨  ٦/١٤  ٩/١٠  ٥/١٤  ١/٢١  ٦/١٠  

٥/٢١  ساله آخرميانگين سه  ٩/١٤  ٢/٢٩  ٧/٢٠  ٨/٢٢  ٦/٤١  ٩/٣٣  

  شده بر روي آمار و اطالعات فائومنبع: محاسبات انجام

  

  زميني در مقايسه با ديگر محصوالت كشاورزي و تغيير جمعيت در ايران:مقايسه روند تغييرات توليد سيب

زميني و ديگر تغييراتِ توليد سيببررسي روند  منظوربه

هاي داده ،٢٠٢٠تا سال  ١٩٧٠محصوالت زراعي و باغي از سال 

بار و كشاورزي ملل وسازمان خوار (سايت) تارنماياز  يادشده

د. اطالعات جمعيتي اين دوره ش استخراج )FAOفائو ( متحد

از مركز  ،زماني در مقاطعِ داراي اطالعاتِ حاصل از سرشماري

ها اقدام هاي مابين سرشماريسال برايآمار ايران اخذ شده و 

نرخ رشد  ،سال شد. به اين منظور به برآورد جمعيت براي هر

اين نرخ  تعميمفاصل مقاطع زماني محاسبه و با  جمعيت در حد

از سال با استفاده  عدد جمعيت هر ،هاي بين مقاطعرشد به سال

  د.شورد جمعيت برآ بينيپيشرابطه 

برابر و توليد كلي  ٩/٢جمعيت  ،ساله مورد بررسي ٥١طي دوره 

است  حالي برابر شده و اين در ٤/٤محصوالت زراعي و باغي 

برابر شده است. به اين ترتيب  ٨/١٠زميني كه توليد سيب

زميني هم نسبت توليد سيب ،توان ديد كه در پنج دهه اخيرمي

رشد كشاورزي به جمعيت و هم نسبت به ديگر محصوالت 

  ).٥ بسياري داشته است (شكل
  

  

  
  ٢٠٢٠تا سال  ١٩٧٠از سال  زميني و توليد محصوالت زراعي و باغي ايران روند تغييرات جمعيت، توليد سيب -٥شكل 
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  محصوالت زراعي و باغي:زميني در تقاضاي آب در مقايسه با ديگر سهم سيب

توليد  برايدر زمينه ميزان تقاضا و مصرف آب 

ها پيچيدگي ،محصوالت كشاورزي در سطح جهاني و كشوري

ها و شتوجه به رو رو باو عناصر بسياري وجود دارد. از اين

شود. هايي بين برآوردها مشاهده ميتفاوت ،ايمنابع داده

 آب وريبهره ايران، متوسطبراساس يكي از اين برآوردها در 

(عبارت است از مقدار محصول توليدشده به ازاي واحد حجم 

 توليدات در آب مصرفي برحسب كيلوگرم بر مترمكعب)

ازاي مصرف هر مترمكعب آب است  كيلوگرم به ٧/٠كشاورزي 

وري آب ) بهره١٣٩١( سانيچ. كشاورز و دهقاني)٤و١(

ازاي يك مترمكعب آب بهكيلوگرم  ٨٨/٠كشاورزي در ايران را 

قيقات فني سسه تحؤمبناي برآورد م اند. برمصرفي برآورد كرده

 ٠٧/١وري مصرف آب در ايران و مهندسي كشاورزي، بهره

  ).٣كيلوگرم بر مترمكعب گزارش شده است (

زميني در مصرف آب مورد نياز منظور بررسي سهم سيببه

بايد ارقامي از آب مصرفي ساير محصوالت آبياري در ايران مي

افزار مبا استفاده از نر دليلهمين . بهشود محاسبهزراعي و باغي 

NETWAT ، آب مورد نياز محصوالتي كه در ايران كشت

قه كه ندين منطد. اين برآورد با محاسبه چش برآورد ،شوندمي

 ،توجه در توليد محصوالت مورد نظر بودندداراي سهم قابل

صورت گرفت. براساس اين برآورد در ازاي يك مترمكعبي كه 

 مكيلوگر ٤ ،دشوميزميني در ايران در مزرعه صرف آبياري سيب

نياز  آب مورد برآورد ميانگينشود. در اين محصول توليد مي

كيلوگرم در ازاي يك  ٨/١ ،كشوربراي آبياري كل محصوالت 

  د. شبرآورد  مترمكعب

زميني با الزم به ذكر است كه اين ارقام با هدف مقايسه سيب

ارقام آب مصرفي اگر واقع  ده و درشديگر محصوالت برآورد 

گرفته نظر  با احتساب هدررفت آب قبل از رسيدن به مزرعه در

اورزي عمالً رقم آبي كه براي توليد محصوالت كش ،شود

خود تابع  خواهد بود كهبيش از اين ارقام  ،شودمصرف مي

انتقال آب، نحوه مديريت و  سامانهشرايط محيط، نوع 

. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي باشدمي هاي آنزيرساخت

طور آب  در ايران را به راندمان انتقال و توزيع ،كشاورزي

درصد برآورد  ٢/٧٤معادل  ١٣٩٤تا  ١٣٩١هاي ميانگين طي سال

ميزان  ،مبناي اين مالحظات در مطالعه حاضر بر .)٣( كرده است

محصوالت كشاورزي داراي  نوع ٨٤آبياري كل  نياز آب مورد

ميليارد مترمكعب  ٤٢ ،فائو تارنمايدر  ٢٠٢٠آمار توليد در سال 

درصدي انتقال و توزيع،  ٢/٧٤با احتساب راندمان  .برآورد شد

د و با توليد شوميليارد مترمكعب برآورد مي ٦/٥٦آب مصرفي 

مترمكعب  ميليون تن محصول، محصولي كه در ازاي هر ٧٤/٧٥

 برايبر همين مبنا  .باشدميكيلوگرم  ٣٤/١ ،شودآب توليد مي

ميليارد  ٥١٦/١ ،ايران زميني درميليون تن سيب ٤٧/٤توليد 

كيلوگرم محصول  ٩٥/٢مترمكعب آب مورد نياز است كه رقم 

  دهد.  دست ميبا مصرف هر مترمكعب آب را به

سازي امكان مقايسه بهتر محصوالت در آب منظور فراهمبه

مهم زراعي و باغي ايران در  محصوالتبا انتخاب  نياز مورد

 سطح زيركشت %٨٦توليد و  %٨٢محصول كه  ١٧( ٢٠٢٠سال 

زميني، گندم، جو، برنج، چغندرقند، شامل: سيب اندداشتهرا 

، پياز، درختي ، پرتقال، سيبفرنگي، هندوانهنيشكر، گوجه

)، هاي روغنيانگور، ذرت، طالبي و خربزه، خرما، خيار، دانه

آبي براساس اين برآورد، گندم د. شها برآورد آن نيازآب مورد 

 ٨٤(براي  آبياري نيازدرصد از كل آب مورد  ٢٧حدود با 

خود اختصاص داده است ترين آب مصرفي را بهبيش ،محصول)

از آب  درصد ٣٩ ،بررسياصلي مورد  محصول ١٧(در بين 

هاي ، دانه٥، جو ٩/٥). خرما است آبي گندم بهمتعلق مصرفي 

و  ٨/٢، سيب درختي ٧/٣، برنج ٩/٣، ذرت ١/٤روغني 

اند درصد از تقاضاي آب براي آبياري را داشته ٧/٢فرنگي گوجه

در بين كل  نياز درصد از آب مورد ٧/٢زميني با و سيب

  ).٦ محصوالت زراعي و باغي رتبه نهم را داشته است (شكل
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  ٢٠٢٠اصلي زراعي و باغي ايران در سال  محصوالتتقاضاي آب براي آبياري  -٦ شكل
  

   آب و تغييرات در توليد محصوالت زراعي و باغي: تقاضاي

كسب شناختي از روند تغييرات مصرف آب  براي

زميني، روشي كه براي محصوالت مختلف در مقايسه با سيب

سال  محصوالت زراعي و باغي ايران در نياز برآورد آب مورد

 ١٩٧٠هاي كارگرفته شد، به بقيه مناطق دنيا و براي سالبه ٢٠٢٠

. بر اين داده شد تعميماصلي  محصول ١٧براي همان  ٢٠٢٠تا 

تقاضاي آب آبياري براي  ٢٠٢٠تا  ١٩٧٠هاي طي سالاساس 

برابر شده  ٩/٣برابر و در ايران  ٣/٣در جهان  محصوالتاين 

 ٧/٢در جهان  محصوالتاست (طي اين مدت مقدار توليد اين 

. اين برآورد در مورد برابر شده است) ٤/٤برابر و در ايران 

زميني در دهد كه تقاضاي آب براي سيبزميني نشان ميسيب

  برابر شده است.  ٨/١٠برابر و در ايران  ٢/١جهان 

در  محصوالتزميني از آب مورد نياز مجموع اين سهم سيب

درصد بوده  ٧/٥درصد و براي جهان  ٤/١براي ايران  ١٩٧٠سال 

درصد افزايش  ٩/٣ايران به سهم آن در  ٢٠٢٠است كه تا سال 

زميني كه توليد سيبجهان با توجه به اين يافته، برعكس در

درصد در  ٢نسبت به ديگر محصوالت رشد زيادي نكرده، به 

  يافته است. كاهش ٢٠٢٠سال

 
  در تأمين غذاي جمعيت، امنيت غذايي و تغييرات آن: زمينيسهم سيب

تأمين با هدف  تربيشو باغي  توليد محصوالت زراعي

گيرد لذا ارتباطي مستقيم با امنيت غذايي صورت مي انسانغذاي 

كه ميزان توليد محصوالت مختلف با ماهيت  ها دارد. زمانيانسان

مقايسه  ،شودمتفاوت با مقياس يكسان يعني وزن سنجيده مي

كننده باشد. براي تواند گمراهتغييرات يا سهم محصوالت مي

ميزان  :جمله ازهاي ديگري شاخص ،محصوالتمقايسه برخي 

نيز قابل استفاده است. ماده خشكي كه در محصول وجود دارد 

كه هدف از توليد يك محصول فرآورده غذايي مثل شكر  زماني

جاي توليد نيشكر يا هكتار به ميزان توليد شكر در ،باشد

در  . اگر هدف توليد كالريگيردميقرار چغندرقند در هكتار مبنا 

اند. نيز بعضي محصوالت با يكديگر قابل مقايسه گرفته شود،نظر 

ي تأمين غذاي انسان تأكيد بر روي ميزان كالري در مراحل اوليه

توان ميزان توليد كالري مورد نياز جامعه است. بر اين اساس مي

ها، در هكتار را مبنا قرار داد اما پس از آن تأمين ريزمغذي

عدني، فيبر و تركيب مناسبي از مواد غذايي نيز ها، مواد مويتامين

ها د. مقايسه گندم، جو، برنج، ذرت، ارزن و امثال آنشومطرح مي

تواند مي ،رسدعنوان ماده غذايي به مصرف انسان ميكه به وقتي

فرنگي و خيار و كاهو دشوار راحت باشد اما مقايسه گندم با گوجه

ت اساساً كالري يا چرا كه بعضي محصوالت ممكن اس .است

ي سنجش پروتئين قابل جذب قابل اعتنايي نداشته باشند. سابقه

توجه به نوع محصولي كه  ميزان كالري قابل توليد در هكتار با

 اما مقايسه عملكرد در هكتار اراضي ، وجود داردشودكشت مي



 

 ٤٢ 

هاي ها، امالح، فيبر خوراكي و ريزمغذيبر حسب ميزان ويتامين

انجام  ،شودمورد نياز انسان برحسب محصولي كه كشت مي

گيرد و اين امر تعيين ارزش خوراكي و ارزشي كه برخي نمي

  سازد. محصوالت در امنيت غذايي دارند را دشوار مي

عنوان محصولي توان بهزميني را ميد كه سيبرسنظر ميبه 

(منظور محصوالتي است كه درصد  »آبكي«مابين محصوالت 

فرنگي، گوجهمانند: دهد را آب تشكيل مي هابسيار زيادي از آن

ر نظر گرفت. رطوبت گندم د و غالت در )...و  خيار، هندوانه

درصد   ٨٠زميني در حدود درصد و رطوبت سيب ١٠حدود 

رابر، ب ٩/٦برابر، پروتئين آن  ٩/٣. كالري هر كيلوگرم گندم است

برابر از  ٢٥ آن و چربي ٩/٥برابر، فيبر  ٦/٣كربوهيدرات 

درصد از  ٥٦ ،تر است اما قند موجود در گندمزميني بيشسيب

  . )٩( تر استزميني كمسيب

هاي ترِ لزوم توجه به شاخصمنظور تشريح بيشبه

 كنونيمتداول برخالف شيوه د محصول مقايسه عملكرد، عملكر

ماده غذايي «، برحسب )»كيلوگرم در هكتار«برحسب  (يعني

ارائه شده  ٢در قالب جدول » توليدشده از محصول در هكتار

ايران، اساساً توليد در ازاي  مانندآبي كم در شرايط كشورِ است.

از  »عملكرد در هكتار«شده كه با عنوان كار گرفتهميزان زمينِ به

تواند شاخصي چندان مناسب و نمي ،شودآن نام برده مي

راهگشا باشد چرا كه منبع اصلِي كمياب امروزه بسيار بيش از 

است؛ لذا مواد غذايي كه با يك » آب« ،باشد» زمين«كه آن

 د.زميني مقايسه شدر گندم و سيب ،شودمترمكعب آب توليد مي

زميني در هر سيب محصولدهد كه وزن اين مقايسه نشان مي

گندم است اما وقتي ماده خشك محصول برابر  ١/٨ ،هكتار

ماده خشك حاصل از  ،شودميتوليدشده در هكتار محاسبه 

  برابر گندم است.  ١/٢برابر و كالري آن  ٨/١زميني سيب

دهد كه مقايسه عملكرد در ازاي مصرف آب نشان مي

ميزان ماده  ،زميني در ازاي هر مترمكعب آب مصرفيسيب

است اما توليد  كند تقريبًا با گندم مساويخشكي كه توليد مي

درصد و  ١٥ ،كندكالري كه با يك مترمكعب آب توليد مي

پروتئين توليدي  .تر استدرصد بيش ٢٥ات آن ركربوهيد

تر از گندم درصد كم ٨٨درصد و چربي آن  ٤٢ نيز زمينيسيب

ها ويتامين :است. مقايسه اين محصوالت با ديگر عناصر شامل

  و مواد معدني نيز قابل انجام و حتي ضروري است.

      

  

  ها در ازاي استفاده از زمين و آبغذايي آن زميني و توليد موادو سيبمقايسه تركيب غذايي گندم  -٢ جدول

  زمينيسيب  گندم  

شاخصه هاي 

  بررسيمورد 

   در هر

  گرم صد

  در هر هكتار

  عملكرد) *تن ٢/٤ (با

  در ازاي هر

  **مترمكعب آب

   در هر

  گرم صد

  در هر هكتار

  عملكرد) *تن ١/٣٤ (با

  در ازاي هر

  ***مترمكعب آب

,٢ ٢٩,٦٦٧,٠٠٠ ٨٧ ٢,٢٣٥ ١٤,٢٨٠,٠٠٠ ٣٤٠ كالري (كيلوكالري) ٩٥٦  

٠٩/٠ (كيلوگرم) خشكماده  ٥٩١/٠ ٣,٧٨٠  ٠٢/٠  ٥٩٠/٠ ٦,٨٢٠  

٢/١٣ پروتئين (گرم)  ٩/١ ١٣٤ ٥٥٤,٤٠٠  ٥٦ ٦٤٧,٩٠٠ 

١/٢٠ ١,٠١٦ ٣,٠٢٤,٠٠٠ ٧٢ كربوهيدرات (گرم)  ٥٩٣ ٦,٨٥٤,١٠٠ 

٤/٠ شكر (گرم)  ٠٦/٤ ١٦,٨٠٠  ٩/٠  ٢٦ ٣٠٦,٩٠٠ 

٧/١٠ فيبر (گرم)  ٨/١ ١٠٨ ٤٤٩,٤٠٠  ٥٣ ٦١٣,٨٠٠ 

٥/٢ چربي (گرم)  ٤/٢٥ ١٠٥,٠٠٠  ١/٠  ٣ ٣٤,١٠٠ 

  باشد. مي ٢٠٢٠زميني ايران در سال ترتيب ميانگين عملكرد گندم و سيبتن به ١/٣٤و  ٢/٤ - *
  گرم توليد با هر مترمكعب آب مصرفي براي گندم ١٠١٦با احتساب  -**

  زمينيآب مصرفي براي سيبگرم توليد با هر مترمكعب  ٢٩٥٢با احتساب  -***

  منبع: محاسبات انجام شده بر روي آمار و اطالعات فائو     
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جهت پيشگيري از در اين نوشتار از مقايسه اين موارد به

نظر شده اما اين موضوع به معني كم طوالني شدن مطلب صرف

كه جوامع از حد  زماني اهميت بودن اين عناصر نيست.

الري مورد نياز است عبور هاي اوليه خود كه تأمين كضرورت

ها، كند ميزان ريزمغذيچه كيفيت غذا را مشخص ميآن كنند،مي

فيبر موجود در غذا است. تعدادي از ها، امالح و حتي ويتامين

ترين محصوالت كشاورزي ايران در زمره محصوالتي قرار مهم

ها با هدفي كه از توليد غالت گيرند كه اساساً هدف از توليد آنمي

 مانند:متفاوت است. هدف از توليداتي  ،زميني وجود داردو سيب

عناصر  به توجه فرنگي، پياز، هندوانه، طالبي و خربزه باگوجه

بخشي به تأمين كالري نيست بلكه هدف تنوع ،هاموجود در آن

  الگوي غذايي و تأمين امالح، ويتامين و فيبر است.

اصلي  محصوالتسازي امكان مقايسه توليد منظور فراهمبه

بندي با تعيين چهار زراعي و باغي ايران و جهان، يك دسته

 ١٧گرفته شد و نظر  گروه براي محصوالت زراعي و باغي در

بندي گنجانده شد. در محصول اصلي ايران در اين دسته

هاي مرسوم كه تاكنون وجود داشته براي محصوالت بنديتقسيم

شود اما در اينجا هايي مطرح ميقندي، روغني، غالت ... گروه

د. شوگروه جديدي معرفي مي» آبكي«محصوالت گذاري با نام

تأمين كالري نيست بلكه  ،توليددر اين گروه هدف اصلي از 

ها و امالح براي بخشي غذايي و تأمين ويتامينتنوع

سيمايي از تغييرات توليد ترسيم كنندگان است. با هدف مصرف

 مقايسهها طي نيم قرن اخير در ايران و جهان و اين گروه

، با مبنا قرار دادن ارقام ساير محصوالت كشاورزيزميني با سيب

اين توليدات نحوه تغييرات پايه سال عنوان به ١٩٧٠توليد سال 

  ). ٣(جدول د ش مشخص ٢٠٢٠تا سال 

 ،هاجهاني گروه ميزان توليددهد كه در اين مقايسه نشان مي

ترين افزايش به توليد محصوالت روغني تعلق داشته و بيش

دهد. ترين افزايش را نشان مياين گروه كم ،برعكس در ايران

برابر شدن توليد،  ٢/٧ايران با  در» كيآب«گروه محصوالت 

زميني جداگانه دهد. در اينجا سيبترين افزايش را نشان ميبيش

طي كه دهد و نشان مينظر گرفته شده  ها درو خارج از گروه

در  كهدر حالي شدهبرابر  ٢/١نيم قرن توليد آن در جهان تنها 

  برابري روبرو بوده است. ٨/١٠ايران با افزايش  

  
  ٢٠٢٠تا  ١٩٧٠زميني در مقايسه با ديگر محصوالت زراعي و باغي در جهان از تغييرات ميزان توليد سيب -٣جدول 

  محصوالت  جهان ايران

٤/٣  ٨/٢  غالت  (گندم، جو، برنج، ذرت) 

٢/٧  ٨/٣  فرنگي)درختي، هندوانه، گوجه سيبپرتقال، (خيار، خربزه و طالبي، انگور، پياز،  »آبكي«محصوالت  

٥/٣  ٥/٢  محصوالت قندي (چغندرقند و نيشكر) 

١/٢  ١/٦  محصوالت روغني 

٨/١٠  ٢/١  زمينيسيب 

٤/٤  ٧/٢  )محصول ١٧(زراعي و باغي اصلي  محصوالتمجموع توليد  

  در نظر گرفته شده و تغييرات نسبت به آن محاسبه شده است. ١عنوان سال پايه عدد به ١٩٧٠براي سال  -   

  شده بر روي آمار و اطالعات فائومحاسبات انجاممنبع:    

  

  بندي و توصيه ترويجيجمع

زميني و روند تغييرات آن در با مرور سوابق توليد سيب

ايران و جهان و مقايسه آن با ديگر محصوالت زراعي و باغي 

و ميزان توليدي كه در اختيار مصرفي  آب و جهت ميزان زمين از

سازان ريزان و تصميمزير براي برنامه هايدهد، توصيهقرار مي

   د:شوارائه مي



 

 
٤٤ 

ر دادن در شرايط بحران آب در كشورهايي مانند ايران، مبنا قرا -

عنوان شاخص عبارتي سرمايه خاك) بهسطح زيركشت (يا به

رسد و الزم است كه ميزان نظر نميشاخص خوبي به ،عملكرد

 توليد در ازاي ميزان آب مصرفي سنجيده شود. 

شاخص ساده وزن محصول توليدشده  ،با نگرش امنيت غذايي -

بايد هدف و نقشي براي توليد ميلذا نيز شاخص مناسبي نيست. 

به در ازاي منابعي كه محاسبه شود كه و هر محصول تعيين 

ها و چقدر كالري، پروتئين، فيبر، انواع ويتامين ،درسميمصرف 

  د.شومي جذب براي انسان توليدمواد معدني قابل

بايد در راستاي امنيت گيران و مجريان ميريزان، تصميمبرنامه -

به  ،جاي توجه صِرف به افزايش حجم و وزن توليدغذايي به

موازنه ميزان مصرف انواع منابع در ازاي مقدار و تركيب مواد 

چنين پيامدهاي هم. بپردازند ،شودغذايي كه توليد مي

توليد گازهاي  :ر محصول، مانندمحيطي حاصل از توليد هزيست

بايد در زيستي هر توليد نيز مياي و اصوالً ردپاي محيطگلخانه

  ريزي الگوي كشت مورد توجه قرار گيرد. برنامه

تواند زميني و نقشي كه ميارزش غذايي باالي محصول سيب -

در امنيت غذايي ايران داشته باشد، ضرورت افزايش توليد آن 

اما اين افزايش توليد تنها با كاستن از فشار بر  كندرا بيان مي

محقق  خصوصاً از طريق افزايش راندمان آب توليدمنابع 

  .دشومي
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