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 سٍبیَال چیض -ایتبلیب

  2020 طٍئي 4 -سم

 چْبسهیي بشای غزایی هَادفشآٍسدُ ّبی  جْبًی قیوت هتحذ، هلل ٍ خَاسببس کطبٍسصی جْبًی سبصهبىبٌب بِ گضاسش اهشٍص 

 هی ًظش بِ ،19کٍَیذ  گیش ّوِ بیوبسی اص ًبضی اقتػبدی اًقببضبت دلیل بِ صیشا است، یبفتِ کبّص هِ هبُ دس هتَالی هبُ

  هی ببضذ. سٍ بِ کبّص تقبضب ّوچٌبى بِ قَت خَد ببقی است لیکي،عشضِ  سسذ

سا پیگیشی ٍ دًببل هی کٌذ، کبالّبی هعبهلِ ضذُ دس هبُ هِ اکثش کِ قیوت ّبی بیي الوللی  فبئَ ضبخع قیوت هَاد غزایی

ایي  ٍ قبل هبُ اص تش پبییي دسغذ 9/1یعٌی  ،است  بَدُ اهتیبص 5/162داسای  هیبًگیي طَس بِ ِحبکی اص آى است کِ دس هبُ ه

 سا بِ ًوبیص هی گزاسد. 2018 دسبهبش اص اعالم ضذُ هیضاى کوتشیيهقذاس 

 ٍ کشُ دس قیوت گزاسی بشای ضذیذ افت بِ سبب کِ است یبفتِ کبّص دسغذ 3/7 آٍسیل هبُ اص فبئَ لبٌیبت قیوت ضبخع

 طَس بِ بشای ٍاسدات هی تَاى یبفت کِ دس ًتیجِ  تقبضب کبّص ٍ فػلی عشضِ عَاهلسخ دادُ است ٍ دلیل آى سا دس  پٌیش

 یبفت کبّص تب حذی فقط خطک ضیش قیوت گضاسش ضذُ است. گزضتِ سبل دس خَد سطح اص تش پبییي دسغذ 6/19 هتَسط

 ضذیذ توبیل هشدم بِ خشیذ کشدى ضذ.تقَیت  ببعث چیي دس اقتػبدی فعبلیت هجذد اص سشگیشی ٍ پبییي ّبی قیوتچشا کِ  ،

 اص ًیوی ٍ است یبفتِ افضایص دسغذ 4/7 قبل هبُ بِ ًسبت ٍ دّذ هی  ًطبى سا غعَدی سًٍذیک  ضکش فبئَ، قیوت ضبخع

کوتش اص اًتظبسِ  ّبی بشداضت ًیض ٍ خبم ًفت الوللی بیي ّبی قیوت هجذد افضایصِ ًبضی اص  آٍسیل هبُافتِ  قیوت دس 



 دٍهیي ٍ جْبى دس ضکش بضسگ تَلیذ کٌٌذُ ی دٍهیيستبِ ی  تشتیب بِ بَدُ است؛ کطَسّبیی کِ تبیلٌذ ٍ ٌّذ دس هحػَل

 ضکشدس جْبى سا بخَد اختػبظ دادُ اًذ.  بضسگ کٌٌذُ غبدس

 ال سفتِ بَد ببببکِ اًذکی  بشًج  یدسغذ کبّص یبفتِ است. قیوت بیي الولل 0/1اص هبُ آٍسیل  فبئَ ضبخع قیوت غالت

پیص بیٌی هب دس خػَظ    دس بحبَحِ ، ضٌبٍس هبًذ؛ ایي دس حبلی است کٍِ ببسوبتی سیٌیکب ) طاپٌیکب(افضایص قیوت ّبی 

کبّص یبفت، بِ طَسی  بیطتش داًِ دسضت ّبی قیوتهَاجِ ضذین.  غبدسات گٌذم قیوتِعشضِ ی کبفی جْبًی ، بب سقَطِ 

 .است 2019دسغذ پبییي تش اص سطح خَد دس هبُ هِ  16قشیب بِ  ،اکٌَى ، ّنکِ قیوت رست ایبالت هتحذُ

دس حبلی کِ قیوت سٍغي  .سسیذ ی خَد هبِّ 10بِ پبییي تشیي سطح  دسغذ کبّص 8/2بب  فبئَ ضبخع قیوت سٍغي ًببتی

 قیوت سٍغي پبلن بشای چْبسهیي هبُ هتَالی کبّص یبفت ٍ ایي ًطبى دٌّذُ کبّصِ ؛کلضا ٍ سٍغي آفتببگشداى افضایص یبفت

 بَد.غبدس کٌٌذُ عوذُ ی  دس کطَسّبی تَلیذ هبصاد بش اًتظبس ٍ سطح ببالی هَجَدی کبال ٍاسدات جْبًی ٍ بشای تقبضب

 ِدسغذ پبییي تش اص اسصش خَد دس هبُ ه 6/3 بطَس هتَسط،دسغذ کبّص یبفت ٍ  8/0دس هبُ هی  فبئَ ضبخع قیوت گَضت

 بَد. 2019

ایي کِ  گضاسد، سٍ بِ کبّصّوچٌبى افضایص یبفت ، حبل آًکِ گَضت هشغ )هبکیبى( ٍ گَضت خَک  گبٍقیوت گَضت  

 تقبضب افضایصِکِ ایي اهش علیشغن  ،بَدُ استتَلیذکٌٌذُ عوذُ ی دس کطَسّبی  غبدسات ی ٍجَد حجن ببالیًطبى دٌّذُ 

  غَست گشفت. 19کٍَیذ  اجتوبعی فبغلِ گزاسی اقذاهبتِ کبّصِ بِ دًببلٍِاسدات دس ضشق آسیب  بشای

 

 پیص سٍ بشای تَلیذ ٍ تجبست جْبًی غالت گضاسضبت

 

 2 780 جذیذ سکَسد سطح بِ سسیذى آستاًِ دس جْاًی غالت تَلیذ، شذ هٌتشش ًیض اهشٍص کِ فائَ غالت تأهیي ٍ اػالهیِ اساس بش

 .است 2020/2019سال  اص بیشتش دسصذ 6/2 کِ است تٌی هیلیَى

آى   بشای کاشت اًتظاس ،ْای صساػیصهیٌ دس هَجَد هحصَالت ششایط اساس بش ،21/2020 فصل بشای فائَ ّای بیٌی پیش اٍلیي

ػادی ٍ ًشهال  فصل ها بقی بشای َّای ٍ آبکِ  فشضبا ایي  اًذ ًشذُ کاشتِ ٌَّص دستِ هحصَالتی کِ بایذ کاشتِ شًَذ ٍلی

  هی کٌذ.اشاسُ  غالت جْاًی ٍ تقاضای شضِػ سضایتبخش ٍضؼیت بِ ،باشذ

 تي هیلیَى 1 207 بِ تٌی هیلیَى 5/64 سشذ با شَد، هی شاهل سا غالت کل شذُ بیٌی پیش تَلیذ افضایش اص دسصذ 90 رست

 ْایبشداشتسکَسد ًضدیک بِ آى دس  ٍ اٍکشایي ٍ شوالی آهشیکای دس شذُ بیٌی پیش ْایبشداشتسکَسد  باکِ  –است  یافتِ افضایش

  ٍ افضایش یافتِ است. تقَیت جٌَبی آهشیکای هحصَل دس

 با ّوگام  2019 سال بِ ًسبت دسصذ 6/1 کِ است سسیذُ تي هیلیَى 7/508 بِ  صهاى طَل دس هیضاى باالتشیي بِ بشًج تَلیذ
 یافتِ افضایش آهشیکا هتحذُ ایاالت ّوچٌیي ٍ جٌَبی آسیای ٍ ششقی جٌَب آسیای چیي، دس شذُ بیٌی پیش ٍسی بْشُ افضایش

 ٍ اٍکشایي ، اسٍپا اتحادیِصیشا دس   ،بیایذّن پاییي تش  2019 سال ثابت سطح اص گٌذم تَلیذ کِ شَد هی بیٌی پیش بشػکس، .است

  احتوال کاّش تَلیذ هیشٍد.دس استشالیا ٍ سٍسیِ فذسال،  اًتظاس هَسد ّای افضایش جبشاىبیشتش اص  ،هتحذُ ایاالت

 2 732 بِ ٍ کٌذ سشذ دسصذ 6/1ٍ بشسذ خَد حذ باالتشیي بِ سٍ پیش سال دس غالت جْاًی هصشف شَد هی بیٌی پیش ّوچٌیي

 .یابذ افضایش ّوگی صٌؼتیهَاد  ٍ غزایی هَاد خَساک،شف هص شَد هی بیٌی پیش صیشا بشسذ، تي هیلیَى



 ایاالت دس اتاًَل تَلیذ ٍ چیي دس دام خَساک بشای آى اص استفادُ پیش بیٌی هی شَد، صیشا ،بِ شواس هی سٍد اصلی هحشک رست

 باشذ. افضایش حال دس دٍ ّش هتحذُ

 غزا هصشف جْاًی سشاًِ ٍ یابذ افضایش دسصذ 6/1 کافی، هٌابغ تأهیي با 21/2020 سال دس بشًج اص استفادُ کِ شَد هی بیٌی پیش

 .بشسذ کیلَگشم  9/53 بِ ، سال دس افضایش دسصذ 6/0 با

 فصَل پایاى دس غالت یجْاً هَجَدی ،داسد اًتظاس اکٌَى فائَ ،هصشف ٍ تَلیذ بشای جذیذ ّای بیٌی پیش باصتابِبا تَجِ بِ 

   .باالی هَجَد باصِ سطح اص افضایش دسصذ 5/4 یؼٌی بشسذ تي هیلیَى 927 جذیذ سکَسد بِ 2021 سال دس هلی باصاسیابی

سضایتبخش تشی ًسبت  سطح یک کِ بشسذ دسصذ 9/32 بِ غالت جْاًی آهادُ ی هصشفهَجَدی ًسبت  شَد هی باػث اهش ایي

 غالت جْاًی رخایش اص دسصذ 47 چیي شَد هی بیٌی پیش. هی باشذ 08/2007سالْای  دس شذُ ثبت دسصذی 2/21سطح پائیي  بِ 

 .باشذ داشتِ اختیاس دس سا

 سکَسد ٍ بشسذ تي هیلیَى 433 بِ افضایش دسصذ 2/2 با ، 21/2020 سالْای دس غالت جْاًی تجاست ،کٌذ هی بیٌی پیش فائَ

 دسغذی 2/6 افضایص هتعبقبِ یي هَضَعا کِ بشساًذ، ثبت بِ ٍ ػوذُ اصلی غالت ّوِ بشای سًٍذ افضایشی اًتظاسبا   سا جذیذی

 .، سخ خَاّذ دادبشًج جْبًی تجبست پیص بیٌی ضذُ ی

 .شَد هی   هٌتشش طٍئي 11 دس فائَ تَسط کِ است هَجَد غزایی هَاد فْشست دس غالت باصاس تش دقیق تحلیل ٍ تجضیِ

 

 هلل هتحذ( ببسکطبٍسصی ٍ خَاسهٌبع : فبئَ ) سبصهبى جْبًی 

ل بزس دسختبى گشهسیشی  هتشجن: اللِ تبجی پَس کبسضٌبس هسَئ

 هذیشیت اهَس هبضیي ّب ٍ ادٍات کطبٍسصی


