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  R.R.RE03.067كد مستند: 

 5از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

-هاي مورد نياز انواع تأسيسات ذخيرهبرآورد ظرفيتهدف  با 1370سال  در »سازي گندمتأسيسات ذخيرهافزايش «طرح 

اين طرح در است.  تعريف شده 1390ساله تا سال ها در سطح كشور براي يك دوره بيستسازي گندم و چگونگي توزيع آن
 :استچهار گزارش به شرح زير  ،و حاصل آن هبه پايان رسيد 1372سال 

 سازي گندمطرح افزايش تأسيسات ذخيرهمنابع اطالعاتي  -1

 سازي گندميابي تأسيسات ذخيرههاي مكانمدل -2

 برآورد توليد و مصرف استاني گندم -3

 1390سازي گندم تا سال هاي مورد نياز تأسيسات ذخيرهبرآورد ظرفيت -4

ها در سطح كشور گندم و چگونگي توزيع آن سازيهاي مورد نياز انواع تأسيسات ذخيرهبرآورد ظرفيت مذكور،نتيجه طرح 
ساخته در اين طرح مطرح منظور جامع بودن مطالعات، سناريوهاي متفاوتي . بهاست 1390ساله تا سال  20براي يك دوره 

ها و پيشنهادات مربوطه ها، نتايج مدلها را در نظر گرفته و براي هر يك از آن. اين سناريوها حاالت مختلف سياستاسته شد
براساس ميزان بودجه، در مورد افزايش تأسيسات  توانستندمي به عبارت ديگر، به كمك اين مطالعه مديران ؛استارائه كرده 

 گيري نمايند.بهتر تصميمسازي گندم ذخيره
روز كردن هاستاي بدر ر »سازي گندمبازنگري و تكميل مطالعات افزايش تأسيسات ذخيرهطرح «طرح حاضر با عنوان 

اطالعات، روزرساني به ،. هدف طرح كنونيه استتدوين شد ي آنهاپيشين، تكميل اطالعات و بازنگري مدلطرح مطالعات 
هاي )، بازنگري و ارزيابي مدلUser-friendly( رپسندساخت پايگاه اطالعاتي مربوطه، طراحي و تدوين سيستم كامپيوتري كارب

هاي ارزيابي، قياس برآورد مطالعه پيشين با روش ها است. از جملهبهبود آن ،پيشين و در صورت نيازمربوطه در مطالعه 
است. در صورت وجود تفاوت بيش از حد  مورد بررسيهاي مشاهدات و اطالعات گردآوري شده در اين مطالعه براي سال

. در شده استها و بهبود كيفي مطالعه تالش فع آنانتظار، عوامل يا فروض مربوطه ابتدا شناسايي شده و سپس در جهت ر
-طور مختصر مورد اشاره قرار ميبهها گزارشاين گزارش است كه در ادامه محتواي هركدام از  7مشتمل بر  طرحاين  ،مجموع

 گيرد.
در گزارش اول و از اين رويه پيروي كرده عموماً گردآوري اطالعات است و مطالعه حاضر نيز  ،هاي تحقيقاتيگام اول طرح

به گردآوري اطالعات، تشكيل يك پايگاه اطالعاتي و تجزيه و تحليل آن پرداخته است. چنانچه گفته شد در طرح پيشين تا 
گردآوري شده و سال  1371 -1378 هاياطالعات براي سال ،كه در اين مطالعهدر حالي اطالعات گردآوري شده  1370سال 
ها سعي شده است كه ميزان متغيرها و روند در سراسر فرايند گردآوري اطالعات و تحليل آن قرار داده شده است. 1378مبنا 
ابتدا به آمار جمعيت و تقسيمات كشوري  ،) قياس و تحليل شود. در اين گزارش1370تا  1361ها با مقادير قبلي (سال آن

و براي  1375و  1365پرداخته شده است. آمار جمعيت براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي دو مقطع زماني 
ارائه شده است. در بخش بعد، اطالعات مربوط به عرضه گندم شامل سطح زير كشت،  ،تقسيمات كشوري زمان انجام تحقيق
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ادامه تحقيق به ميزان خريد داخلي و خارجي گندم، ارائه و تحليل شده است.  توليد گندم وزان عملكرد ميزان توليد و مي

-اختصاص يافته و نهايتاً، اطالعات مربوط به تأسيسات ذخيرهميزان فروش دولتي  وتحليل اطالعات مربوط به تقاضاي گندم 

 ح شده است.تشري ،هاسازي گندم شامل مشخصات اين تأسيسات و عملكرد آن
به بررسي گزارش فصل اول  فصل سازماندهي شده است. 4يابي، در هاي مدل مكانبيني وروديدر گزارش دوم، پيش
ابتدا اطالعات مربوط به  ،سازي گندم پرداخته است. در اين فصلهاي ساخت و تأسيسات ذخيرهاطالعات و برآورد هزينه

ها مورد بررسي و هاي برآورد اين هزينهسازي گندم ارائه شده و سپس روشيرههاي تمام شده ساخت انواع تأسيسات ذخهزينه
تحليل قرار گرفته و براي شرايط موجود، روش بهينه پيشنهاد شده است. در انتها، با استفاده از اطالعات موجود، توابع هزينه 

ونقل گندم ارائه هاي حملبرآورد هزينه اطالعات و ،است. در فصل دومشده محاسبه و گزارش  ،ساخت براي انواع تأسيسات
مدنظر  1379و  1378، 1377ونقل براي سه سال متوالي هاي حملشده است. در اين فصل نيز، ابتدا اطالعات مربوط به هزينه

 ونقل به انجام رسيده است.هاي حملاند و مدلسازي هزينهقرار گرفته و سپس اين اطالعات تحليل شده

است. در اين فصل، پس از مرور منابع  ارائه شده 1400رد مصرف استاني گندم در سطح كشور براي افق برآو ،در فصل سوم
با مبنا قرار دادن مطالعات در ادامه مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است.  ،موجود، برآوردهاي انجام شده در مطالعات پيشين

دم برآورد شده است. در فصل چهارم اين گزارش، برآورد توليد استاني گيري از اين رهنمودها، مصرف استاني گنپيشين و بهره
مانند فصل سوم است و پس از بررسي منابع  ،ارائه شده است. اين فصل از نظر ساختار 1400گندم در سطح كشور براي افق 

سب، توليد گندم در سطح موجود، برآورد توليد گندم در مطالعات پيشين مورد ارزيابي واقع شده و پس از انتخاب روش منا
 كشور برآورد شده است.

يابي و نتايج برآورد ظرفيت تأسيسات است، در قالب سه فصل، مدل مكان دومگزارش سوم كه گزارش تكميلي مرحله 
در زمينه صورت گرفته  مطالعات ،طور خالصههاي كشور ارائه نموده است. در فصل اول بهسازي گندم را در سطح استانذخيره
 ارائه شده است. ،رفته در مطالعه پيشين كارهاي بهدر داخل و خارج كشور و نتايج اصلي مدل يابي تأسيسات،هاي مكانمدل

ها، ها، محدوديتيابي اين مطالعه (فرضهاي مكانپس از تعريف مسئله و بيان اهداف مورد نظر از حل مدل ،در فصل دوم
هاي اصلي مورد نياز در سطح استاني و داده ، شامله و تفاوت آن با مدل مطالعه پيشينها و متغيرها) با جزئيات بيان شدداده

در فصل انتهايي، نتايج عمده حاصل از اجراي  هاي مدل، مورد اشاره قرار گرفته است.شيوه استخراج ديگر پارامترها و ورودي
رار گرفته است. در اين راستا سناريوهاي متفاوت قابل مورد ارزيابي ق ،هابندي كشور در سطح استانيابي با تقسيممدل مكان

 4 ،سناريوهاي مطرح شده در اين فصل هاي هر يك ذكر شده و نتايج سناريوهاي منتخب تشريح شده است.طرح و ويژگي
 مورد هستند كه عبارتند از:

 دير معلوم براي هر بندر و در هر ماه.پذير است آن هم با مقاسناريوي صفر (پايه): واردات فقط از بنادر جنوبي امكان   -1
سهم بنادر  وسناريوي اول: همان شرايط سناريوي پايه را دارد با اين تفاوت كه توزيع ماهانه واردات گندم از خارج كشور  -1

 .شده استجنوبي از كل واردات گندم، به صورت متغير در نظر گرفته 
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ماه براي مجموعه  4نه و گا10ماه براي مناطق  3ك تقاضا به مدت سناريوي دوم: در اين سناريو، امكان ذخيره استراتژي -2

 به سناريوي پايه افزوده شده است. پايتخت

با اين تفاوت كه مدت ذخيره استراتژيك  ، مثل سناريوي دوم استسناريوي سوم: مدت ذخاير استراتژيك در اين سناريو -3
 ماه افزايش يافته است. 5ماه به  4تقاضا براي منطقه پايتخت از 

ناحيه  62در سطح  1390و  1385سازي گندم براي دو افق زماني ظرفيت مورد نياز تأسيسات ذخيرهدر گزارش چهارم، 
بندي مطالعه هاي آن با ناحيهناحيه و تفاوت 62منطقه و  10بندي كشور به كشور برآورد شده است. در فصل اول، نحوه تقسيم

اي به تفكيك عرضه شده است. در فصل سوم بندي ناحيههاي ورودي مدل با تقسيمپيشين بيان شده است. در فصل دوم، داده
ريزي نشان داده ههاي هدف برنامبيني خريد گندم و براي هر يك از سالنيز نتايج اجراي مدل، براي دو حالت مختلف پيش

 ونقل بهينه گندم بين نواحي كشور در پيوست گزارش ارائه شده است.شده است. برنامه حمل
برآورد  1400استان كشور براي افق سال  28در سطح  گندم سازيدر گزارش پنجم، ظرفيت مورد نياز تأسيسات ذخيره

سناريوها بيني توليد گندم ارائه شده است. لف براي پيشدر دو حالت مختبراي چندين سناريو اين گزارش شده است. نتايج 
ي ذكر شده در مدل و فاقد هرگونه محدوديت تأمين هاها، محدوديتفرض ها،همه ويژگيسناريوي پايه: داراي  -1عبارتند از: 

گندم در هر دوره  روز خريد و واردات 15سناريوي اول: فضاي كافي براي ذخيره  -2، ذخيره استراتژيك براي عرضه و تقاضا
گانه 10ماه مناطق  2سناريوي دوم: عالوه بر ذخيره استراتژيك عرضه، گندم كافي براي مصرف  -3زماني (ذخيره استراتژيك)، 

سناريوي چهام:  -5سناريوي سوم: فرض ثابت بودن سهم بنادر از كل واردات،  -4ماه،  4و در مجموعه پايتخت براي مصرف 
سناريوي ششم: فرض امكان  -7سناريوي پنچم: فرض واردات بدون محدوديت،  -6اهانه واردات، فرض ثابت بودن توزيع م

گذاري حالت اول تحت حالت عادي توليد نامها نيز مشتمل بر حالت اول و دوم است كه . حالتواردات نامحدود از شمال كشور
رت مفصل تشريح شده است. حالت دوم كه حالت بيني اصلي اين فصل مطالعه است كه در گزارش دوم به صوشده است، پيش

 بيني حالت آرماني توليد گندم در كشور در وزارت جهاد كشاورزي است.پرتوليد ناميده شده، برگرفته از پيش
يابي پرداخته و فصل دوم در بردارنده نتايج حل مدل در هاي ورودي مدل مكاندر اين گزارش، فصل اول به توضيح داده

بندي كشور براي در نظرگيري ذخاير ها، معرفي سناريوها، شيوه منطقهتوليد است كه شامل مفروضات و ويژگيحالت عادي 
يابي در هر سناريو است. فصل سوم نتايج حل مدل در حالت پرتوليد را ارائه كرده است و استراتژيك و برآوردهاي مدل مكان

 هايي صورت گرفته است.بندي ندر انتها، سناريوها با هم مقايسه شده و جمع
شده هركدام  مشخص آندر  كه تشريح شده ،هاي مدلها براي ايجاد وروديدر گزارش ششم راهنماي ساختار پايگاه داده

 اند.ها چگونه محاسبه و تخمين زده شدههاي مذكور چه ساختاري دارند و برخي از آناز داده
 است.گنجانده شده  ها،هنماي استفاده از پايگاه دادهدر گزارش هفتم را

پرتوليد  -2عادي و  -1براساس دو حالت توليد  1390و  1385هاي پيشنهادي براي افق نتايج حاصل از بررسي ظرفيت
 32منحصر به  1385سازي گندم براي سال در گزارش چهارم بيانگر آن است كه پيشنهاد افزايش تأسيسات ذخيرهشده ارائه 
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 كند.ميليون تن ظرفيت جديد را ايجاد مي 445/1هزار تن و حداكثر  925كه حداقل  ناحيه كشور است 62ناحيه از 

بيني خريد (حالت براي دو حالت مختلف پيش 1390سازي گندم براي سال پيشنهاد افزايش تأسيسات ذخيرههمچنين 
پيشنهاد ساخت تأسيسات جديد ناحيه  62ناحيه از  25عادي و حالت پر توليد) بيانگر آن است كه در حالت عادي توليد در 

كند. در حالت ميليون تن ظرفيت به ظرفيت تأسيسات كشور اضافه مي 100/1هزار تن و حداكثر  595وجود دارد كه حداقل 
ميليون تن  480/2و حداكثر  185/1ناحيه كشور پيشنهاد ساخت تأسيسات جديد وجود دارد كه حداقل  33پرتوليد در 

 يد.نماظرفيت جديد ايجاد مي
بيانگر آن است كه آزاد گذاشتن واردات، همواره از  در گزارش پنجم، 1400براي افق  سناريو هفتنتايج حاصل از بررسي 

دهد. آزاد هاي مورد نياز را افزايش ميكاهد، ذخيره استراتژيك براي عرضه و تقاضا نيز همواره ظرفيتهاي مورد نياز ميظرفيت
-گندم است به كمتر از نصف كاهش مي هاي حملشامل هزينه ها را كه عمدتاًي، كل هزينههاي شمالشدن واردات از استان

شود. ها به ميزان قابل توجهي كاسته ميدهد. اگر متغير شدن واردات فقط در بنادر جنوبي صورت گيرد، باز هم از هزينه
دهد و در هاي ساخت را افزايش ميهزينه ونقل را كاهش وهاي حملافزوده شدن ذخيره استراتژيك عرضه، هميشه هزينه

-اضا نيز رفتاري مشابه عرضه دارد، يعني هزينهشود. محدوديت ذخيره استراتژيك تقمجموع نيز باعث افزايش كل هزينه مي

 كاهد.ونقل گندم به ميزان جزيي ميهاي حملافزايد و از هزينهوساز را به ميزان قابل توجهي ميهاي ساخت
دهد كه شاخص كارايي تأسيسات كل نشان ميدر گزارش پنجم،  1385هاي مربوط به سال دنتايج برآورن، عالوه بر اي

) درصد است. همچنين 2/1) و كمترين در استان سمنان (9/11درصد است كه بيشترين آن در استان هرمزگان ( 3/4كشور 
) را در %1/58) تا مازندران (%9/9اي از كرمان (نهدرصد است كه دام 36نگهداري گندم در كل كشور درصد پر بودن تأسيسات 

 گيرد.برمي
است كه  8/4دهد كه شاخص كارايي تأسيسات نگهداري گندم در كل كشور نشان مي 1390هاي مربوط به سال بينيپيش

درصد  37 ) است. درصد پر بودن تأسيسات كل كشور1/1و كمترين در استان يزد () 8/13بيشترين آن در استان هرمزگان (
 گيرد.) را در بر مي%2/90) تا قم (%9/3اي از يزد (است كه دامنه

 

 

 

 


