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 مقدمه 

بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز کشور و تقویت امنیت غذائی، 

ه شود. این بخش بهای اقتصاد کشور محسوب میبخش یکی از مهمترینصادرات، اشتغال و حفظ منابع طبیعی، 

د کشاورزی، اقلیم های متنوع لحاظ توانمندی در بهره برداری مناسب از منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستع

آب و هوائی، منابع طبیعی تجدید شونده و ذخائر غنی ژنتیکی می تواند جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور داشته و 

از همین رو گزارش حاضر به بررسی متغیرهای  نقش مؤثری در تقویت امنیت غذائی و صادرات غیرنفتی ایفا نماید.

و در قیاس با روندهای گذشته و اهداف از پیش تعیین شده می  39-39راعی اقتصادی بخش کشاورزی در سال ز

 پردازد. 

 بخش اول: بررسی متغیرهای کالن اقتصادی در بخش کشاورزی 

-طبق آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ارزش افزوده:

 93/9هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به سال گذشته  3/591معادل  39در سال  39های ثابت سال 

درصد افزایش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر در 

ود بسیار کمتر می باشد. همچنین پیش بینی شده ب5درصد  9مقایسه با هدف برنامه پنجم که متوسط رشد سالیانه 

 60/90نشان می دهد تنها  39مقایسه ارزش افزوده بخش کشاورزی با اهداف پیش بینی شده برنامه در سال 

درصد از اهداف برنامه تحقق یافته که کمترین میزان در طول برنامه بوده است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی 

هزار میلیارد ریال بوده  0/9695معادل  39ناخالص داخلی کشور در سال  ، تولید39های ثابت سال ج.ا.ا به قیمت

رشد سالیانه کمتری  39درصد است. اگرچه ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال  03/0که سهم بخش کشاورزی 

 افزایش یافته است. 39داشته اما سهم آن در اقتصاد کشور در سال  39نسبت به سال 

دهد متوسط سهم بخش کشاورزی های گذشته نشان مییر ارزش افزوده در سالمقایسه و بررسی روند مقاد

و چهار سال اول برنامه  3/1)سال فاقد برنامه(  33، سال 9/0، چهارم 1/9از تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم 

ن در درصد بوده و حاکی از نزولی بودن سهم بخش کشاورزی در این مدت و البته بهبود نسبی آ 9/0پنجم 

، سال 9/5 ، چهارم5/4 های سومبرنامه بخش کشاورزی در متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده .9های اخیر استسال

                                                 
 سند برنامه پنجم توسعه 5 
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دهنده نوسان در رشد ارزش افزوده بخش که نشاندرصد بوده  9برنامه پنجم چهار سال اول و  3/4حدود  33

ایط جوی است که فعالیت در بخش کشاورزی کشاورزی در بلندمدت می باشد. بخشی از آن متأثر از عوامل و شر

 های سومرشد بخش کشاورزی در برنامه 4همچنین ضریب نوسان. 9سازدها ناپایدارتر میرا نسبت به سایر بخش

و لذا مشخص است که ناپایداری و نوسان در  برآورد گردید 9/6سال اول برنامه پنجم  4و 3/56، چهارم 03/5

از برنامه پنجم ضریب نوسان  چهار سالهمچنین مشاهده می شود با گذشت  ست.برنامه چهارم شدیدتر بوده ا

ری برای تنسبتاً پایینی برای رشد اقتصادی بخش رقم خورده است که با توجه به روند صعودی آن شرایط با ثبات

بنابراین برنامه چهارم با حداقل رشد اقتصادی )میانگین ساالنه  باشد.ورزی در این برنامه قابل تصور میبخش کشا

واحدی( و کاهش بی سابقه در اندازه اقتصادی این  3/56درصد( و حداکثر نوسانات درآمدی )ضریب نوسان  9/5

های توسعه داشته است. با شروع ( پایین ترین عملکرد را در میان برنامه39درصد در سال  99بخش )به میزان 

ه ها کنامه پنجم اگرچه دستیابی به اهداف برنامه چندان مناسب نبوده اما با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانهبر

های بین المللی که منجر به شرایط رکود های تولید وارد کرد از یک سو و تشدید تحریمفشار زیادی بر هزینه

و رشد ارزش افزوده بخش رو به بهبود داشته  تورمی در کل اقتصاد کشور گردید، سهم بخش کشاورزی از اقتصاد

 است.

، تعداد شاغلین بخش کشاورزی 39بر اساس طرح سرشماری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال  اشتغال:

درصد کاهش یافته است. بخش  -0/9میلیون نفر برآورد گردید که نسبت به سال گذشته  35/9معادل  39در سال 

درصدی را به خود اختصاص داده  3/59سال کشور، سهم  56لیون نفر شاغلین باالی می 9/95کشاورزی از مجموع 

رشد  1درصد بوده است. 9/43و  3/99های صنعت و خدمات از اشتغال به ترتیب است در حالیکه سهم بخش

درصد افزایش همراه بوده است.  3/5درصد کاهش و بخش خدمات با  9/5در بخش صنعت با  39اشتغال در سال 

ساله تغییرات اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از روند کلی صعودی اشتغال در  51مچنین روند ه

های آمارگیری مرکز بخش های صنعت و خدمات و روند کلی نزولی در بخش کشاورزی بوده است. بر اساس طرح

میلیون  3/9به میزان  36 سال اخیر کمترین سطح اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به سال 51آمار ایران، طی 

های توسعه، میلیون نفر بوده است. در بررسی برنامه 5/1به میزان  34نفر و بیشترین سطح اشتغال مربوط به سال 

 -3/6بخش کشاورزی در چهار سال اول برنامه پنجم کمترین میزان اشتغال را داشته و با متوسط رشد سالیانه 

                                                 
 باشد.می 9/6و  3/6، 3/9به ترتیب  39الی  93ضریب نوسان ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی سال های  9 

 (.5333متغیر است )برین، ضریب نوسان از تقسیم انحراف معیار بر میانگین به دست می آید و شاخصی از میزان ناپایداری و نوسان  4 
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میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص  33/9ل به طور میانگین درصدی از کل اشتغا 4/53درصد و سهم 

درصد و به ترتیب  9/94و چهارم  0/99های سوم داده است. درحالیکه سهم اشتغال بخش کشاورزی در برنامه

های صنعت و خدمات مربوط به میلیون نفر بوده است. بیشترین میزان اشتغال در بخش 03/4و  99/4میانگین 

 . 0ار سال اول برنامه پنجم توسعه بوده استچه

میلیون  01/91معادل  39در سال  39های ثابت سال متوسط درآمد سرانه بخش کشاورزی بر اساس قیمت

درصد افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط درآمد سرانه  14/0ریال بوده که نسبت به سال گذشته 

 40/94این سال بسیار باالتر از شاغلین بخش کشاورزی و به ترتیب معادل شاغلین بخش های صنعت و خدمات در 

نسبت به سال گذشته نیز  39میلیون ریال بوده است. درآمد سرانه شاغلین صنعت و خدمات در سال  39/553و 

 .9درصد افزایش یافته است 11/6و  90/0به ترتیب 

های ثابت به قیمت 35ش کشاورزی در سال اندازه سرمایه گذاری صورت گرفته در بخ :سرمایه گذاری

درصد  -4/45میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته به مقدار قابل توجهی معادل  53593معادل  39سال 

درصد  4/9. همچنین سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد معادل 3کاهش یافته است

. کارایی سرمایه بر اساس شاخص 3بت به سال گذشته همراه بوده استاست که با یک واحد درصد کاهش نس

ICOR56  درصد برآورد گردید که نشان دهنده میزان سرمایه به کار رفته برای  3/0محاسبه و معادل  35در سال

افزایش ارزش افزوده در بخش کشاورزی در این سال است. به عبارت دیگر افزایش هر واحد ارزش افزوده در سال 

بوده است. به طور کلی هر چه مقدار این شاخص  36واحد در سال  3/0، مستلزم سرمایه گذاری به میزان 35

 کوچکتر باشد کارایی سرمایه بیشتر است.

نشییان  39های ثابت سییال به قیمتبخش کشییاورزی  بررسییی روند بلندمدت تغییرات سییرمایه گذاری

گذاری گذاری به شییدت کاهش یافته، در مجموع روند کلی سییرمایهکه سییرمایه 35دهد به اسییتثنای سییال می

میلیارد  5/53593به  93میلیارد ریال در سال  0/55395درصد از  94/1صعودی بوده و با متوسط رشد سالیانه 

سرمایه صورت گرفته در رسیده است. همچنین سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل  35ریال در سال 

                                                 
 مرکز آمار ایران و سند برنامه های توسعه 0

 محاسبات تحقیق بر اساس آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 9 
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صاد طی این دوره بین  صاص داده  43/4تا  46/9اقت سهم کوچکی را به خود اخت سان بوده و همواره  صد در نو در

به  93میلیارد ریال در سییال  0/546995درصیید از  35/0اسییت. موجودی سییرمایه نیز با متوسییط رشیید سییالیانه 

گذاری بخش کشاورزی در . میانگین رشد سالیانه سرمایه55افزایش یافته است 35میلیارد ریال در سال  959999

و  9/0، 3/59)آخرین آمار گزارش شییده( به ترتیب  پنجم برنامه ای توسییعه سییوم، چهارم و دو سییال اولهبرنامه

گذاری صورت گرفته در برنامه سوم، چهارم و دو سال اول برنامه درصد بوده است. متوسط مقدار سرمایه -3/59

 میلیارد ریال بوده است.  94149و  94543، 51049به ترتیب پنجم توسعه 

شاخص :وریبهره ساس گزارش  سازمان ملی بهرههای بهرهبر ا سال وری  سال  5919وری ایران از  تا 

نسبت  5939وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در سال بهره، شاخص 39های ثابت سال بر پایه قیمت 5939

وری نیروی کار کشاورزی با واحد رسیده است. شاخص بهره 590واحد به  596رشد از درصد  1با  5939به سال 

شد  صدی و بهره 9/0ر شد در شاورزی با ر سرمایه بخش ک صدی به ترتیب به بهره 1/5وری   03و  513وری در

وری درصیید، بهره 9وری کل عوامل تولید واحد رسیییده اند. این در حالی اسییت که در کل اقتصییاد، شییاخص بهره

سبت به سال  39درصد رشد را در سال  1/9وری نیروی کار و بهره 5/5سرمایه  تجربه کرده و به ترتیب به  39ن

ست 33و  595، 566 سیده ا شاورزی. بنابراین بهره59واحد ر شد  وری در بخش ک صاد از ر سه با کل اقت در مقای

 برخوردار بوده است.  39نسبت به سال  39باالتری در سال 

شاهده میسه بین برنامهدر مقای شد بهرهای نیز م شاورزی طی شود میانگین ر وری نیروی کار بخش ک

سوم برنامه سال اول برنامه پنجم  0/9، چهارم 5/9های  شد بوده  9/4و چهار  ست که روند رو به ر صد بوده ا در

شاخص بهره سط  شترین مقدار متو ست. بی سال اول برنامها  549پنجم با مقدار  وری نیروی کار مربوط به چهار 

شد بهره ست. ر سوم واحد بوده ا شته که به ترتیب در برنامه  شی دا شاورزی روند کاه سرمایه در بخش ک وری 

سط بهره -95/6و برنامه پنجم  -93/1، برنامه چهارم -60/9 شترین مقدار متو ست. بی صد بوده ا سرمایه در وری 

سوم با مقدار  شاورزی به برنامه  شد بهرهواحد ت 9/569بخش ک ست. ر شته ا ری کل عوامل تولید بخش وعلق دا

سوم  شاورزی نیز به ترتیب در برنامه  شترین  61/0و برنامه پنجم  -61/5، برنامه چهارم -5/6ک صد بوده که بی در

واحد تعلق  91/559وری کل عوامل تولید بخش کشییاورزی به برنامه پنجم با مقدار مقدار متوسییط شییاخص بهره

ست. در  شته ا شد بهرهدا سط ر صاد نیز متو سوم کل اقت و  93/9، برنامه چهارم 59/9وری نیروی کار در برنامه 

                                                 
 بانک مرکزی ج.ا.اهای بخش آمار و داده 55 
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شاخص نیز در برنامه پنجم با مقدار  -90/9برنامه پنجم  سط  شترین مقدار متو صد بوده که بی اتفاق  99/591در

و برنامه پنجم  -90/6م ، برنامه چهار61/5وری سییرمایه در کل اقتصییاد در برنامه سییوم افتاده اسییت. رشیید بهره

شاخص بهره -54/4 سط  شترین مقدار متو ست که بی صد ا سرمایه به برنامه چهارم با مقدار در واحد  3/565وری 

و  9/5، برنامه چهارم 0/5وری کل عوامل تولید نیز در کل اقتصییاد در برنامه سییوم تعلق داشییته اسییت. رشیید بهره

شترین م -15/9برنامه پنجم  صد بوده که بی شاخص بهرهدر سط  واحد در  4/560وری کل عوامل تولید قدار متو

 برنامه چهارم بوده است. 

 

  وضعیت تولیدات کشاورزیدوم: بخش 

 9/9رغم کاهش علی 39-39: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی زیربخش زراعت

میلیون  5/94به  35-39سال زراعی درصد رشد نسبت به  3/3درصدی سطوح زیرکشت، میزان تولیدات زراعی با 

میلیون تن( شده است.  9/33درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه در این سال ) 1/39تن رسیده که منجر به تحقق 

( بیشتر 35تا  36نسبت به سه سال اول برنامه پنجم ) 39میزان تحقق اهداف برنامه در تولیدات زراعی در سال 

میلیون تن و  5/03درصد از تولیدات زراعی مربوط به تولیدات آبی و معادل  3/35بوده است. همچنین بیش از 

 95/1و دیم  54/0میلیون تن بوده است. سطوح زیر کشت آبی  0درصد مربوط به تولیدات دیم و معادل  9/3

 .59میلیون هکتار بوده است

درصد  3/55ده که کیلوگرم در هکتار بو 1/0919در مجموع  39-39عملکرد تولیدات زراعی در سال 

کیلوگرم در هکتار بوده  5649و  55561باشد و مقادیر آن به تفکیک آبی و دیم به ترتیب بیشتر از سال قبل می

 .54درصد کاهش یافته است -5/6درصد افزایش و  9/59که نسبت به سال قبل به ترتیب 

ارای روند کلی افزایشی بوده ( با نوساناتی د39سال اخیر )منتهی به سال  51تولید محصوالت زراعی طی 

رسیده است. متوسط تولید محصوالت زراعی در  39میلیون تن در سال  94به  93میلیون تن در سال  41و از 

درصد  36میلیون تن بوده که در مجموع  9/03و  00، 9/11سال اول( به ترتیب  4های سوم، چهارم و پنجم )برنامه

 صد از محصوالت دیم حاصل شده است.در 56این تولیدات از محصوالت آبی و 
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)سال چهارم برنامه پنجم( دارای نوسانات  5939)شروع برنامه چهارم( تا سال  5934اهداف تولید از سال 

توان عملکردها را با اهداف مقایسه و تحلیل نمود ولی در مجموع نامتناسب در مقایسه با برنامه سوم بوده و نمی

های برنامه سوم از نظر اهداف و عملکرد تولید وجود ه انسجام و تناسبی که در سالتوان اذعان نمود باتوجه بمی

های چهارم و پنجم )چهار سال اول( باالتر بوده است و دارد، میزان تحقق اهداف در برنامه سوم نسبت به برنامه

نین مقایسه بلندمدت همچ 51متوسط رشد تولید سالیانه در برنامه سوم در مقایسه با اهداف مؤید آن می باشد.

ها عموماً افزایشی بوده )به دهد اگرچه تولیدات زراعی در اکثر سالاهداف و عملکرد تولیدات زراعی نشان می

که به دلیل وقوع خشکسالی با افت شدیدی همراه بوده است( اما به ندرت اهداف برنامه تحقق  39استثنای سال 

 است. های بخش تعیین شدهور غیرواقعی و بدون درنظر گرفتن پتانسیلرسد اهداف به طیافته است. لذا به نظر می

، میزان 5939-39بر اساس برآوردهای مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در سال 

، شکر 9/39، حبوبات 99، جو 90، ذرت 3/19، برنج 0/90ضریب خوداتکایی در محصوالت اساسی از جمله گندم 

نسبت به سال گذشته با  به استثنای ذرت و روغن نباتی، سایر محصوالت درصد بوده که 3/0باتی و روغن ن 13

 .50افزایش همراه بوده است

با  39بنابر آمار انتشار یافته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات باغی در سال  :زیربخش باغبانی

میلیون تن  4/96برنامه اهداف درحالیکه در  یافتهافزایش میلیون تن  1/50به  39درصد رشد نسبت به سال  1/9

تولیدات باغی از درصد  31 حدود درصد از اهداف برنامه تحقق یافته است. 3/36 گردیده که در نتیجهپیش بینی 

درصد رشد نسبت  4/5با  39محصوالت آبی تأمین گردیده است. سطح زیرکشت محصوالت باغی )بارور( در سال 

درصد آن از باغات آبی حاصل شده  0/34میلیون هکتار رسیده است. از کل تولیدات باغی  9/9به سال قبل به 

 کیلوگرم در هکتار بوده است. 9/9139 دیم و 0/3939 آبی در این سال برای باغات متوسط عملکرد تولیداتاست. 

 1/51و  4/59، 59تولیدات باغی در برنامه سوم، چهارم و چهار سال اول برنامه پنجم به ترتیب  میانگین

 33از  93-39های ه است. سهم تولیدات باغی آبی طی سالداشت یافزایش و در مجموع روندمیلیون تن بوده است 

میلیون  9/5از  39لغایت  93های درصد رسیده است. سطح زیرکشت باغات )بارور( نیز طی سال 34درصد به 

همین مدت  و طی یافته است افزایشدرصد  31رصد به د 39 ازآبی  زیرکشتسهم  ومیلیون هکتار  9/9هکتار به 

                                                 
 درصد می باشد. 9/0و  0/3متوسط رشد سالیانه تولید محصوالت زراعی در اهداف و عملکرد برنامه سوم به ترتیب  51 

 5939-39گزارش ا منیت غذایی سال زراعی  50 
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کیلوگرم در هکتار افزایش یافته درحالیکه عملکرد تولیدات باغی  0/3939به  9/9019عملکرد تولیدات باغی آبی از 

  .59کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است 9/9139به  0/1606دیم از 

و چهار سال اول برنامه پنجم توسعه به ترتیب  53چهارمهای سوم، متوسط میزان تولید تحقق یافته برنامه

های برنامه چهارم و پنجم نشانگر باشد. عدم تناسب اهداف تولید در طول سالدرصد می 0/35و  3/90، 3/33

 باشد.های زیربخش باغبانی میهدفگذاری غیرمنطقی و به دور از واقعیت

گوشت  دمقدار تولی ،39رت جهاد کشاورزی در سال بنابر آمار رسمی وزا :زیربخش دام، طیور و آبزیان

که نسبت بوده هزارتن  3/99و عسل  9/349 ، آبزیان3366 ، شیر391 ، تخم مرغ9699 ، گوشت مرغ931 قرمز

درصد افزایش یافته است. بنابراین بیشترین  93/4و  69/9، 49/0، 14/9، 99/9، 39/9( به ترتیب 39به سال قبل )

به آبزیان و شیر بوده است. همچنین درصد تحقق اهداف برنامه در تولید محصوالت دامی افزایش تولید مربوط 

درصد برآورد شده  569و آبزیان  511، عسل 33، تخم مرغ 9/99، گوشت قرمز 4/33، گوشت مرغ 09شامل شیر 

، 569 مرغ، گوشت 1/39 است. در این سال میزان ضریب خوداتکائی در تولیدات دام و طیور شامل گوشت قرمز

  .درصد بوده است 4/566و انواع ماهی  9/569شیر 

اگرچه غالب تولیدات دام و طیور به خوداتکایی مناسبی دست یافته و باالخص در بخش طیور، کشور 

ظاهراً وابستگی جدی به واردات ندارد. لیکن تولید بخش اعظم این محصوالت به ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ 

گسترده مواد خوراک دام و طیور است. این وابستگی به خصوص طی سال های برنامه چهارم و وابسته به واردات 

( از روند افزایشی باالیی برخوردار بوده است. گسترش وابستگی کشور به واردات ذرت، 33-39پنج سال اخیر )

رده طیور را زیر سوال ب کنجاله و جو نگران کننده است. این وابستگی، استمرار خوداتکایی کشور در تولید دام و

 9/01درصد، تخم مرغ  9/54درصد، شیر  9/90به طور متوسط، تولید گوشت قرمز  39الی  39های است. طی سال

درصد وابسته به واردات مستقیم این محصوالت و غیرمستقیم )مواد علوفه ای( بوده  4/96درصد و گوشت مرغ 

های روغنی )هم برای تولید روغن و هم برای تولید کنجاله( ذرت، دانههای افزایش تولید است. باید با اجرای برنامه

 را به واردات کاهش داد. و جو میزان وابستگی این محصوالت

                                                 
 ارنامه های وزارت جهاد کشاورزی آم 59 

 بررسی شده است. 30و  31های آمار تولید محصوالت باغی در برنامه چهارم بدون سال 53 
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دهد که در کلیه های دام و طیور و آبزیان نشان میمقایسه روند بلندمدت اهداف و عملکرد تولید فرآورده

رم در مجموع عملکردهای تولید با اهداف پیش بینی شده در های برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهاسال

 توانبرنامه سوم عملکرد تولید بیشتر از اهداف بوده است و می 39و  39های ها انطباق داشته و حتی در سالبرنامه

 5939 ( تا سال5933ای کامالً موفق در تحقق اهداف دانست. در سال پایانی برنامه چهارم )برنامه سوم را برنامه

رد ها دارد به طوریکه عملک)سال چهارم برنامه پنجم( اهداف کمی تعیین شده فاصله قابل توجهی با عملکرد برنامه

دهد و در درصد نسبت به اهداف تعیین شده کاهش نشان می 90تا  95بین  39الی  33های تولیدات طی سال

کمترین میزان عملکرد را در  33و  33های ر سالها و آبزیان داین خصوص شیر و گوشت قرمز در کلیه این سال

 اند.ها داشتهمقایسه با اهداف برنامه

 

 بخش سوم: تجارت محصوالت کشاورزی 

سال طبق آمار گمرک ج.ا.ا  واردات: صنایع غذایی در  شاورزی و  صوالت ک  4/99معادل  39واردات مح

درصد افزایش  1/99ال گذشته به لحاظ مقدار میلیارد دالر بوده است که نسبت به س 0/59میلیون تن به ارزش 

درصدی همراه بوده است. افزایش مقدار واردات و کاهش ارزش آن،  9/0یافته درحالیکه به لحاظ ارزش با کاهش 

نشیییان دهنده کاهش ارزش واحد کاالهای وارداتی به طور عمومی در این حوزه اسیییت. علت این کاهش ارزش 

اهش شیییاخص قیمت مواد غذایی درسیییطح جهان دانسیییت. ارزش واحد واردات توان مربوط به کواردات را می

دالر به ازای هر تن می باشد که نسبت به سال  9/190معادل  39محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال 

درصد به لحاظ مقدار  34درصد کاهش یافته است. از کل واردات کشاورزی و صنایع غذایی کشور،  1/90گذشته 

و  50صد به لحاظ ارزش به محصوالت کشاورزی اختصاص یافته و سهم واردات صنایع غذایی به ترتیب در 93و 

به  39درصد است. همچنین سهم واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از کل واردات کشور در سال  95

از نظر مقدار معادل و درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته  9/99درصد و به لحاظ ارزش  3/14لحاظ مقدار 

سال  9/59از نظر ارزش با کاهش  ست. واردات گندم در  صدی همراه بوده ا سبت  1/39با  39در صد افزایش ن در

درصیید از واردات کشییاورزی به خود مهمترین کاالی وارداتی کشییور در بخش  99به سییال گذشییته و اختصییاص 

شمار می رود. مقدار و ارزش واردات گندم به  شاورزی به  ست.  4/9میلیون تن و  4/9ترتیب ک میلیارد دالر بوده ا

رغم مقادیر افزایش یافته تولید گندم به منظور تأمین کسییری ذخیره اسییتراتژیک افزایش این حجم واردات علی
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، 99این محصول مهم بوده است. سهم واردات محصوالت ذرت، کنجاله، جو، روغن نباتی و برنج به ترتیب معادل 

شور قرار  9/1و  9/0، 9/3، 59 شاورزی ک صد از کل مقدار واردات بوده و در رتبه های بعدی اهمیت واردات ک در

درصیید کل واردات کشییاورزی را به خود اختصییاص  96بیش از  39دارند. واردات گندم، ذرت و کنجاله در سییال 

 اند. داده

میلیون تن به  3/1معادل  39صییادرات محصییوالت کشییاورزی و صیینایع غذایی در سییال  صادرات:

شته به لحاظ مقدار  61/9ارزش سال گذ سبت به  ست که ن صد و به لحاظ ارزش  3/93میلیارد دالر بوده ا  93در

دالر به ازای هر تن بوده که نسییبت به سییال  5954درصیید افزایش یافته اسییت. ارزش واحد صییادراتی نیز معادل 

شته با کاهش  صادر 3/9گذ ست. ارزش واحد  صدی مواجه بوده ا سال در سال  0با کمترین میزان در  39اتی در 

درصد  36درصد به لحاظ مقدار و  9/34اخیر مواجه بوده است. از کل صادرات کشاورزی و صنایع غذایی کشور، 

به لحاظ ارزش به محصوالت کشاورزی اختصاص یافته و بقیه مربوط به صادرات صنایع غذایی می باشد. همچنین 

 39/0به لحاظ مقدار  39ی و صنایع غذایی از صادرات غیرنفتی کشور در سال سهم صادرات محصوالت کشاورز

درصد  3/56درصد از نظر مقدار و  3/91درصد بوده و در مقایسه با سال گذشته  69/53درصد و به لحاظ ارزش 

 . 53از نظر ارزش افزایش یافته است

درصیید کل  0/99یلیون تن )م 5/5، بالغ بر 39از کل مقادیر صییادرات محصییوالت کشییاورزی در سییال 

صادرات محصوالت کشاورزی(، مربوط به محصوالت باغی بوده که نسبت به سال گذشته دارای رشد قابل توجهی 

شاورزی نیز  5/90به میزان  صوالت ک صادرات مح صوالت باغی از کل ارزش  سهم مح ست.  صد بوده ا  4/40در

صد با ارزش  سال میلیون دالر بوده که ارزآورترین ز 9053در شاورزی در  شماره می 39یربخش ک رود. اما به به 

های کشاورزی میلیون تن صادرات باالترین مقادیر صادراتی را در زیربخش 5/9لحاظ مقدار، محصوالت زراعی با 

میلیون  5493درصد به خود اختصاص داده است درحالیکه ارزش صادراتی محصوالت زراعی معادل  09با سهم 

درصد از کل ارزش صادراتی کشاورزی را شامل شده است. مقدار صادرات محصوالت زراعی در  9/90دالر بوده و 

درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در مجموع  3/93درصد و از نظر ارزش نیز  0/16به میزان  39سال 

صاص دا شاورزی را به خود اخت صادرات ک شتری از  سهم بی ست )اگرچه به لحاظ وزنی زیربخش زراعت   09ده ا

درصد(. میزان صادرات محصوالت دام و آبزیان  4/40درصد( اما زیربخش باغبانی ارزآوری بیشتری داشته است )
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میلیون دالر بوده است.  5160هزار تن و به ارزش  091درصدی نسبت به سال گذشته معادل  9/94نیز با رشد 

باشد اما به درصد می 3/59و آبزیان بوده که معادل کمترین سهم صادراتی به لحاظ مقدار مربوط به زیربخش دام 

درصیید از صییادرات محصییوالت کشییاورزی را به خود  9/90لحاظ ارزش تقریباً معادل محصییوالت زراعی اسییت و 

به عبارت دیگر ارزآورترین زیربخش کشاورزی، مربوط به محصوالت باغبانی و باالترین مقدار  اختصاص داده است.

سال صادراتی مربوط به ز شاورزی در  صادراتی ک ست. مهمترین کاالی  به لحاظ مقدار  39یربخش زراعی بوده ا

باشد درحالیکه این محصوالت جزء درصد می 9/50و  9/53به ترتیب با سهم  96خربزه و سبزیجات-شامل هندوانه

ت ادراتی محصوالکاالهایی هستند که کمترین درآمد ارزی را به ازای هر تن صادرات داشته اند. بیشترین سهم ص

سهم  سته با  شاورزی به لحاظ ارزش مربوط به پ شیر و فرآورده 9/93ک صد و  سهم در صد  9/56های آن با  در

هزار دالر به  315هزار دالر و خاویار  5499باشیید. گرانترین محصییوالت از نظر قیمت واحد شییامل زعفران با می

درات کشاورزی دارند. بیشترین مقدار صادرات صنایع ازای هر تن است که از نظر کمی سهم اندکی در مقدار صا

درصد از  9/93غذایی مربوط به شیرینی و شکالت، بیسکویت و ویفر، و رب گوجه فرنگی می باشد که در مجموع 

 .95درصد از مقدار صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است 9/96ارزش صادرات و 

میلیون دالر بوده که نسبت  1164معادل  39شاورزی در سال کسری تراز تجاری بخش ک تراز تجاری:

سال گذشته  ست. متوسط کسری تراز تجاری بخش کشاورزی در برنامه 0/96به  سوم، درصد بهبود یافته ا های 

میلیون دالر بوده و در بلندمدت  0933و  9664، 5454چهارم و چهار سییال اول برنامه پنجم توسییعه به ترتیب 

سال سال39 تا 93های ) صاً در  صو شی بوده و مخ ساناتی دارای روند کلی افزای به باالترین  39و  35های ( با نو

درصدی به طور چشمگیری  0/96با کاهش  39های مذکور رسیده است ولی در سال میزان کسری در طول سال

 بهبود یافته است.

 

 برداریهای بهرهنظامو  زیبخش چهارم: وضعیت بیمه محصوالت کشاور 

سطح ، 39-39بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی  :بیمه محصوالت کشاورزی

، 115، 9333به ترتیب  39-39کشور در سال زراعی و منابع طبیعی آبزیان  پوشش بیمه در اراضی زراعی، باغی،

                                                 
 شامل گوجه فرنگی، بادمجان، سیر، کاهو و کلم 96 

 گمرک ج.ا.ا  95 
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درصد تغییر یافته  0/9 و -9/95، 3/3، -9/3که نسبت به سال گذشته به ترتیب  بودههزار هکتار  9561و  1/4

 390میلیون واحد دامی و  3/3های دام و طیور در این سال به ترتیب همچنین عملکرد بیمه در زیربخشاست. 

( داشته است. به عبارت دیگر 39درصد رشد نسبت به سال گذشته ) 1/9و  -9/95میلیون قطعه بوده که به ترتیب 

های باغبانی، طیور و منابع طبیعی ال گذشته در زیربخشنسبت به س 39-39سطوح بیمه شده در سال زراعی 

-35نسبت به سال  35-39ها کاهش یافته است. این در حالی است که در سال زراعی افزایش و در سایر زیربخش

ها به استثنای زیربخش طیور کاهش یافته بود. سهم سطح بیمه شده در سطوح بیمه شده در همه زیربخش 36

درصد از کل اراضی بوده و در زیربخش دام از  9/95و  3/99به ترتیب  39و باغبانی در سال  های زراعتزیربخش

های مذکور نسبت به سال گذشته درصد بیمه شده است. سهم بیمه شده در زیربخش 1/55کل واحد دامی موجود 

کشاورزی مختلف  هایمتوسط رشد ساالنه سطح پوشش بیمه در زیربخش( کاهش یافته است. همچنین 39)

، 95/6به ترتیب  39سال اخیر منتهی به سال  56، دام، طیور، آبزیان و منابع طبیعی طی شامل زراعت، باغبانی

 باشد.درصد می 19/4و  61/56، 31/59، 60/9، 40/55

درصد بیشترین  13هزار هکتار و سهم  9915با  گندمهزار هکتار اراضی زراعی بیمه شده،  9333از میان 

هزار هکتار اراضی باغی بیمه شده نیز پسته و خرما  115سهم بیمه شده را به خود اختصاص داده است. در میان 

درصد( بیشترین سهم بیمه شده را دارا بوده است. در  0/53و  3/53هزار هکتار )سهم  569و  563به ترتیب با 

درصد سطح بیمه شده، در  16های سبک )گوسفند و بز( با میلیون واحد دامی بیمه شده، دام 3/3زیربخش دام از 

هزار  1/4درصد، و در زیربخش آبزیان از  31میلیون قطعه بیمه شده نیمچه گوشتی با  390زیربخش طیور از 

اند. بیشترین سطح هدرصد، باالترین سهم را به خود اختصاص داد 93هکتار سطح بیمه شده آبزیان گرم آبی با 

بینی درصد اختصاص دارد. از اهداف پیش 33های مرتع داری با بیمه شده در زیربخش منابع طبیعی نیز به طرح

، 1/00، باغبانی 4/19زیربخش زراعت  39-39شده در برنامه پنجم توسعه برای میزان سطوح بیمه در سال زراعی 

. درصد تحقق اهداف برنامه تحقق یافته استدرصد  0/49طبیعی  و منابع 4/99، آبزیان 0/599، طیور 9/53دام 

 ها کاهش یافته است.برای همه زیربخش 39نسبت به سال  39در سال 

است که از این  بوده میلیارد ریال 3953ها بخشزیردر کلیه  39-39غرامت پرداختی در سال کل میزان 

 51درصد به زیر بخش دام،  3/9به زیر بخش باغبانی، درصد  16درصد به زیر بخش زراعت،  91میزان به ترتیب 

همچنین کل حق  منابع طبیعی و آبزیان پرداخت شده است. به درصد به زیر بخش طیور و کمتر از یک درصد
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بوده است. از از کل غرامت پرداختی  و باالترمیلیارد ریال  3369 به میزان 39-39 سال زراعیبیمه پرداختی در 

 درصد بوده است. 9/95سهم کشاورز معادل  در این سال، ه پرداختیمیزان حق بیم کل

های برداریمرکز آمار ایران، تعداد بهره 5939بر اساس سرشماری کشاورزی سال  برداری:های بهرهنظام

واحد متعلق به خانوارهای معمولی ساکن در آبادی  9649111بوده است. از این تعداد  4651359کشاورزی کشور 

واحد متعلق به خانوارهای  50694برداران غیر ساکن، واحد متعلق به بهره 349906مورد آمارگیری،  یا شهر

های عمومی است. از کل های رسمی و موسسهواحد متعلق به شرکت 3693معمولی غیر ساکن )در حال کوچ( و 

درصد در زمره   9/33یعنی واحد  4660333بهره برداری(، تعداد  4651359های موجود در کشور )برداریبهره

درصد( مربوط به مالکیت حقوقی است.  9/6واحد یعنی تنها ) 3693گیرند و برداری با ملکیت حقیقی قرار میبهره

 ند.باشزراعی می-های سهامیهای تولید، کشاورزی و شرکتها با ماکلیت حقوقی شامل تعاونیبرداریاز جمله بهره

درصد دارای  05درصد دارای زمین هستند و حدود  34بخش کشاورزی،  بردارمیلیون بهره 4از مجموع 

درصد  93بردار یعنی میلیون بهره 1/9بردار دارای زمین حدود میلیون بهره 90/9زمین زراعی هستند. همچنین از 

د از اراضی درص 53هکتار هستند. البته الزم به ذکر است که این تعداد تنها   1برداران دارای اراضی زیر از بهره

 96تا  1شود بین درصد از کل اراضی را شامل می 90کشاورزی را دارا هستند. بیشترین درصد مساحت اراضی که 

تنها  39باشد. در سال درصد کل بهره برداران( را می 96بردار )هزار بهره 036هکتار وسعت دارند که در اختیار 

این در حالی است که کشوری مانند فرانسه  99اندهکتار بوده 566برداران دارای اراضی بیش از درصد از بهره 9/6

هکتار  566هایی با وسعت بیش از درصد از کشاورزان دارای زمین 9/53که دارای کشاورزی پیشرفته است حدود 

برداری سنتی یکی از مهمترین عوامل عدم رشد مناسب کوچک بودن اراضی و به دنبال آن نظام بهره. 99هستند

های مختلف در زمینه تحقیقات کشاورزی وری علیرغم تالشاورزی و عدم ورود تکنولوژی و افزایش بهرهبخش کش

 است.

 تهیه کننده: گروه اقتصاد مرکز

 Bakhshayesh.motahareh@yahoo.com اطالعات تماس:

                                                 
 مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق  99 

23  CAP, may 2014 


