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لیکن آمارهای منتشره در خالصه گزارش به بعد منتشر نشده است  6831اگرچه گزارش حساب های ملی از سال 

بخش کشاورزی به قیمت های ثابت  6831و  6833تحوالت اقتصادی ایران رشد تولید ناخالص داخلی سالهای 

درصد اعالم نموده است که نشان دهنده رشد مطلوب و مناسبی است، لیکن  3/3و  5/68را به ترتیب  61سال 

نشان می دهد مقادیر ارزش افزوده  31ی دو برنامه سوم و چهارم و سال مقایسه مقادیر ارزش افزوده این بخش ط

درصد افزایش داشته  1تنها  31نسبت به سال  31می باشد و مقدار آن در سال  31تقریباً معادل سال  33سال 

می باشد که سال بسیار  36در قیاس با سال  31و  33درصد سالهای  3/3و  5/68است و رشد به ظاهر باالی 

درصد کاهش داشته است. از طرفی  61نزدیک به  31امطلوبی برای کشاورزی کشور و رشد آن نسبت به سال ن

مقایسه مقادیر رشد ارزش افزوده با مقادیر پیش بینی شده طی سالهای برنام های سوم و چهارم نشان می دهد 

صد پیش بینی شده( و متوسط رشد در 1/1درصد بوده )از  1/8که متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده برنامه سوم 

درصد در برنامه  5/1درصد تنزل کرده در حالیکه متوسط رشد سالیانه  1/1سالیانه ارزش افزوده برنامه چهارم به 

هدف گذاری شده بوده است. بررسی حاکی است که عملکرد مقادیر ارزش افزوده برنامه سوم با رشد بطئی و 

 38م با نوساناتی مواجه بوده است. یکی از دالیل رشد ارزش افزوده سال های مستمر بوده در حالیکه برنامه چهار

 را بایستی در پائین نگاه داشتن مقدار پایه ارزش افزوده سالهای برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم دانست. 35و 

، کشور ارائه گردیدهبر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران )وزارت نیرو( که با مشارکت سازمان هواشناسی 

میلیارد مترمکعب برآورد گردیده که معادل  638/813، 6831-19حجم کل ریزش های جوی در سال زراعی 

( حدود 6833-31میلیمتر بارندگی می باشد. این مقدار بارندگی در مقایسه با میانگین سال زراعی قبل ) 6/611

 نشان می دهد. درصد کاهش 61ساله  81درصد کاهش و نسبت به متوسط  61

میلیون  6/11و  68، 1/68به ترتیب به مقدار  16و  19، 31واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذائی در سالهای 

میلیارد دالر بوده است که در مقایسه با واردات غیر نفتی کشور از نظر مقدار به  8/68و  69، 1/1تن با ارزش 

درصد آن می باشد. مقدار واردات در سال  3/11و  8/66، 5/61درصد و از نظر ارزش  51و  1/81، 6/85ترتیب 

درصد افزایش  6/3درصد کاهش و از نظر ارزش حدود  3/61از نظر وزنی  6831نسبت به واردات سال  6819

درصد افزایش  88درصد و از نظر ارزش  69، 6819مقدار واردات نسبت به سال  6816نشان می دهد و در سال 

دالر و در  66/9مقدار  19دالر، در سال  11/9حدود  31ین ارزش وزنی کاالهای وارداتی در سال یافته است. میانگ

دالر به ازاء هر کیلوگرم بوده است در بین محصوالت اساسی وارداتی باالترین ارزش )دالر  15/9معادل  16سال 



 

 
 

ه ازاء هر کیلوگرم( اختصاص داشته دالر ب 6/5/کیلوگرم( در طول سالهای مذکور به گوشت قرمز )میانگین سه ساله 

 دالر به ازاء هر کیلوگرم( بوده است.  89/9و پائین ترین ارزش متعلق به جو )با میانگین سه ساله 

 1/8و  6/8، 1/8به ترتیب مقدار  16و  19، 31میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذائی در سالهای 

رد دالر بوده است، که در مقایسه با صادرات غیر نفتی کشور از نظر مقدار میلیا 8/1و  6/5، 8/5میلیون تن با ارزش 

درصد را بخود اختصاص داده است. مقدار صادرات  3/61و  1/61، 19درصد و از نظر ارزش  5/1و  1/5، 6به ترتیب 

درصد  1درصد کاهش داشته و از نظر ارزش  68از نظر وزنی حدود  6831نسبت به صادرات سال  6819در سال 

، کیوی 3/61از نظر مقدار خرما  31نسبت به سال  6819افزایش نشان می دهد. در بین کاالهای صادراتی در سال 

و رب گوجه فرنگی  3/61، شیر و فرآورده های آن 81، حیوانات دریائی 8/68، زعفران 88، سیب زمینی 55تازه 

، 8/66، پیاز و موسیر 1/65، سیب درختی 1/6 ، مرکبات3درصد افزایش داشته و در مقابل صادرات پسته  8/65

 درصد کاهش یافته است. 6/69محصوالت جالیزی 

، شیر و فرآورده های  8/1، زعفران  61، بیشترین سهم  متعلق به پسته 19میلیارد دالر ارزش صادرات سال 6/5از 

، محصوالت 8/1، سیب زمینی 8/8، حیوانات دریائی 8/8، خرما 8/8، سیب درختی 8/5، انگور خشک کرده  1/1آن 

و صنایع  1/8، انواع سبزیجات )گوجه فرنگی، بادمجان، سیر، کلم و کاهو( 5/8جالیزی )هندوانه، خربزه و خیار( 

درصد می باشد. میانگین ارزش محصوالت کشاورزی و صنایع غذائی صادراتی در سال  8/65غذائی در مجموع 

درصد افزایش نشان می دهد و در این  1/18، 6831که نسبت به سال  دالر بوده 58/6به ازاء هر کیلوگرم  6819

دالر( و پائین ترین ارزش به هندوانه و خربزه )به ازاء هر  8996میان باالترین ارزش به زعفران )هر کیلوگرم 

 دالر( اختصاص دارد. 8/9کیلوگرم 

 1/66نشان دهنده تولید  6831-19ال میزان تولیدات مندرج در آمارنامه های رسمی وزارت جهاد کشاورزی در س

میلیون تن انواع تولیدات باغی )انواع میوه ها( می باشد که با اهداف  6/66میلیون تن محصوالت زراعی )ساالنه( و 

درصد  6میلیون تن( که حدود  8/61پیش بینی شده در برنامه پنجم برای همان سال برای محصوالت زراعی )

میلیون  1/66صوالت باغی نیز مقایسه آن با اهداف پیش بینی شده این سال )مقدار بیشتر می باشد. در مورد مح

درصد کمتر از اهداف برنامه می باشد، لیکن مقایسه مقادیر تولیدات محصوالت سالیانه و دائمی  8تن( تنها حدود 

 6835-31راعی با سالهای دوران برنامه چهارم نشان می دهد که این مقادیر نسبت به سال ز 6831-19سال 

درصد(  1/6درصد بیشتر است )رشد سالیانه حدود  1/8)چهار سال قبل( در مورد محصوالت زراعی )سالیانه( تنها 

درصد  1/1نسبت به چهار سال قبل خود فقط  6831-19و در مورد محصوالت باغبانی نیز مقدار تولیدات سال 

ه رشد سالیانه پیش بینی برای افزایش تولیدات درصد( در حالیک 5/6اضافه شده است )رشد سالیانه حدود 



 

 
 

 5/61و  5/5درصد و برای محصوالت باغبانی  1/8و  8محصوالت زراعی در برنامه های چهارم و پنجم به ترتیب 

 درصد بوده است. 

میلیون  898/1میلیون هکتار به تفکیک 989/61جمعاً  6831-19سطح زیر کشت محصوالت زراعی در سال زراعی 

درصد کاهش  5/5( 6833-31میلیون هکتار دیم بوده است که نسبت به سال زراعی قبل ) 116/5آبی و هکتار 

درصد کاهش( و در مقایسه با اهداف برنامه  3/66درصد افزایش و در سطوح دیم  3/9داشته است )در سطوح آبی 

 صد کاهش سطوح دیم(.در 6/66درصد کاهش سطوح آبی و  1/1درصد کاهش نشان می دهد ) 6/1نیز در مجموع 

، تخم 6638، گوشت مرغ 116، میزان تولیدات گوشت قرمز را 6819آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال 

هزارتن اعالم نموده است که درصد تغییرات آن نسبت  56و عسل  685، ماهی و میگو 69311، شیر 699مرغ 

+ می باشد و در مقایسه با اهداف کمی برنامه 68و + 66+، حدود 1، -1+، حدود 6+، 5/8به سال قبل به ترتیب 

درصد محقق  616و عسل  698، آبزیان 696، شیر 36، تخم مرغ 11، مرغ 699پنجم توسعه، تولید گوشت قرمز 

 گردیده است.

به تفکیک در  6مورد بیمه ای 698، در مجموع 6831-19بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی 

عامل خطر  198مورد در مقابل جمعاً  5و منابع طبیعی  18، دام و طیور و آبزیان 81، باغبانی 83ت زبربخش زراع

 قهری و طبیعی و انواع بیماریهای دامی تحت پوشش بیمه )صندوق بیمه کشاورزی( قرار داشته است.

ور تحت پوشش بیمه میلیون هکتار از اراضی مزروعی کش 1/5در سال زراعی مذکور در زیربخش زراعت در مجموع 

درصد این سطح را بخود اختصاص داده است و در زبربخش  61بوده که محصول گندم )آبی و دیم( به تنهائی 

 19هزارهکتار تحت پوشش بیمه بیشترین سطح مربوط به محصول پسته با حدود  811باغبانی کشور نیز از حدود 

 ترین سطح را بخود اختصاص داده اند.درصد باال 53درصد و سیب و انگور و خرما در مجموع با 

میلیون واحد دامی تحت پوشش بیمه بوده که بیشترین تعداد مربوط  3/61در زیربخش دام حدود  6819در سال 

میلیون قطعه زیر پوشش بیمه بوده و عمده آن  8/316درصد( می باشد. در طیور نیز  16به بیمه دامهای سبک )

هکتار از مزارع پرورش  6/5566بوده است و در قسمت آبزیان در مجموع  درصد( مربوط به نیمچه گوشتی 15)

درصد( و در عرصه  38آبزیان زیر پوشش بیمه قرار داشته که بیشترین آن مربوط به ماهیان گرم آبی بوده است )

رصد د 11میلیون هکتار زیر پوشش بیمه بوده که در بین مناطق تحت پوشش، استان یزد با  8های منابع طبیعی 

 بیشترین سطح بیمه شده را به خود اختصاص داده است.

                                                           

  .محصول، طرح یا خدمتی است که سالمت آن، موضوع بیمه قرار می گیرد )مانند گندم( :مورد بیمه ای  -6



 

 
 

میلیارد ریال بوده که به  69198در مجموع در کلیه زیربخشها  31-19میزان غرامت پرداختی در سال زراعی 

 3/18درصد به محصوالت دامی،  8/5درصد به محصوالت باغی،  1/66درصد آن به محصوالت زراعی،  1/81ترتیب: 

 درصد به منابع طبیعی پرداخت گردیده است. 1/9درصد به آبزیان و  5/9 درصد به طیور،

 


