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

حفظ منابع طبیعی، یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود. این بخش به لحاظ توانمندی 

زی، اقلیم های متنوع آب و هوائی، در بهره برداری مناسب از منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد کشاور

منابع طبیعی تجدید شونده و ذخائر غنی ژنتیکی می تواند جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور داشته و نقش موثری 

در تقویت امنیت غذائی و صادرات غیرنفتی ایفا نماید. از همین رو پایش ساالنه متغیرهای اقتصادی در قیاس با 

گذاری های کالن کشور و به پیش تعیین شده، بررسی تأثیرپذیری آن ها از سیاست روندهای گذشته و اهداف از

طور کلی وضعیت اقتصاد کشاورزی می تواند در شناسایی پتانسیل ها و چالش های پیش روی بخش کشاورزی و 

ش در خگذاران شایان توجه باشد. گزارش حاضر وضعیت اقتصادی این بترسیم نقشه راه برنامه ریزان و سیاست

 را مورد ارزیابی قرار داده است.199-19و  19-19های  زراعی سال

در  38بنابر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا، ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال 

 میلیارد ریال برآورد شده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 989119و  991999به ترتیب  19و  19سال 

درصد بوده در حالی که متوسط رشد سالیانه پیش بینی شده در  7/4و  7/8به ترتیب  19و  19در سال های 

درصد می باشد. از سوی دیگر مقایسه ارزش افزوده بخش کشاورزی با اهداف پیش بینی  7برنامه پنجم معادل 

 .درصدی اهداف است 39سال اول برنامه پنجم حاکی از تحقق  8شده برنامه طی 

حجم کل ریزش های جوی در سال  حاکی از آن است کهشرکت مدیریت منابع آب ایران )وزارت نیرو(  هایآمار

 987و  991میلیارد مترمکعب برآورد گردیده که معادل  819و  883به ترتیب  9819-19و  9819-19زراعی 

 و درصد افزایش داشته 6/91نسبت به سال قبل  9819-19میلیمتر بارندگی بوده است. میزان بارش در سال 

بارش ها در  در حالیکه دارد درصد افزایش 1/8نیز نسبت به سال قبل آن، به میزان  9819-19سال  میزان بارش

 .می دهدشان درصد کاهش ن 9/9و  9/91به ترتیب  ساله 48نسبت به متوسط  این سال ها

 7/34و  8/39، 4/76( به ترتیب 19و  19، 19سال اول برنامه پنجم توسعه ) 8تولیدات زراعی پیش بینی شده در 

و  1/61، 4/61های فوق بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میلیون تن بوده است در حالیکه مقدار تولیدات سال

 19و  19، 19قق اهداف تولیدات زراعی برنامه در سال های میلیون تن می باشد. به عبارت دیگر درصد تح 9/63

درصد برآورد شده است و همانطور که مشاهده می شود فاصله عملکرد برنامه پنجم  4/39و  6/39، 6/31به ترتیب 

                                                           
 در مورد شاخص هایی گزارش می شوند که از مراجع رسمی منتشر شده باشد. 19-19آمارهای سال  1 
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درصد  9/9تنها  19نسبت به سال  19از اهداف تعیین شده رو به افزایش است. تولید محصوالت زراعی در سال 

درصد  3/9و  6/1ساله برنامه چهارم به ترتیب  1و متوسط  31شان می دهد در حالیکه نسبت به سال افزایش ن

 4، عملکرد تولیدات زراعی بهبود یافته به طوریکه به ترتیب 19کاهش یافته است. این در حالی است که در سال 

ین تولیدات زراعی برنامه چهارم درصد بیشتر از میانگ 9/8و همچنین  19و  19درصد بیشتر از سال های  9/4و 

می باشد. بررسی اهداف برنامه پنجم توسعه نشان می دهد، مقدار پیش بینی شده برای تولیدات زراعی در سال 

درصد کاهش یافته در حالیکه انتظار  6/8و  1/6به ترتیب  33و  31های سال قبل آن یعنی سال 9نسبت به  19

 راعیزاز کل تولیدات  ر برنامه های توسعه روندی رو به افزایش داشته باشند.می رود روند اهداف پیش بینی شده د

که نسبت به  حاصل شده استدیم  از اراضیمیلیون تن  9/6آبی و  از اراضیمیلیون تن  3/69، به میزان 19سال 

م به ترتیب به تفکیک آبی و دی 19درصد رشد یافته است. تولیدات زراعی سال  9/1و  7/8سال گذشته به ترتیب 

، محصوالت 948، حبوبات 99669، گروه غالت 19میلیون تن بوده است. از تولیدات زراعی آبی سال  1/1و  6/11

هزار تن را به خود اختصاص  94986و نباتات علوفه ای  99876، محصوالت جالیزی و سبزیجات 99114صنعتی 

، پنبه 3/9، ذرت دانه ای 4/9، شلتوک 8/1ل گندم شام 19میزان تولید محصوالت زراعی اساسی در سال  .داده اند

میلیون تن بوده است. از بین  1/9و حبوبات  1/9،دانه های روغنی 8/93، علوفه 1/6، نیشکر 1/8، چغندرقند 9/9

نسبت به سال  19محصوالت فوق تولید گندم، شلتوک، ذرت دانه ای، نیشکر، دانه های روغنی و حبوبات در سال 

درصد رشد همراه بوده در حالیکه پنبه، چغندرقند و علوفه به  8/1و  1/8، 99، 8، 3/8، 1/1با  گذشته به ترتیب

  درصد کاهش یافته اند. 7/9و  91، 1/1ترتیب 

میلیون هکتار مربوط  4/6میلیون هکتار بوده که  9/99، حدود 19کل سطح زیرکشت محصوالت زراعی در سال 

هکتار مربوط به محصوالت زراعی دیم است. اهداف پیش بینی شده برای میلیون  1/1به محصوالت زراعی آبی و 

 درصد تحقق یافته است.  14و  19به ترتیب  19سطوح زیرکشت آبی و دیم در سال 

تن در هکتار و در تولیدات  7/1، معادل 19بر همین اساس عملکرد به دست آمده از تولیدات زراعی آبی در سال 

( تفاوت چندانی 31-19و  19-19گردید که در مقایسه با سال های زراعی قبل ) تن در هکتار برآورد 9دیم 

 مشاهده نمی شود.

میلیون  7/94نشان دهنده تولید  9819-19میزان تولیدات باغی بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در سال 

درصد تحقق  1/71سال حدود تن بوده است که در مقایسه با اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم برای همان 

درصد افزایش یافته است در حالیکه  1/8یافته است. تولیدات باغی در این سال نسبت به سال گذشته به میزان 
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درصد پیش بینی شده بود. همچنین انتظار  1/4رشد مورد انتظار تولیدات باغی در این سال مطابق اهداف برنامه 

درصد افزایش یابد ولی به دلیل عدم انتشار آمار مربوط  6ات باغی به میزان ( تولید19می رود در سال آینده )سال 

 به این سال، همچنین آمار تفکیک شده تولیدات باغی امکان گزارش و تفسیر بیشتر وجود ندارد.

درصد رشد داشته و بر  3/99در برنامه پنجم توسعه انتظار می رود تولیدات دام، طیور و آبزیان به طور متوسط 

درصدی اهداف  7/74میلیون تن دست یابد. گزارشات رسمی حاکی از تحقق  9/97به  19این اساس در سال 

نسبت به سال  19میلیون تن تولیدات دامی می باشد. تولیدات دامی در سال  3/99یعنی تولید  19برنامه در سال 

ف برنامه در این سال می باشد واحد درصد کمتر از اهدا 6/9درصد بوده که  4/4گذشته دارای رشدی معادل 

درصد  1/76نیز  19درصدی بوده است(. میزان تحقق اهداف برنامه در سال  7رشد  19)هدف برنامه در سال 

میزان تولید  درصد افزایش یافته است. 1/1( 19میلیون تن می باشد که نسبت به سال قبل )سال  8/99معادل 

، عسل 198، تخم مرغ 746، گوشت قرمز 9379، گوشت مرغ 7119شامل شیر  19فراورده های دامی در سال 

هزار تن بوده است که به لحاظ دستیابی به اهداف برنامه عسل و تخم مرغ موفقیت چشمگیری  744و آبزیان  79

درصد  16کسب نموده اند به طوریکه بیش از اهداف برنامه تولید داشته اند. تولید آبزیان و گوشت مرغ نیز هر یک 

اف برنامه را محقق نموده و جایگاه خوبی را به خود اختصاص داده اند. اما شیر و گوشت قرمز به ترتیب با از اهد

درصد، کمترین میزان موفقیت را در تحقق اهداف برنامه کسب نموده اند. میزان دستیابی به اهداف  71و  61

فته است اما از وضعیت نسبی مشابهی در همه محصوالت نسبت به سال گذشته کاهش یا 19تولیدات دامی در سال 

برخوردار است به طوریکه میزان تحقق اهداف برنامه در تولید گوشت قرمز و شیر کماکان کمتر از سایر محصوالت 

، 1/67می باشد و عسل همچنان پیشتاز است. درصد تحقق اهداف برنامه در تولید محصوالت دامی شامل شیر 

درصد برآورد شده است.  7/994و آبزیان  8/917، عسل 1/11تخم مرغ  ،3/79، گوشت قرمز 7/19گوشت مرغ 

 مقدماتی است. 19البته آمار تولید آبزیان در سال 

میلیون  4/93و  9/99، 98به ترتیب به مقدار  19و  19، 19واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذائی در سالهای 

که در مقایسه با واردات غیر نفتی کشور از نظر مقدار به  میلیارد دالر بوده است 4/98و  8/94 ،99تن با ارزش 

 9819درصد آن می باشد. مقدار واردات در سال  97و  3/96 ،4/97 درصد و از نظر ارزش 11و  16 ،1/86 ترتیب

درصد افزایش نشان می دهد  7/483و از نظر ارزش حدود  درصد 4/61از نظر وزنی  9819نسبت به واردات سال 

ش یافته است. کاهدرصد  8/6درصد و از نظر ارزش  3/96، 9819مقدار واردات نسبت به سال  9819و در سال 

 19و در سال دالر  61/9معادل  19در سال  دالر، 77/9مقدار  19در سال میانگین ارزش وزنی کاالهای وارداتی 
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گرم( /کیلوباالترین ارزش )دالر اسی وارداتیدر بین محصوالت اس .هر کیلوگرم بوده است دالر به ازای 78/9معادل 

دالر به ازاء هر کیلوگرم( اختصاص داشته و پائین  8/1های مذکور به گوشت قرمز )میانگین سه ساله در طول سال

اگرچه مقدار واردات دالر به ازاء هر کیلوگرم( بوده است.  81/9ترین ارزش متعلق به جو )با میانگین سه ساله 

درصد کاهش همراه بوده  97با  19افزایش فزاینده ای داشت ولی در سال  19سال محصوالت کشاورزی کشور در 

هزار تن رسید.  8163درصد کاهش به  49میلیون تن کاهش یافته است. در این سال واردات گندم با  93و به 

بوبات درصد می باشد. واردات ح 8/11و  1/37بیشترین کاهش واردات مربوط به سیب زمینی و جو به ترتیب با 

درصد افزایش یافته است که در مقایسه با سایر  7/19و  6/999به ترتیب  19و برنج در این سال برخالف سال 

 محصوالت بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.

 9/4و  6/4 ،7/8 به ترتیب مقدار  19و  19، 19میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذائی در سالهای 

ار ر از نظر مقدمیلیارد دالر بوده است، که در مقایسه با صادرات غیر نفتی کشو 4/1و  4/6 ،7/1میلیون تن با ارزش 

خود اختصاص داده است. مقدار ه درصد را ب9/97و  3/91 ،1/96درصد و از نظر ارزش  9/1و  1/6 ،6/1به ترتیب 

درصد  6/99از نظر ارزش و درصد  3/99نظر وزنی حدود  از 9819نسبت به صادرات سال  9819صادرات در سال 

از نظر مقدار افزایش یافته اند به  19نسبت به سال  9819کاالهای صادراتی در سال  اکثرافزایش نشان می دهد. 

درصد کاهش مواجه  7/14و  1/97، 9/91، 8/7استثنای پسته، کیوی تازه، خیار تازه و حبوبات که به ترتیب با 

درصد اختصاص دارد و بیشترین رشد صادراتی  93به پیاز و موسیر با  19بیشترین سهم صادرات در سال  شده اند.

درصد مشاهده می شود در حالیکه  4/76و  8/36، 3/996در مرکبات، پیاز و موسیر و سیب به ترتیب به میزان 

، دام و 3/139 9والت باغیاین محصوالت در سال گذشته کاهش صادرات داشته اند. میزان صادرات گروه محص

 91و  1، 84میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب  7/9997 4و سبزی و صیفی 6/891 8آبزیان

به محصوالت سبزی و صیفی با  19درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین سهم از مقدار صادرات کشاورزی سال 

درصد اختصاص دارد. سهم مقدار صادرات  1یان با سهم درصد و کمترین به محصوالت دامی و آبز 11سهم 

 درصد می باشد. 6/96محصوالت باغی نیز 

میلیون  -1/97، معادل 19بر همین اساس مقدار تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی کشور در سال 

یلیون تن بیشتر از صادرات م 1/97تن برآورد گردیده که نشان می دهد میزان واردات کشور در این حوزه به میزان 

                                                           
 شامل پسته، خرما، مرکبات، سیب، کیوی و انگور خشک کرده 9 

 شیر و فراورده های آن، خاویار، ماهی و میگو 8 
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درصد منفی تر شده است که به  1/37نسبت به سال گذشته  19کسری تراز تجاری کشور در سال  بوده است.

منفی  19به همین ترتیب ارزش تراز تجاری نیز در سال سال اخیر بی سابقه بوده است.  94در  37استثنای سال 

درصد منفی تر شده است یعنی خروج ارز به  3/31ل گذشته میلیون دالر بوده و نسبت به سا 7194معادل و 

درصد رشد یافته که بسیار قابل توجه بوده  36تقریباً واسطه تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی از کشور 

، 19نسبت به سال  19می توان گفت که بی سابقه است.مقدار تراز تجاری در سال  37و  31و بعد از سال های 

میلیون تن رسیده است.  -9/94تر شده( و به میزان بیشتر شده )صادرات نسبت به واردات  ثبتدرصد م 7/93

میلیون دالر رسید. در واقع هزینه های ارزی ناشی  -3989درصد کاهش به  6/9همچنین ارزش تراز تجاری نیز با 

میلیون  -3989افزایش یافته و به  درصد 6/9، به میزان 19از تجارت محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در سال 

 دالر رسیده است.

 


