أ

اقتصاد کشاورزی ایران در یک نگاه
اقتصاد کشاورزی ایران در یک نگاه با هدف ارائه تصویری کلی از آمار و ارقام اقتصادی و تولیدی بخش
کشاورزی تهیه شده و امکان دسترسی سریع و آسان مخاطبان به آمار و اطالعات بخش کشاورزی را فراهم
میسازد .این آمار مستند به معتبرترین منابع رسمی منتشر کننده آمار در کشور است.
آمار مربوط به ارزش افزوده بخش کشاورزی ،تولید ناخالص داخلی کشور ،سرمایهگذاری ،موجودی سرمایه
و تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی از بانک مرکزی ،کلیه آمارهای مرتبط با شاغلین بخش ،هزینه تولید
محصوالت زراعی و قیمت فروش محصوالت زراعی ،باغی و دام از مرکز آمار ایران ،اهداف برنامه از سند برنامه
ششم ،شاخصهای بهرهوری از سازمان ملی بهرهوری ایران ،تولیدات کشاورزی اعم از زراعی ،باغی ،دام ،شیالت و
طیور و بیمه محصوالت کشاورزی برگرفته از آمارنامههای وزارت جهاد کشاورزی و آمار تجارت محصوالت
کشاورزی و صنایع غذایی نیز از گمرک جمهوری اسالمی ایران اخذ شد .سایر آمار شامل رشدها ،سهمها ،نسبتها،
شاخص کارایی سرمایه ،سود حاصل از فروش محصوالت زراعی و ضریب نفوذ بیمه با استفاده از آمار و اطالعات
منابع آماری فوق محاسبه و در جدول درج گردید.

ب

اقتصاد کشاورزی ایران در یک نگاه
ردیف

متغیر

واحد

مقدار






ارزش افزوده


ارزش افزوده بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال (به
قیمت ثابت سال )1390









رشد ساالنه ارزش افزوده بخش کشاورزی

درصد









سهم ارزش افزوده کشاورزی از کل اقتصاد کشور

درصد









تحقق اهداف ارزش افزوده تعیین شده

درصد







اشتغال


تعداد شاغلین بخش کشاورزی

میلیون نفر









رشد ساالنه تعداد شاغلین

درصد









سهم شاغلین بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور

درصد









متوسط درآمد سرانه شاغلین کشور (ساالنه)

میلیون ریال (به قیمت
ثابت سال )1390









متوسط درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی (ساالنه)

میلیون ریال (به قیمت
ثابت سال )1390









نسبت درآمد سرانه شاغلین کشاورزی به درآمد سرانه کل
شاغلین کشور

درصد









سهم شاغلین زن از اشتغال کشاورزی

درصد









سهم شاغلین روستایی از اشتغال کشاورزی

درصد









تعداد شاغلین بخش خصوصی کشاورزی

میلیون نفر









سهم شاغلین بخش خصوصی از کل شاغلین کشاورزی

درصد







سرمایه گذاری


سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال (به
قیمت ثابت سال )1390



عدم انتشار
آمار

عدم انتشار
آمار



رشد ساالنه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

درصد



عدم انتشار
آمار

عدم انتشار
آمار
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ردیف

مقدار

متغیر

واحد



سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل اقتصاد

درصد





موجودی سرمایه بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال (به
قیمت ثابت سال )1390



.



رشد ساالنه موجودی سرمایه بخش کشاورزی

درصد





عدم انتشار
آمار



تسهیالت دریافتی بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال

.

.

.



سهم تسهیالت دریافتی بخش کشاورزی از کل تسهیالت
پرداختی کشور

درصد









شاخص کارایی سرمایه گذاری

بدون واحد (هر چه به
صفر نزدیکتر بهتر)





عدم انتشار
آمار







عدم انتشار
آمار

عدم انتشار
آمار
عدم انتشار
آمار

بهره وری


شاخص بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی

بدون واحد (سال پایه
)100=1390









شاخص بهره وری سرمایه بخش کشاورزی

بدون واحد (سال پایه
)100=1390









شاخص بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی

بدون واحد (سال پایه
)100=1390









رشد ساالنه شاخص کل عوامل تولید بخش کشاورزی

درصد





-



شاخص کل عوامل تولید کشور

بدون واحد (سال پایه
)100=1390









رشد ساالنه شاخص کل عوامل تولید کشور

درصد









شاخص کسب و کار کشاورزی

بدون واحد ( 10بدترین-
 1بهترین)









مقدار تولید محصوالت زراعی

وضعیت زیربخش زراعت
میلیون تن
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ردیف

مقدار

متغیر

واحد



رشد ساالنه تولید محصوالت زراعی

درصد





مقدار تولید محصوالت زراعی آبی

میلیون تن







مقدار تولید محصوالت زراعی دیم

میلیون تن









سطح زیرکشت محصوالت زراعی

میلیون هکتار









میانگین عملکرد محصوالت زراعی

کیلوگرم در هکتار









رشد ساالنه عملکرد محصوالت زراعی

درصد









متوسط وزنی هزینه تولید یک کیلوگرم محصوالت زراعی
*
منتخب

ریال









رشد ساالنه متوسط وزنی هزینه تولید یک کیلوگرم
محصوالت زراعی منتخب

درصد









متوسط وزنی قیمت فروش سر مزرعه یک کیلوگرم
محصوالت زراعی منتخب

ریال









رشد ساالنه متوسط وزنی قیمت فروش سرمزرعه یک
کیلوگرم محصوالت زراعی منتخب

درصد









متوسط سود محصوالت زراعی منتخب

میلیون ریال/هکتار (به
قیمت ثابت سال )1390









رشد ساالنه متوسط سود محصوالت زراعی منتخب

درصد


















* محصوالت آبی منتخب شامل گندم ،جو ،شلتوک ،ذرت دانهای ،نخود ،لوبیا جیتی ،عدس ،پنبه ،چغندرقند ،آفتابگردان روغنی ،سیب زمینی ،پیاز
است.

وضعیت زیربخش باغبانی


مقدار تولید محصوالت باغی

میلیون تن









رشد ساالنه تولید محصوالت باغی

درصد









مقدار تولید محصوالت باغی آبی

میلیون تن









سطح باغات

میلیون هکتار





.



عملکرد محصوالت باغی

کیلوگرم در هکتار









رشد ساالنه عملکرد محصوالت باغی

درصد
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ردیف

مقدار

متغیر

واحد



متوسط قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم محصوالت باغی
منتخب

هزار ریال (به قیمت
ثابت سال )1390





رشد ساالنه متوسط قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم
محصوالت باغی منتخب

درصد

















وضعیت زیربخش دام ،طیور و آبزیان


مقدار تولید محصوالت بخش دام ،طیور و آبزیان

میلیون تن









رشد مقدار تولید محصوالت بخش دام ،طیور و آبزیان

درصد









مقدار تولید شیر

میلیون تن









مقدار تولید گوشت مرغ

میلیون تن









مقدار تولید گوشت قرمز

میلیون تن









مقدار تولید تخم مرغ

میلیون تن









مقدار تولید عسل

میلیون تن









مقدار تولید گوشت ماهی

میلیون تن









مقدار تولید گوشت میگو

میلیون تن







تجارت  -واردات


مقدار واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیون تن









رشد مقدار واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیارد دالر









رشد ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم مقدار واردات محصوالت صنایع غذایی از کل واردات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش واردات محصوالت صنایع غذایی از کل واردات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار واردات صنایع غذایی

درصد









رشد ارزش واردات صنایع غذایی

درصد









سهم مقدار واردات گروه زراعت از کل واردات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد
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ردیف

مقدار

متغیر

واحد



سهم ارزش واردات گروه زراعت از کل واردات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد





رشد مقدار واردات گروه زراعت

درصد







رشد ارزش واردات گروه زراعت

درصد









سهم مقدار واردات گروه باغبانی از کل واردات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش واردات گروه باغبانی از کل واردات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار واردات گروه باغبانی

درصد









رشد ارزش واردات گروه باغبانی

درصد









سهم مقدار واردات گروه دام ،طیور و آبزیان از کل واردات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش واردات گروه دام ،طیور و آبزیان از کل واردات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار واردات گروه دام ،طیور و آبزیان

درصد









رشد ارزش واردات گروه دام ،طیور و آبزیان

درصد









سهم مقدار واردات کشاورزی و صنایع غذایی از کل واردات
کشور

درصد









سهم ارزش واردات کشاورزی و صنایع غذایی از کل واردات
کشور

درصد


















تجارت  -صادرات


مقدار صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیون تن

.







رشد مقدار صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

میلیارد دالر









رشد ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم مقدار صادرات محصوالت صنایع غذایی از کل صادرات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش صادرات محصوالت صنایع غذایی از کل صادرات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد
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ردیف

مقدار

متغیر

واحد



رشد مقدار صادرات صنایع غذایی

درصد





رشد ارزش صادرات صنایع غذایی

درصد







سهم مقدار صادرات گروه زراعت از کل صادرات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش صادرات گروه زراعت از کل صادرات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار صادرات گروه زراعت

درصد









رشد ارزش صادرات گروه زراعت

درصد









سهم مقدار صادرات گروه باغبانی از کل صادرات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش صادرات گروه باغبانی از کل صادرات کشاورزی و
صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار صادرات گروه باغبانی

درصد









رشد ارزش صادرات گروه باغبانی

درصد









سهم مقدار صادرات گروه دام ،طیور و آبزیان از کل صادرات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









سهم ارزش صادرات گروه دام ،طیور و آبزیان از کل صادرات
کشاورزی و صنایع غذایی

درصد









رشد مقدار صادرات گروه دام ،طیور و آبزیان

درصد









رشد ارزش صادرات گروه دام ،طیور و آبزیان

درصد









سهم مقدار صادرات کشاورزی و صنایع غذایی از کل صادرات
غیرنفتی کشور

درصد









سهم ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی از کل
صادرات غیرنفتی کشور

درصد


















تراز تجاری


تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی

میلیارد دالر









تراز تجاری صنایع غذایی

میلیارد دالر









تراز تجاری گروه زراعت

میلیارد دالر









تراز تجاری گروه باغبانی

میلیارد دالر
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ردیف

متغیر

واحد



تراز تجاری گروه دام ،طیور و آبزیان

میلیارد دالر

مقدار










-

بیمه محصوالت کشاورزی


سطح پوشش بیمه اراضی زراعی

هزار هکتار









سهم بیمه شده از کل اراضی زراعی

درصد









سطح پوشش بیمه باغات

هزار هکتار









سهم بیمه شده از کل باغات

درصد









میزان پوشش بیمه دام

میلیون واحد دامی









سهم بیمه شده از کل تعداد دام

درصد









میزان پوشش بیمه طیور

میلیون قطعه









سهم بیمه شده از کل تعداد طیور

درصد









سطح پوشش بیمه آبزیان

هزار هکتار









سهم بیمه شد از کل مزارع آبزیان

درصد









سطح پوشش بیمه منابع طبیعی

هزار هکتار









سهم بیمه شده از کل سطوح منابع طبیعی

درصد









کل مبلغ غرامت پرداختی

میلیارد ریال (به قیمت
ثابت سال )1390









کل حق بیمه دریافتی توسط صندوق بیمه

میلیارد ریال (به قیمت
ثابت سال )1390









نسبت حق بیمه به غرامت پرداختی

درصد (به قیمت ثابت
سال )1390









سهم کشاورز از کل حق بیمه دریافتی توسط صندوق بیمه

درصد









ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در ایران

درصد
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