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 خالصه مدیریتی

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

رداری بشود. این بخش به لحاظ توانمندی در بهرههای اقتصاد کشور محسوب میو حفظ منابع طبیعی، یکی از مهمترین بخش

های متنوع آب و هوائی، منابع طبیعی تجدید شونده و قلیممناسب از منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد کشاورزی، ا

تواند جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور داشته باشد. از همین رو گزارش ساالنه وضعیت اقتصاد کشاورزی ذخائر غنی ژنتیکی می

د. گزارش پردازبه بررسی متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی در قیاس با روندهای گذشته و اهداف از پیش تعیین شده می

 )سال پایانی برنامه پنجم( تهیه و تدوین گردیده است.  93-94حاضر برای سال زراعی 

به  94بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال  ارزش افزوده: –اقتصاد کالن 

ال رسیده است. با توجه به تولید ناخالص میلیارد ری 141333درصد رشد نسبت به سال گذشته به  4با  83های ثابت سال قیمت

درصد از خلق ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص  1/7باشد بخش کشاورزی میلیارد ریال می 1982333داخلی کشور که 

 7رفت ارزش افزوده بخش کشاورزی با متوسط رشد ساالنه بینی شده برای برنامه پنجم، انتظار میداده است. طبق اهداف پیش

درصد از اهداف برنامه محقق گردیده است. متوسط رشد ارزش  9/73برسد اما تنها  94میلیارد ریال در سال  191207صد به در

باشد. اگرچه اهداف درصد بوده و کمتر از اهداف تعیین شده برای برنامه پنجم می 2/3افزوده بخش کشاورزی در این برنامه 

مثبت بخش کشاورزی در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور منفی و دچار رکود  برنامه به خوبی تأمین نشده است اما رشد

درصد برآورد  -4/2درصد و رشد کل اقتصاد  -3/2و  -1/6های صنعت و خدمات به ترتیب بوده است. رشد اقتصادی بخش

ته است. ارزش افزوده داشتری در خلق توان گفت بخش کشاورزی در مقایسه با کل اقتصاد عملکرد مناسبشده است. لذا می

دهد بخش ( نشان می6/0( و پنجم )9/10(، چهارم )7/1های توسعه سوم )ضریب نوسان رشد بخش کشاورزی در برنامه

ی است اکشاورزی در برنامه پنجم نوسان و ناپایداری کمتری را تجربه کرده است هر چند که ماهیت بخش کشاورزی به گونه

، متوسط نرخ 2014سازد. طبق آمارهای بانک جهانی در سال های اقتصادی ناپایدارتر میر بخشکه این بخش را نسبت به سای

درصد(  8/2درصد بوده است که کمتر از نرخ متوسط جهانی ) 15/2سال اخیر  10رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی 

 درصد بوده است. 2/21نستان با نرخ جهان قرار دارد. بیشترین متوسط رشد مربوط به کشور ترکم 152و در رتبه 
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 94طبق آمار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلین بخش کشاورزی در سال  اشتغال و درآمد سرانه: –اقتصاد کالن 

میلیون  97/21درصد افزایش داشته است. بخش کشاورزی از مجموع  9/3میلیون نفر بوده که نسبت به سال گذشته  96/3معادل 

و خدمات از اشتغال به  های صنعتدرصد را به خود اختصاص داده است در حالیکه سهم بخش 18سال،  10نفر شاغلین باالی 

درصد بوده است. در بلندمدت اشتغال بخش کشاورزی هم به طور مطلق )تعداد( و هم در مقایسه با سایر  4/49و  5/32ترتیب 

ها )سهم از کل اشتغال( روند نزولی داشته است درحالیکه بخش خدمات در نقطه مقابل قرار دارد و بخش صنعت با حفظ بخش

 94غال، به طور مطلق رو به افزایش بوده است. متوسط درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی در سال سهم خود از کل اشت

درصد افزایش یافته است. این در حالی است که  08/0میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته اندکی معادل  68/35معادل 

ل ار باالتر از شاغلین بخش کشاورزی و به ترتیب معادهای صنعت و خدمات در این سال بسیمتوسط درآمد سرانه شاغلین بخش

نسبت به سال گذشته بر خالف  94میلیون ریال بوده است. درآمد سرانه شاغلین صنعت و خدمات در سال  18/110و  38/70

های خدمات و صنعت در درصد کاهش یافته است. کاهش درآمد سرانه در بخش 35/7و  49/5بخش کشاورزی به ترتیب 

و درآمد سرانه بخش صنعت به کمتر از  89به حدی است که میزان درآمد سرانه بخش خدمات به کمتر از میزان سال  94سال 

لی دهد دارای روند کهای اقتصادی نیز نشان میتقلیل یافته است. روند بلندمدت تغییرات درآمد سرانه بخش 87میزان سال 

د سرانه و بخش کشاورزی کمترین درآمد سرانه را به خود اختصاص صعودی بوده و همواره بخش خدمات باالترین درآم

های اقتصادی منافع کمتری را نصیب فعاالن خود نموده است. بنابر اند. بنابراین بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشداده

نی بوط به کشور اسلوو، بیشترین درآمد سرانه کسب شده در بخش کشاورزی مر2014آخرین آمار رسمی بانک جهانی در سال 

باشد. طبق آمار بانک هزار دالر می 14کشور جهان  215هزار دالر بوده است. متوسط درآمد سرانه کشاورزی  9/186و معادل 

تر جهان و پایین 104هزار دالر بوده است و در رتبه  5/5( معادل 93) 2014جهانی درآمد سرانه بخش کشاورزی ایران در سال 

 قرار دارد.  از متوسط جهانی

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

1413331912074.0130794.8ارزش افزوده )میلیارد ریال(1

4.07.00.23.2رشد ارزش افزوده )درصد(2

0.46.5 - 7.1سهم ارزش افزوده کشاورزی از کل اقتصاد )درصد(3

توضیحات: شاخص هایی که دارای واحد درصد هستند در ستون سوم )رشد نسبت به سال 93( تفاوت با سال گذشته لحاظ شده است.

مأخذ: گزارش خالصه تحوالت اقتصادی بانک مرکزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق

جدول1: خالصه شاخص های اقتصاد کالن -ارزش افزوده کشاورزی به قیمت های ثابت سال 83- در سال 94
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 9/19میلیون نفر شاغل بخش کشاورزی،  3961از  94بندی جنسیتی اشتغال در بخش کشاورزی در سال به لحاظ طبقه

درصد در مناطق  7/20درصد در مناطق روستایی و  3/79اند. از این تعداد درصد را مردان تشکیل داده 1/80درصد را زنان و 

درصد بوده  1/17و  8/22به ترتیب  94ش کشاورزی در اشتغال زنان و مردان در سال باشند. از سوی دیگر سهم بخشهری می

 است.

 

رت گرفته صو یگذار یهاندازه سرماهای ملی بانک مرکزی، حساب طبق گزارش گذاری:سرمایه –اقتصاد کالن 

بوده که نسبت به سال گذشته به مقدار  یالر یلیاردم 13122معادل ( 83های ثابت سال )به قیمت 94در سال  یدر بخش کشاورز

گذاری در بخش نیز سرمایه 92و  93های یافته است. در دو سال قبل یعنی سال درصد کاهش -9/27معادل  یقابل توجه

( با کاهش 94مشابه سال جاری ) 91درصد برخوردار بوده است در حالیکه در سال  2/0کشاورزی از رشد بسیار اندکی معادل 

گذاری در بخش کشاورزی در شرایط نامساعدی قرار دهد وضعیت سرمایهی مواجه بوده است. این امر نشان میدرصد 4/41

گذاری کشور نیست و تا حدود گذاری در بخش کشاورزی جدای از وضعیت نابسامان سرمایهدارد. شرایط نامساعد سرمایه

در کل کشور  گذاریق آمار رسمی بانک مرکزی میزان سرمایهباشد. طببر اقتصاد کشور میزیادی متأثر از شرایط کلی حاکم 

میلیارد ریال رسیده است. رشد سرمایه گذاری در اقتصاد طی  544396درصد کاهش نسبت به سال قبل به  11با  94در سال 

گذاری سرمایه دهد تغییراتدرصد بوده است که به لحاظ روند نشان می 9/6و  7، -8/23نیز به ترتیب  93و  92، 91های سال

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

3.93899.7 - 3961.0میزان اشتغال )هزار نفر(1

6.50.0 - 3.9رشد اشتغال )درصد(2

0.118.3 - 18.0سهم اشتغال کشاورزی از کل اقتصاد )درصد(3

16.7783.7 - 789.8اشتغال زنان )هزار نفر(4

1.13116.1 - 3171.5اشتغال مردان )هزار نفر(5

3.03132.0 - 3140.2اشتغال روستایی)هزار نفر(6

7.4767.7 - 821.1اشتغال شهری)هزار نفر(7

 - 0.0 - 22.8سهم بخش کشاورزی از اشتغال زنان)درصد(8

 - 0.0 - 17.1سهم بخش کشاورزی از اشتغال مردان)درصد(9

0.133.5 - 35.7درآمد سرانه )میلیون ریال(10

توضیحات: شاخص هایی که دارای واحد درصد هستند در ستون سوم )رشد نسبت به سال 93( تفاوت با سال گذشته لحاظ شده است.

مأخذ: سالنامه آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

جدول2: خالصه شاخص های اقتصاد کالن -اشتغال و درآمد سرانه کشاورزی به قیمت های ثابت سال 83- در سال 94
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گذاری در اقتصاد است هر چند به لحاظ کمّی وضعیت در کل اقتصاد به مراتب بخش کشاورزی همسو با تغییرات کل سرمایه

بهتر از بخش کشاورزی است. درحالیکه رابطه ارزش افزوده در کل اقتصاد و بخش کشاورزی به صورت عکس بوده و اگرچه 

همزمان با  94به عبارت دیگر سال کشاورزی دارای رشد مثبت اقتصادی بوده است.  کل اقتصاد دچار رکود بوده اما بخش

گذاری و در نتیجه کاهش اندازه تولید و ورود مجدد اقتصاد به رکود بود. کاهش تورم، شاهد کاهش چشمگیر سطح سرمایه

اد گذاری در اقتصعمده سرمایهرکود در کل اقتصاد اگرچه منجر به رکود در بخش کشاورزی نشد اما از آنجایی که بخش 

ذاری گایران و به ویژه در بخش کشاورزی متکی به بودجه عمرانی و درآمدهای دولتی است لذا کشور دچار کمبود سرمایه

ت گذاری دولتی و جذابیت کمتر در جلب سرمایه خصوصی، دچار افشد و بخش کشاورزی به دلیل وابستگی بیشتر به سرمایه

ذاری، در گهای کشاورزی به دلیل ماهیت ریسکی و نامطمئنی که دارند و بازده پایین سرمایهفعالیتشد.  گذاریشدید سرمایه

دارند. سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری انجام  های اقتصادی جذابیت کمتری در جلب سرمایهمقایسه با سایر بخش

واحد درصد کاهش یافته است درحالیکه سهم  5/0سال گذشته درصد است که نسبت به  4/2معادل  94شده در اقتصاد در سال 

 درصد بوده است. 7/74و  3/8های صنعت و خدمات در همین سال به ترتیب بخش

 

وری کل عوامل تولید بخش  وری کشااور، بهرهبر اساااس گزارش سااازمان ملی بهره وری:بهره –اقتصاااد کالن 

وری واحد رسیده است. همچنین بهره   128واحد به   126درصد رشد از    6/1با  1393نسبت به سال    1394کشاورزی در سال   

شد   صدی و بهره  63/0نیروی کار با ر شد    در سرمایه با ر صدی به ترتیب به بهره  4/4وری  سیده  72و  160وری در اند.  واحد ر

شد بهره      صاد، ر ست که در کل اقت سال  این در حالی ا سال     94وری در  سبت به   -3برای کل عوامل تولید نزولی بوده و  93ن

واحد کاهش   116و  85، 97وری به ترتیب به درصد بوده است و شاخص بهره -1/4درصد و نیروی کار  -4/3درصد، سرمایه 

 93نساابت به سااال  94وری در بخش کشاااورزی در مقایسااه با کل اقتصاااد از رشااد باالتری در سااال یافته اساات. بنابراین بهره

وری نیروی کار بخش  وری کل عوامل تولید و شاااخص بهرهنظر مقدار شاااخص نیز، شاااخص بهره  برخوردار بوده اساات. از

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

27.919720.2- - 13122.4سرمایه گذاری )میلیارد ریال(1

10.6-28.1- - 27.9-رشد سرمایه گذاری)درصد(2

0.63.3- - 2.4سهم سرمایه گذاری کشاورزی از کل اقتصاد)درصد(3

توضیحات: شاخص هایی که دارای واحد درصد هستند در ستون سوم )رشد نسبت به سال 93( تفاوت با سال گذشته لحاظ شده است.

مأخذ: حساب های ملی بانک مرکزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق

جدول3: خالصه شاخص های اقتصاد کالن -سرمایه گذاری کشاورزی به قیمت های ثابت سال 83 - در سال 94
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سال     شاورزی در  صاد دارای            94ک سرمایه در کل اقت ست درحالیکه نهاده  صاد بوده ا شاخص ها در کل اقت شتر از مقدار این  بی

شاخص       شاخص بهره  ست. مقادیر این  شاورزی بوده ا سبت به بخش ک سال پایه )   وری باالتری ن سه با  شان  1383ها در مقای ( ن

وری در کل اقتصاااد افول کرده اساات اما در بخش کشاااورزی بهبود یافته اساات. با توجه به این که در  دهد وضااعیت بهرهمی

 8درصد از رشد اقتصادی      33وری به طور مشخص بیان نشده است و بر سهم      های رشد بهره قانون برنامه پنجم توسعه، هدف 

وری در کل اقتصاااد و بخش  های بهرهشااابه با برنامه چهارم تاکید داشااته اساات، بنابراین اهداف رشااد شاااخص   درصاادی م

وری کل عوامل تولید بخش کشاااورزی در طول کشاااورزی مشااابه برنامه چهارم در نظر گرفته شااد. بر این اساااس رشااد بهره 

دارای رشد بسیار باالتر    91-93ال پایانی برنامه( در سه سال   )س  94)سال شروع برنامه( و سال     1390برنامه پنجم به جز در سال  

 درصد( بوده است. 2/2از هدف پیش بینی شده برنامه )

 

، میزان 93-94بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی  زراعت: –وضعیت تولیدات کشاورزی 

درصد از  2/84میلیون تن رسیده که منجر به تحقق  7/78به  92-93درصد رشد نسبت به سال زراعی  3/6تولیدات زراعی با 

میلیون تن( شده است که تقریبا معادل با متوسط درصد تحقق اهداف تولید در  6/93اهداف برنامه پنجم توسعه در این سال )

میلیون  4/11به  92-93درصد کاهش نسبت به سال  9/3باشد. میزان سطوح کشت شده نیز با درصد( می 1/83برنامه پنجم )

میلیون هکتار( را محقق نمود. میزان تحقق اهداف  6/13درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه در این سال ) 5/83هکتار رسید و 

نسبت به چهار سال اول برنامه پنجم توسعه و میانگین برنامه کمتر بوده است.  94برنامه پنجم در توسعه سطح زیرکشت در سال 

درصد بیشتر از عملکرد  6/10کیلوگرم در هکتار برآورد گردید و  6923در این سال به طور کلی  عملکرد تولیدات زراعی نیز

رفت به طور ، انتظار می93-94بوده است. با توجه به اهداف برنامه برای تولید و سطح زیرکشت در سال  92-93در سال زراعی 

دهد اگرچه به لحاظ تولید و سطح مارها نشان میکیلوگرم در هکتار باشد که آ 6869متوسط عملکرد تولیدات زراعی 

 زیرکشت، اهداف محقق نشده است اما میانگین عملکرد بیشتر از انتظارات بوده است.

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

6.73.5-4.13.5-رشد شاخص بهره وری نیروی کار)درصد(1

4.31.02.90.6رشد شاخص بهره وری سرمایه)درصد(2

3.45.2-1.62.5رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید)درصد(3

جدول4: خالصه شاخص های اقتصاد کالن - بهره وری کشاورزی به قیمت های ثابت سال 83- در سال 94

توضیحات: شاخص هایی که دارای واحد درصد هستند در ستون سوم )رشد نسبت به سال 93( تفاوت با سال گذشته لحاظ شده است.

مأخذ: گزارش ساالنه سازمان ملی بهره وری، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق
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میلیون هکتاری  6میلیون تن مربوط به تولیدات آبی با سطح زیرکشت  5/72درصد معادل  92از کل تولیدات زراعی 

درصد و  4/6م در هکتار بوده است. میزان تولیدات آبی نسبت به سال گذشته کیلوگر 12020درصد( و عملکرد  53)معادل 

میلیون تن بوده که نسبت  3/6درصد معادل  8درصد افزایش یافته است. سهم تولیدات دیم نیز از کل تولیدات  2/8عملکرد آن 

میلیون هکتار کشت  4/5ادل درصد از اراضی زراعی مع 47درصد رشد داشته است. محصوالت دیم در  7/5به سال گذشته 

درصد بیشتر از سال گذشته( داشته است. رشد عملکرد تولیدات دیم در این  8/12کیلوگرم در هکتار ) 1181شده و عملکرد 

عملکردهای باال مشاهده شده است. این در  87-88و  80-81های سال اخیر تنها در سال 16سابقه بوده به طوریکه طی سال کم

و  80-81های درصد کاهش یافته است اما در سال 8/10نسبت به سال گذشته  93-94بارندگی در سال آبی است که  حالی

 درصد با افزایش همراه بوده است. 53و  41بارندگی به ترتیب  88-87

میانگین سود حاصل از تولید محصوالت  94طبق محاسبات گزارش بر مبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال 

میلیون  7/175میلیون ریال بوده است. در مقیاس هکتار سودآورترین محصول، پیاز با متوسط سود  88در یک هکتار  منتخب

 ،1/70چغندرقند  باشد. میزان سودآوری در هر هکتار برایهزار ریال می 70سودترین محصول، جو با متوسط سود ریال و کم

و آفتابگردان  4/9، نخود 9/10، گندم 2/13، پنبه 8/13برنج  ،20ای ذرت دانه ،9/25، عدس 1/51، لوبیا چیتی 5/65سیب زمینی 

میلیون  161بالغ بر  94میلیون ریال بوده است. بنابر آمار رسمی مرکز آمار ایران، متوسط درآمد خانوار روستایی در سال  5/2

باشد. متوسط هزینه خانوار روستایی نیز زی میهای کشاورمیلیون ریال حاصل از فعالیت 31درصد آن معادل  19ریال بوده که 

 میلیون ریال بوده است. 149معادل  94در سال 
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بنابر آمار انتشار یافته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولیدات باغی  باغبانی: –وضعیت تولیدات کشاورزی 

میلیون تن  4/21ه در سند برنامه پنجم توسعه میلیون تن رسید. درحالیک 6/17به  93درصد رشد نسبت به سال  8/6با  94در سال 

درصد از اهداف برنامه تحقق یافته است. از کل تولیدات باغی در سال  5/82تولیدات باغی پیش بینی شده بود لذا در این سال، 

با  94میلیون تن تولید آبی بوده است. سطح زیرکشت محصوالت باغی )بارور( در سال  5/16درصد معادل  94، در حدود 94

درصد از آن به صورت آبی و مابقی به صورت دیم  85میلیون هکتار رسیده که  3/2درصد رشد نسبت به سال قبل به  2/3

ای هاگرچه سطوح باغات دیم کاهش یافته اما میزان تولید آن افزایش قابل توجهی نسبت به سال 94کشت شده است. در سال 

درصد رشد داشته است. متوسط عملکرد تولیدات باغی در این  8/27غی دیم معادل گذشته داشته است. لذا عملکرد تولیدات با

کیلوگرم در هکتار برای تولیدات دیم بوده است. عمده محصوالت  6/3318کیلوگرم در هکتار برای تولیدات آبی و  8442سال 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94
هدف سال 94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

6.464.4 - 72.5تولید زراعت - آبی )میلیون تن(1

5.76 - 6.3تولید زراعت - دیم )میلیون تن(2

78.793.66.370.4تولید زراعت - کل )میلیون تن(3

1.76.3- - 6سطح زیرکشت زراعی - آبی )میلیون هکتار(4

6.25.7- - 5.4سطح زیرکشت زراعی - دیم )میلیون هکتار(5

3.911.9-11.413.6سطح زیرکشت زراعی - کل )میلیون هکتار(6

8.210318.3 - 12019.7عملکرد زراعی - آبی )کیلوگرم در هکتار(7

12.81063 - 1180.6عملکرد زراعی - دیم )کیلوگرم در هکتار(8

6923686910.65918عملکرد زراعی - کل )کیلوگرم در هکتار(9

 - 23.8 - 10.9متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار گندم )میلیون ریال(10

 - 98.1- - 0.1متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار جو )میلیون ریال(11

 - 95.3 - 13.8متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار برنج )میلیون ریال(12

20.034.2متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار ذرت دانه ای )میلیون ریال(

 - 169.8 - 9.4متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار نخود )میلیون ریال(13

 - 82.9- - 51.1متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار لوبیا چیتی )میلیون ریال(14

 - 1004.2- - 25.9متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار عدس )میلیون ریال(15

 - 24.0- - 13.2متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار پنبه )میلیون ریال(16

 - 2.3- - 70.1متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار چغندرقند )میلیون ریال(

 - 49.0- - 65.5متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار سیب زمینی )میلیون ریال(17

 - 4.6- - 175.7متوسط سود حاصل از تولید یک هکتار پیاز )میلیون ریال(18

جدول 5: خالصه شاخص های کشاورزی - زراعت - در سال 94

مأخذ: آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق
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درصد از تولیدات باغی دیم  8/58مجموع  باشد که درهزار تن می 6/274هزار تن و انگور با  4/387باغی دیم شامل پرتقال با 

 دهند.کشور را تشکیل می

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم از محصوالت باغی منتخب در مناطق روستائی 

، 4/292پسته  ،7/15، انار 16، خرما 5/14، پرتقال 5/12، انگور 42، گالبی 9/35، زردآلو 8/12شامل سیب درختی  1394در سال 

 -1/0نسبت به سال گذشته  94هزار ریال بوده و به طور متوسط قیمت محصوالت باغی در سال  9/183و گردو  4/126بادام 

 سال اخیر اولین بار است که متوسط قیمت فروش سرخرمن محصوالت باغی کاهشی است. 10درصد کاهش یافته است. طی 

 

 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

5.714.9 - 16.5تولید باغبانی - آبی )میلیون تن(1

26.81 - 1.1تولید باغبانی - دیم )میلیون تن(2

17.621.46.815.9تولید باغبانی - کل )میلیون تن(3

3.91.8 - 2.0سطح باغات بارور - آبی )میلیون هکتار(4

0.72.8- - 0.3سطح باغات بارور - دیم )میلیون هکتار(5

3.22.1 - 2.3سطح باغات بارور - کل )میلیون هکتار(6

1.78205.1 - 8442.0عملکرد باغی - آبی )کیلوگرم در هکتار(7

27.83490.4 - 3318.6عملکرد باغی - دیم )کیلوگرم در هکتار(8

3.57570 - 7685.6عملکرد باغی - کل )کیلوگرم در هکتار(9

 - 15.7- - 12808قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم سیب درختی )ریال(10

 - 31.8- - 35861قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم زردآلو )ریال(11

 - 28.4 - 42005قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم گالبی )ریال(12

 - 9.3 - 12458قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم انگور )ریال(13

 - 15.7- - 14496قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم پرتقال )ریال(14

 - 5.7- - 15958قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم خرما )ریال(15

 - 8.5- - 15664قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم انار )ریال(16

 - 1.8- - 292411قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم پسته )ریال(17

 - 35.4 - 126425قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم بادام )ریال(18

 - 5.6 - 183887قیمت فروش سرخرمن یک کیلوگرم گردو )ریال(19

مأخذ: آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق

جدول6: خالصه شاخص های کشاورزی - باغبانی - در سال 94
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در اهداف برنامه پنجم توسعه رشد مورد انتظار برنامه در  دام، طیور و آبزیان: –وضعیت تولیدات کشاورزی 

 94بایست در سال درصد پیش بینی گردیده بود که بر این اساس می 8/12درصد و آبزیان  4/10مجموع تولیدات دام و طیور 

 2/70رشات رسمی حاکی از تحقق میلیون تن تولید از فرآورده های مذکور حاصل گردد. لیکن گزا 1و  6/18به ترتیب 

باشد. میزان تحقق اهداف برنامه در درصدی آبزیان نسبت به اهداف برنامه در این سال می 96درصدی دام و طیور و حدود 

درصد بوده است.  96و آبزیان  146، عسل 5/93، تخم مرغ 73، گوشت قرمز 1/85، گوشت مرغ 4/65به تفکیک شیر  94سال 

واحد درصد کمتر از رشد  1/3درصد بوده که  6/3نسبت به سال گذشته دارای رشدی معادل  94ور در سال تولیدات دام و طی

واحد درصد کمتر از رشد اهداف برنامه  4/7درصد رشد داشته که  9/3اهداف برنامه در این سال می باشد و تولید آبزیان نیز 

، 9/0، تخم مرغ 8/0، گوشت قرمز 1/2، گوشت مرغ، 1/9رتیب شیر به ت 94های دامی در سال بوده است. میزان تولید فرآورده

های دامی به ویژه گوشت مرغ و تولید بخش اعظم فراورده هزار تن بوده است. 77میلیون تن و عسل  1ماهی و میگو حدود 

منیت گزارش ا طبق محاسباتتخم مرغ وابسته به واردات گسترده خوراک دام و طیور شامل کنجاله سویا، ذرت و جو است. 

درصد  72درصد تولید گوشت مرغ و  76درصد تولید شیر،  3/8درصد تولید گوشت قرمز،  12به میزان  93-94غذایی سال 

به طور متوسط، تولید  94الی  87ای بوده است. طی سال های وابسته به واردات این مواد تغذیه 94تولید تخم مرغ در سال 

درصد وابسته به واردات مستقیم این  7/69درصد و گوشت مرغ  1/66رصد، تخم مرغ د 6/8درصد، شیر  4/13گوشت قرمز 

محصوالت و غیرمستقیم )مواد علوفه ای( بوده است. به طور کلی میزان وابستگی گوشت قرمز و شیر به نهاده های وارداتی 

 کاهش یافته اما وابستگی گوشت مرغ و تخم مرغ افزایش یافته است.

طیور در  های دام ومان پشتیبانی امور دام کشور میانگین قیمت یک کیلوگرم اقالم عمده فرآوردهبر اساس آمار ساز

، گوشت گاو )خرده 1/273، گوشت گوسفند )خرده فروشی( 12ها( ، شامل شیر )درب دامداری1394سطح کشور در سال 

و قیمت جوجه یک روزه عمده  42( ، تخم مرغ )خرده فروشی7/62، گوشت مرغ آماده طبخ )خرده فروشی( 284فروشی( 

های دامی نیز درصد رشد یافته است. در خصوص نهاده 1/1هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به طور متوسط  9/11فروشی 

 5/7و  2/9، 6/37، 15، 6/7، میانگین قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی، جو و سبوس گندم به ترتیب 94در سال 

های نهاده درصد کاهش یافته است. متوسط رشد قیمت -2/6بوده است که نسبت به سال گذشته به طور متوسط  هزار ریال

 درصد بوده است. 5/56تا  8همواره مثبت و بین  94و  88های سال اخیر به استثنای سال 11دامی طی 
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درصد به بخش  4/53کشور  از کل واردات 94در سال بنابر آمار گمرک ج.ا.ا  واردات: –تجارت کشاورزی 

میلیارد دالر واردات  3/9میلیون تن معادل  8/18کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص داشته است. در این سال به میزان 

درصد و به لحاظ  8/19( به لحاظ مقدار 93محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صورت گرفت که نسبت به سال گذشته )

بخش زیادی از کاهش واردات متأثر از کاهش مقدار واردات گندم، ذرت، برنج و شکر  درصد کاهش یافته است. 20ارزش 

و کاهش ارزش وارداتی این محصوالت و همچنین روغن نباتی و کنجاله بوده است. قیمت وارداتی اغلب محصوالت 

ای هه با کاهش قیمتدر پی افت قیمت جهانی این محصوالت کاهش یافته است. این در حالی است ک 94کشاورزی در سال 

شور دهد که واردات کشاورزی کجهانی، مقدار واردات نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز همراه بوده است. این نشان می

 باشد و کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمت جهانی نوسان دارد. در راستای تأمین امنیت غذایی و وابسته به آن می

درصد از کل مقدار واردات کشاورزی و صنایع  6/98دهد، نشان می 94داتی در سال بررسی ترکیب محصوالت وار

درصدی مواجه  20با کاهش  93میلیون تن اختصاص دارد که نسبت به سال  5/18غذایی به محصوالت کشاورزی به میزان 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

9140139723.98368.8تولید شیر  )هزار تن(1

212324954.41955.3تولید گوشت مرغ )هزار تن(2

80611042.7766.6تولید گوشت قرمز )هزار تن(3

9319960.6872.5تولید تخم مرغ )هزار تن(4

1.3703.5-7753تولید عسل )هزار تن(5

98410253.9842.2تولید ماهی و میگو )هزار تن(6

 - 0.1 - 12034قیمت شیر درب دامداری )ریال(7

 - 4.9 - 273118قیمت گوشت گوسفند خرده فروشی )ریال(8

 - 5.9 - 284015قیمت گوشت گاو خرده فروشی )ریال(9

 - 6.2- - 62725قیمت مرغ آماده طبخ خرده فروشی )ریال(10

 - 2.4 - 42032قیمت تخم مرغ خرده فروشی )ریال(11

 - 0.3- - 11898قیمت جوجه یک روزه عمده فروشی )ریال(12

 - 16.5- - 7654قیمت ذرت - داخلی )ریال(13

 - 16.2- - 14978قیمت کنجاله سویا - داخلی )ریال(14

 - 10.8 - 37558قیمت پودر ماهی - داخلی )ریال(15

 - 6.3- - 9208قیمت جو - داخلی )ریال(16

 - 2.8- - 7545سبوس گندم )ریال(17

مأخذ: آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق

جدول7: خالصه شاخص های کشاورزی - دام، طیور و آبزیان - در سال 94
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. از مهمترین محصوالت وارداتی میلیارد دالر بوده است 5/8بالغ بر  94بوده است. ارزش واردات محصوالت کشاورزی در سال 

، حبوبات، انواع میوه، پنبه، گوشت قرمز، گوشت 1کشاورزی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، قندوشکر، روغن نباتی، کنجاله

 از کل مقدارشود. درصد از کل واردات کشاورزی را شامل می 98باشد که در مجموع به لحاظ وزنی سفید، کره و چای می

 2/1درصد مربوط به زیربخش باغبانی و  2/4مربوط به زیربخش زراعت،  درصد 2/93 و صنایع غذایی کشاورزیمحصوالت 

میلیون تن  2/6درصد مربوط به زیربخش دام، طیور و آبزیان بوده است. مهمترین محصول وارداتی کشاورزی، ذرت به میزان 

صوالت کشاورزی و صنایع غذایی را به خود اختصاص درصد از واردات مح 8/32میلیارد دالر بوده است که  4/1و به ارزش 

هزار تن و به ارزش  256درصد بوده و به میزان  4/1داده است. سهم صنایع غذایی از کل واردات کشاورزی و صنایع غذایی، 

حاظ نسبت به سال گذشته به ل 94واردات صورت گرفته است. واردات صنایع غذایی در سال  94میلیون دالر در سال  5/731

درصد افزایش یافته است. مهمترین محصوالت وارداتی صنایع غذایی شامل شیر خشک،  6/16و به لحاظ ارزش  4/13مقدار 

درصد و به لحاظ ارزش  55باشد که به لحاظ مقدار انواع تنباکو می -سیگار -عصاره، سبوس، کاکائو و توتون-آبمیوه-کمپوت

 دهد.به خود اختصاص میدرصد از کل واردات صنایع غذایی را  6/61

                                                 
جداول گزارش امنیت  و بندی گمرکبا طبقه روند اما به دلیل همخوانیقندوشکر، کنجاله، روغن نباتی و کره جزء محصوالت خام کشاورزی به شمار نمی1 

 غذایی در گروه محصوالت اساسی کشاورزی قرار داده شده است.
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شاورزی   سال   صادرات:  –تجارت ک صادرات غیرنفتی،    9/93از  94طبق اطالعات گمرک ج.ا.ا در  میلیون تن 

درصد از کل درآمد ارزی حاصل  4/14درصد به بخش کشاورزی و صنایع غذایی اختصاص یافته است. این میزان معادل  5/5

میلیون تن و به  2/5ن سال صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی به میزان       باشد. در ای از صادرات غیرنفتی کشور می  

شته به لحاظ مقدار        01/6ارزش  سال گذ سبت به  صورت گرفته که ن صد و به لحاظ ارزش   1/11میلیارد دالر  صد   2/13در در

ندوانه، خربزه، زعفران،  کاهش یافته اساات. بخش زیادی از کاهش مقدار صااادرات متأثر از کاهش مقدار صااادرات پسااته، ه 

های آن و گوجه فرنگی تازه بوده است. از بین محصوالت اصلی صادراتی تنها خرما، مرکبات،       سبی دخرتی، شیر و فرآورده  

ند امارماالد با افزایش مقدار صااادرات مواجه بوده-ژله-عصاااره و مربا-کمپوت-میوهساایب زمینی، خاویار، ماهی، میگو، آب

نی و های آن، ساایب زمیراتی مرکبات، گوجه فرنگی، هندوانه و خربزه، حبوبات، چای، شاایر و فراوردهدرحالیکه قیمت صاااد

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط برنامه 

پنجم

 - 18.3-35152.1مقدار واردات کشور )هزار تن(1

19.819136.6-18771.1مقدار واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی)هزار تن(2

255.913.4271.8مقدار واردات محصوالت صنایع غذایی)هزار تن(3

20.318864.8-18515.2مقدار واردات محصوالت کشاورزی)هزار تن(4

 - 21.9-17501.6مقدار واردات محصوالت گروه زراعت )هزار تن(5

 - 793.036.7مقدار واردات محصوالت گروه باغبانی )هزار تن(6

 - 220.66.7مقدار واردات محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )هزار تن(7

2.94961.9-6166.1مهمترین محصول وارداتی به لحاظ مقدار - ذرت )هزار تن(8

 - 20.8-41538.5ارزش واردات کشور )میلیون دالر(9

20.011901.9-9260.6ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی )میلیون دالر(10

731.516.6693.6ارزش واردات محصوالت صنایع غذایی )میلیون دالر(11

28.511208.3-8529.1ارزش واردات محصوالت کشاورزی )میلیون دالر(12

 - 33.9-6822.6ارزش واردات محصوالت گروه زراعت )میلیون دالر(13

 - 848.013.8ارزش واردات محصوالت گروه باغبانی )میلیون دالر(14

 - 1.3-858.5ارزش واردات محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )میلیون دالر(15

21.61574.2-1427.4مهمترین محصول وارداتی به لحاظ ارزش - ذرت )میلیون دالر(16

جدول 8: خالصه شاخص های تجارت کشاورزی - واردات - در سال 94

توضیحات: محصوالت کشاورزی طبق طبقه بندی گمرک، شامل فصول 1 الی 15، چرم و پوست خام از فصل 41، پیله کرم ابریشم و ابریشم خام از 

فصل 51 و پنبه از فصل 52 به اضافه شکر و کنجاله دانه های روغنی )که از صنایع غذایی کسر و به محصوالت کشاورزی اضافه گردیده است( بوده و 

محصوالت صنایع غذایی شامل فصول 16 الی 24 منهای شکر، کنجاله، روغن و فرآورده های شیر می باشد.

مأخذ: گمرک ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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ماهی کاهش یافته اساات. به عبارت دیگر اغلب محصااوالت صااادراتی با کاهش مقدار صااادرات مواجه بوده و بخشاای از آن  

شته      ست. تنها محصولی که در عین افزایش قابل   اند در شرایط کاهش قیمت صادراتی بوده ا  محصوالتی که رشد صادرات دا

 باشد. درصد می 9/90توجه مقدار صادرات، با افزایش محسوس قیمت صادراتی نیز همراه بوده است خاویار با رشد قیمتی 

سال            شده در  صادر  صنایع غذایی  شاورزی و  صوالت ک صوالت      6/84، به میزان 94از کل مقدار مح صد به مح در

میلیارد دالری بخش   75/4میلیون تن می باشد. این میزان معادل کسب درآمد ارزی  37/4ه که معادل کشاورزی اختصاص یافت

سهم       ست که  شاورزی ا شامل می       6/77ک صنایع غذایی را  شاورزی و  صدی از درآمد کل ک صوالت       در صادرات مح شود. 

درصااد کاهش یافته اساات. مهمترین    7/15درصااد و به لحاظ ارزش  7/10به لحاظ مقدار  93کشاااورزی در مقایسااه با سااال  

سیب زمینی، پیاز و                 شک کرده،  سیب، کیوی تازه، انگور خ سته، خرما، مرکبات،  شامل پ شاورزی  صادراتی ک صوالت  مح

، زعفران، چای، خاویار، ماهی، میگو و شیروفرآورده های   1موسیر، هندوانه و خربزه، گوجه فرنگی، حبوبات، کاالهای اساسی   

درصااد از ارزش صااادرات محصااوالت کشاااورزی را به خود    6/75درصااد از مقدار صااادرات و  80آن اساات که در حدود 

ست. از     صاص داده ا صنایع غذایی      اخت شاورزی و  صوالت ک صادرات مح صد به زیربخش زراعت،   2/42 کل مقدار   8/29در

درصااد به زیربخش دام، طیور و آبزیان اختصاااص دارد. اگرچه بیشااترین مقدار صااادراتی   6/12درصااد به زیربخش باغبانی و 

درصد   4/36های گذشته، ارزآورترین زیربخش، بخش باغبانی است که   مربوط به زیربخش زارعت بوده است اما مشابه سال    

های زراعت و دام و آبزیان شاز ارزآوری محصوالت اصلی کشاورزی را به خود اختصاص داده است. سهم ارزآوری زیربخ   

صلی به ترتیب     صوالت ا صد می  1/21و  1/20برای مح سال        در شاورزی در  صادراتی ک صول  شد. مهمترین مح به لحاظ   94با

درصد از کل صادرات کشاورزی بوده است. صادرات       5/15هزار تن و سهم صادراتی    8/678مقدار، سیب زمینی با صادرات   

سبت      سال ن شته     سیب زمینی در این  سال گذ صول            9/59به  ست. به لحاظ ارزآوری، پردرآمدترین مح شته ا شد دا صد ر در

سته با ارزش صادراتی      سهم   1202صادراتی پ سال      3/25میلیون دالر و  سال گذشته      94درصد بوده است که در  سبت به   27ن

ص  به خاویار و زعفران اختصا درصد کاهش یافته است. ارزشمندترین محصول صادراتی نیز به لحاظ قیمت واحد صادراتی         

 هزار دالر به ازای هر تن بوده است.   3/1455و  5/1624دارد که به ترتیب 

هزار تن و به ارزش  797درصد بوده و به میزان  4/15سهم صنایع غذایی از کل صادرات کشاورزی و صنایع غذایی، 

نسبت به سال گذشته به لحاظ      94ع غذایی در سال  صادرات صورت گرفته است. صادرات صنای      94میلیارد دالر در سال   37/1

نسبت به سال قبل با کاهش     94درصد کاهش یافته است. به طور کلی صادرات سال      9/2درصد و به لحاظ ارزش   2/13مقدار 

                                                 
 گندم، آرد گندم، روغن و برنج است.کاالهای اساسی شامل 1 
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مواجه بوده اساات اما میزان کاهش ارزش صااادراتی در محصااوالت صاانایع غذایی در مقایسااه با سااایر محصااوالت کمتر بوده 

ال اتفاق  ها در این س رسد صادرات صنایع غذایی به کاهش قیمت صادراتی که به تبع کاهش جهانی قیمت    لذا به نظر میاست.  

شیرینی و                     شامل  صنایع غذایی  صادراتی  صوالت  ست. مهمترین مح شته و پایدارتر بوده ا سیت کمتری دا سا ست ح افتاده ا

سکوییت و ویفر، رب گوجه    ستنی می   میوفرنگی، انواع آبشکالت، بی شابه و ب شد که به لحا ه و کمپوت، نو  3/53ظ مقدار با

 دهد.درصد از کل صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص می 5/58درصد و به لحاظ ارزش 

 

 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط برنامه 

پنجم

 - 6.8-93907.0مقدار صادرات غیرنفتی کشور )هزار تن(1

11.14687.2-5164.5مقدار صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی)هزار تن(2

13.2803.2-797.0مقدار صادرات محصوالت صنایع غذایی)هزار تن(3

10.73884.0-4367.5مقدار صادرات محصوالت کشاورزی)هزار تن(4

 - 0.4-2178.2مقدار صادرات محصوالت گروه زراعت )هزار تن(5

 - 26.0-1540.0مقدار صادرات محصوالت گروه باغبانی )هزار تن(6

 - 649.30.9مقدار صادرات محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )هزار تن(7

678.859.9453.0مهمترین محصول صادراتی به لحاظ مقدار - سیب زمینی تازه )هزار تن(8

 - 16.1-42429.0ارزش صادرات غیرنفتی کشور )میلیون دالر(9

13.26167.2-6125.5ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی )میلیون دالر(10

2.91338.4-1371.5ارزش صادرات محصوالت صنایع غذایی )میلیون دالر(11

15.74828.8-4754.0ارزش صادرات محصوالت کشاورزی )میلیون دالر(12

 - 16.0-1229.2ارزش صادرات محصوالت گروه زراعت )میلیون دالر(13

 - 21.9-2231.0ارزش صادرات محصوالت گروه باغبانی )میلیون دالر(14

 - 2.3-1293.8ارزش صادرات محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )میلیون دالر(15

27.11232.3-1202.0مهمترین محصول صادراتی به لحاظ ارزش - پسته )میلیون دالر(16

جدول 9: خالصه شاخص های تجارت کشاورزی - صادرات - در سال 94

توضیحات: محصوالت کشاورزی طبق طبقه بندی گمرک، شامل فصول 1 الی 15، چرم و پوست خام از فصل 41، پیله کرم ابریشم و ابریشم خام از 

فصل 51 و پنبه از فصل 52 به اضافه شکر و کنجاله دانه های روغنی )که از صنایع غذایی کسر و به محصوالت کشاورزی اضافه گردیده است( بوده و 

محصوالت صنایع غذایی شامل فصول 16 الی 24 منهای شکر، کنجاله، روغن و فرآورده های شیر می باشد.

صادرات غیرنفتی شامل میعانات گازی نیز می شود.

مأخذ: گمرک ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق
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میلیون دالر است که  -1/3معادل  94تراز تجاری بخش کشاورزی در سال  تراز تجاری:–تجارت کشاورزی 

درصد بهبود  7/22نیز نسبت به سال گذشته  تراز وزنیدرصد بهبود یافته است. برخالف سال گذشته  43نسبت به سال گذشته 

، و طیور و آبزیان-کاالهای غیرنفتی، صنایع غذایی، زیربخش دام تراز تجاریمیلیون تن بوده است.  -6/13یافته و معادل 

مثبت است و در مجموع بخش کشاورزی و صنایع غذایی، بخش کشاورزی و زیربخش زراعت  94زیربخش باغبانی در سال 

 تراز تجاری منفی است. لذا در بخش کشاورزی زیربخش زراعت نقش مؤثری در منفی شدن تراز تجاری دارد. 

 

، سطح پوشش 1393-94طبق گزارش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در سال  ه محصوالت کشاورزی:بیم

هزار  2837و  4/6، 585، 3533به ترتیب  93-94بیمه در اراضی زراعی، باغی، آبزیان و منابع طبیعی کشور در سال زراعی 

رصد تغییر یافته است. همچنین عملکرد بیمه در د -61/8و  5/42،  19/6،-14/9هکتار است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 

 -73/14و  2/7میلیون قطعه بوده که به ترتیب  832میلیون واحد دامی و  10زیربخش های دام و طیور در این سال به ترتیب 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

میزان تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط برنامه 

پنجم

 - 58754.91013.0تراز وزنی کل کاالهای غیرنفتی کشور )هزار تن(1

14449.3-13606.64001.2-تراز وزنی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی)هزار تن(2

151.4531.4-541.1تراز وزنی محصوالت صنایع غذایی)هزار تن(3

14980.8-14147.74152.6-تراز وزنی محصوالت کشاورزی)هزار تن(4

 - 15323.44914.0-تراز وزنی محصوالت گروه زراعت )هزار تن(5

 - 753.0-747.0تراز وزنی محصوالت گروه باغبانی )هزار تن(6

 - 8.0-428.7تراز وزنی محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )هزار تن(7

 - 890.53900.0تراز تجاری کل کاالهای غیرنفتی کشور )میلیون دالر(8

5737.6-3135.12368.7-تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی )میلیون دالر(9

145.5644.9-640.0تراز تجاری محصوالت صنایع غذایی )میلیون دالر(10

6382.5-3775.12514.2-تراز تجاری محصوالت کشاورزی )میلیون دالر(11

 - 5593.43259.4-تراز تجاری محصوالت گروه زراعت )میلیون دالر(12

 - 727.0-1383.0تراز تجاری محصوالت گروه باغبانی )میلیون دالر(13

 - 18.2-435.3تراز تجاری محصوالت گروه دام، طیور و آبزیان )میلیون دالر(14
توضیحات: محصوالت کشاورزی طبق طبقه بندی گمرک، شامل فصول 1 الی 15، چرم و پوست خام از فصل 41، پیله کرم ابریشم و ابریشم خام از 

فصل 51 و پنبه از فصل 52 به اضافه شکر و کنجاله دانه های روغنی )که از صنایع غذایی کسر و به محصوالت کشاورزی اضافه گردیده است( بوده و 

محصوالت صنایع غذایی شامل فصول 16 الی 24 منهای شکر، کنجاله، روغن و فرآورده های شیر می باشد.

مأخذ: گمرک ج.ا.ا. و محاسبات تحقیق

جدول 10: خالصه شاخص های تجارت کشاورزی - تراز تجاری - در سال 94
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-93های ( داشته است. سهم اراضی زراعی بیمه شده از کل اراضی زراعی در سال92-93درصد رشد نسبت به سال گذشته )

درصدی در این مدت مواجه  2/5درصد کل اراضی زراعی برآورد شده که با کاهش  1/31و  8/32به ترتیب  93-94و  92

هزار هکتار( به خود اختصاص  2081درصد ) 60بوده است. در بین محصوالت زراعی، گندم بیشترین سطح بیمه شده را با حدود 

، سهمی معادل 94میلیون هکتار اراضی باغی در سال  3/2دارد. همچنین از درصد در رتبه دوم قرار  12داده است و جو با سهم 

درصد رشد یافته  9/2میلیون هکتار تحت پوشش بیمه قرار گرفت که این سهم نسبت به سال گذشته  58/0درصد یعنی  5/25

ه قرار گرفته است و درصد( از محصول پسته تحت پوشش بیم 20هزار هکتار )سهم  114است. در بین محصوالت باغی حدود 

میلیون واحد دامی در سال  5/76درصد( در رتبه دوم قرار گرفته است. از  19هزار هکتار )سهم  111خرما با سطح پوشش بیمه 

 50های بیمه شده بیشترین میزان بیمه شده بالغ بر درصد( بیمه شده اند. در میان دام 5/12میلیون واحد دامی ) 10، تعداد 94

درصدی از کل  25های صنعتی با اختصاص سهمی های سبک )گوسفند و بز( بوده است و پس از آن دامبه دامدرصد مربوط 

درصد به نیمچه گوشتی و در آبزیان بیمه  5/94اند. در طیور بیمه شده بیشترین میزان بیمه شده با سهم در رتبه دوم قرار گرفته

اشد که بص یافته است. نکته قابل توجه مربوط به سطح بیمه شده میگو میدرصد اختصا 50شده نیز به آبزیان گرم آبی با سهم 

درصد بوده  21درصدی از کل سطح بیمه شده شیالت را به خود اختصاص داده است درحالیکه سال گذشته تنها  5/49سهم 

یمه شده در این زیر درصدی بیشترین سهم ب 99داری با اختصاص سهمی های مرتعاست. در زیر بخش منابع طبیعی نیز طرح

 بخش را به خود اختصاص داده است. 

، دام 6/63، باغبانی 2/45در زیربخش زراعت  94میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای سال 

 93ال نسبت به س 94باشد. درصد تحقق اهداف برنامه در سال درصد می 4/34و منابع طبیعی  2/41، آبزیان 7/100، طیور 8/17

 ها به استثنای شیالت و آبزیان کاهش یافته است.برای همه زیربخش

میلیارد ریال است که از این میزان به  11848ها در مجموع در کلیه بخش 93-94میزان غرامت پرداختی در سال 

درصد به زیر  3/6درصد به زیر بخش دام،  4/7درصد به زیر بخش باغبانی،  5/49درصد به زیر بخش زراعت،  7/36ترتیب 

های زراعی بخش طیور و کمتر از یک درصد منابع طبیعی و آبزیان پرداخت شده است. همچنین کل حق بیمه پرداختی در سال

هایی است که باالتر از غرامت پرداختی بوده است. میلیارد ریال بوده و جزء سال 13616و  8907به ترتیب  93-94و  93-92

ها است؛ که درصد از کل غرامت پرداختی در این سال 9/114و  1/102ها به ترتیب معادل ن سالکل حق بیمه پرداختی در ای

درصد بوده است.  1/23و  3/31معادل  93-94و  92-93های از این میزان حق بیمه پرداختی سهم کشاورز به ترتیب در سال
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باشد. سهم سایر درصد می 46بخش دام با سهم مربوط به زیر 94بیشترین سهم حق بیمه پرداختی از سوی کشاورز در سال 

 درصد برآورد شده است. 1/18و باغبانی  41، آبزیان 9/33، طیور 3/31، منابع طبیعی 7/21ها شامل زراعت زیربخش

میلیارد ریال(  1767برابر سال گذشته ) 5/9برای دومین سال متوالی مثبت و  94عملکرد درآمدی صندوق بیمه در سال 

دهد میزان نفوذ بیمه در بخش کشاورزی چندان مطلوب نیست و در بررسی شاخص ضریب نفوذ بیمه نیز نشان میباشد. می

 درصد بوده است. 14/1معادل  93-94رسیده است. ضریب نفوذ بیمه در سال  89-90درصد در سال  95/1بیشترین حالت به 

 

 

 

 

شرح شاخصردیف
عملکرد 

سال 94

هدف سال 

94

درصد تغییرات 

نسبت به سال 93

متوسط 

برنامه پنجم

35337812.0100.94638.9میزان پوشش بیمه در زیربخش زراعت )هزار هکتار(1

585920.167.0529.6میزان پوشش بیمه در زیربخش باغبانی )هزار هکتار(2

1054.0506.710.8میزان پوشش بیمه در زیربخش دام )میلیون واحد دامی(3

15.4901.1-832826.0میزان پوشش بیمه در زیربخش طیور )میلیون قطعه(4

641015565.0246.26081.3میزان پوشش بیمه در زیربخش شیالت و آبزیان )هکتار(5

28378244.0165.63020.1میزان پوشش بیمه در زیربخش منابع طبیعی )هزار هکتار(6

92.03405.8 - 4348غرامت پرداختی زیربخش زراعت )میلیارد ریال(7

34.03853.2 - 5862غرامت پرداختی زیربخش باغبانی )میلیارد ریال(8

27.2722.4 - 874غرامت پرداختی زیربخش دام )میلیارد ریال(9

44.71630.8- - 751غرامت پرداختی زیربخش طیور )میلیارد ریال(10

47.626.6- - 11غرامت پرداختی زیربخش شیالت و آبزیان )میلیارد ریال(11

85.710.2- - 2غرامت پرداختی زیربخش منابع طبیعی )میلیارد ریال(12

5.8814.6 - 846حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش زراعت )میلیارد ریال(13

33.1874.8 - 1264حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش باغبانی )میلیارد ریال(14

16.5327.8 - 395حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش دام )میلیارد ریال(15

9.8559.6- - 624حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش طیور )میلیارد ریال(16

132.98.9 - 17حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش شیالت و آبزیان )میلیارد ریال(17

0.04.2 - 5حق بیمه دریافتی از کشاورز در زیربخش منابع طبیعی )میلیارد ریال(18

1033.0-844.9 - 1767عملکرد درآمدی بیمه محصوالت کشاورزی )میلیارد ریال(19

43.91.2 - 1ضریب نفوذ بیمه محصوالت کشاورزی )درصد(20

جدول 11: خالصه شاخص های بیمه محصوالت کشاورزی در سال 94

مأخذ: آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، سند برنامه پنجم توسعه و محاسبات تحقیق
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از جمله مسائلی که بخش کشاورزی با آن روبروست وجود نوسان زیاد در رشد ارزش  بندی و پیشنهادها:جمع

افزوده بخش است که بخشی از آن به دلیل نوسان در قیمت فروش و بی ثباتی در بازار محصوالت کشاورزی، نداشتن رویه 

خش یق و همه جانبه برای توسعه بهای دقریزیهای سیاستی و نداشتن برنامهها و حمایتمشخص و بلندمدت در سیاستگذاری

های اخیر که کشور شرایط سخت اقتصادی را تجربه کشاورزی بوده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در سال

های باالیی از خود نشان داده و با وجود رکود در اقتصاد، رشد اقتصادی مثبت داشته است. رشد اقتصادی مثبت نموده ظرفیت

در شرایطی بوده است که میزان تولیدات گیاهی )زراعی و باغی( به طور قابل توجهی افزایش  94سال بخش کشاورزی در 

یگو های دامی عسل، ماهی و مبوده است. در فرآورده در واحد هکتاریافته است و این افزایش ناشی از بهبود عملکرد تولیدات 

یی در روند که پتانسیل باالاند و از جمله محصوالتی به شمار میهمرغ اهداف برنامه پنجم توسعه را به خوبی محقق نمودو تخم

درصدی به واردات  72گذاری به منظور توسعه تولید دارند هر چند تولید تخم مرغ به دلیل وابستگی گذاری و سیاستسرمایه

های دامی شامل ذرت، درصد از واردات محصوالت کشاورزی را نهاده 60 حدود خوراک طیور قابل تأمل است. به طور کلی

 باشد.ای دامی میهدهند. لذا تمرکز بر توسعه تولید این محصوالت، مستلزم ایجاد امنیت در تأمین نهادهجو و کنجاله تشکیل می

های اقتصادی منافع کمتری را نصیب فعاالن خود نموده است. نوسان متوسط بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

 های تولید در مقایسه با رشد درآمد کشاورزانها پیشی گرفتن رشد هزینهشاورزی و در برخی سالقیمت فروش محصوالت ک

های کشاورزی است. پایین بودن درآمد سرانه کشاورزی در حاکی از ناپایداری درآمد کشاورزان و ریسک درآمدی فعالیت

سودآوری اندک برخی محصوالت کشاورزی، منجر به های اقتصادی، وجود نوسانات درآمدی باال و مقایسه با سایر بخش

رفته  ها گردیده است وافزایش ریسک فعالیت در این بخش و ناتوانی مزمن بهره برداران در پس انداز و توسعه توان مالی آن

هند کاهش درفته نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از سوی بخش خصوصی که اکثریت فعاالن بخش را تشکیل می

اده و لذا این بخش در تأمین سرمایه به شدت وابسته به دولت و تزریق منابع دولتی است. به عبارت دیگر خاصیت درونزایی د

 بخش به شدت دچار چالش شده است. 

تخاذ شود دهد الزم است تدابیری ابا توجه به پتانسیل باالیی که این بخش در شرایط رکود اقتصادی از خود نشان می

و  گذاری دولتی کاهش یابد. تزریق سرمایه به مقدار مناسبسطح وابستگی آن به سرمایه ،ت رشد درونزای سرمایهکه با تقوی

صی میسر گذاری بخش خصوهای بخش را بیش از پیش نمایان سازد و این امر جز با سرمایهتواند پتانسیلبه صورت مستمر می

لی به عنوان مثال ایجاد واحدهای تبدیلی یا تکمی -گذاری مکمل دولت رمایههایی مانند سنخواهد شد. در این راستا تعیین مشوق
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در  -اشندبگذاری کردهدر کنار تولید توسط دولت و واگذاری تدریجی به آن دسته از بخش خصوصی که در تولید سرمایه

 ل داشته باشد. گذاری در بخش کشاورزی را به دنباتواند افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی میکنار سرمایه

ها است تا موتور در مجموع بخش کشاورزی نیازمند اتخاذ تدابیر هوشمندانه، مدبرانه و پایدار در برخی عرصه

ها رصهمند سازد. این عهای نهفته در این بخش بهرهمحرک این بخش را وادار به حرکت نموده و اقتصاد کشور را از پتانسیل

فیت و های تولید، و بهبود کیوری، کاهش هزینهبا هدف ارتقای بهره «محصول کشاورزیتأمین نهاده و تولید »شامل 

 در جهت پایداری فعالیت «توسعه صادرات کشاورزی»، «بازاریابی و بازاررسانی محصول»سالمت محصول، 

بوده و  یکدیگرهای کشاورزی است. این چهار عرصه الزم و ملزوم فعالیت «گذاریتأمین مالی و سرمایه»کشاورزی و 

ا در هها بر سایر اقدامات و برنامهها برقرار است و اتخاذ هر گونه اقدامی در هر یک از این عرصهارتباط تنگاتنگی میان آن

ا هها و راهکارهای پیشنهادی در قالب هر یک از این عرصهها اثربخش خواهد بود. لذا در انتهای گزارش توصیهسایر عرصه

در  بینی اقدامات ضروری مکملها و پیشجرای هر یک مستلزم توجه به ابعاد و اثربخشی آن در سایر عرصهارائه گردیده و ا

 باشد.های مذکور میعرصه
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