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 و صنایع غذایی چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی

  8931سال  نخستماهه  دهدر  

 قبل های با مدت مشابه سالآن و مقایسه 

 

با پردازش و تحلیل اطالعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی داده های آمار گمرک  این گزارش

. ارائه می گردد فعاالن اقتصادی و پژوهشگران به برای اطالع رسانی تهیه وجمهوری اسالمی ایران 

( 39الی  38سالهای )سال گذشته  هفت مدت مشابه سال جاری با داده هاینخست ماه  ده اطالعات

صنایع غذایی، صادرات محصوالت  و اردات محصوالت اساسی کشاورزیو در آن و شده استمقایسه 

سال های مدت مشابه و  8931سال  نخست ماهه ده تجاریصنایع غذایی و تراز  و عمده کشاورزی

 .قبل نیز قید گردیده است

 

 صادرات: 

 3969هزار تن و به ارزش  2935صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  مقدار،  1931ماهه سال  دهدر 

درصد کل صادرات کاالهای غیر نفتی  19.5درصد و از نظر ارزش  3.3میلیون دالر می باشد که از نظر وزن 

 مدت مشابهگزارش نسبت به  1931ماهه نخست سال  دهارزش صادرات . کشور را به خود اختصاص داده است

درصد  1.9نیز  1939منتهی به سال شش سال  متوسطداشته و در مقایسه با  کاهشدرصد  13.2سال قبل 

 .دارد کاهش

 1269.5انواع میوه های درختی به ارزش شامل  و صنایع غذایی اقالم عمده صادرات محصوالت کشاورزی

میلیون دالر با سهم  1433به ارزش  1انواع سبزیجات و محصوالت جالیزیدرصد،  99.6میلیون دالر با سهم 

دالر  ونیلیم 594.6زعفران درصد،6.6سهم بامیلیون دالر 921.1شیر و فرآورده های آن به ارزش درصد،  55.3

از کل ارزش صادرات درصد   3.1میلیون دالر با سهم  134.2وماهی و میگو به ارزش  درصد 2 حدود با سهم

 151متوسط قیمت هر تن کاالهای صادراتی بخش کشاورزی . بوده است و صنایع غذایی محصوالت کشاورزی

 درصد 199.9( ردال 941)دالر بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کاالهای صادراتی غیر نفتی کشور 

                                           
و همچنین هندوانه، خیار و خربزه و یا خشک کرده سیب زمینی، پیاز و موسیر، گوجه فرنگی، انواع کاهو، کلم و سایر سبزیجات تازه : شامل1

 .می باشد
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ماهه نخست  دهمتوسط ارزش گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در .بیشتر است

 .است بودهریال  19195 و متوسط کل صادرات غیر نفتی کشورریال  146394، 31سال 
 

 واردات: 

 32114هزار تن با ارزش  91913، 13سال  نخست ماه دهواردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در  مقدار

درصد کل واردات کشور را شامل  53.3درصد و از نظر ارزش  16.1میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزن 

از  بیشتردرصد  15.2 نیز در مجموعاز سال قبل و  بیشتردرصد  52.5 مدتدر این  ارزش واردات.می شود

 .بوده است 1939منتهی به سال شش سال میانگین 

ذرت به ارزش ،31سال نخست ماهه  دهدر  عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییاقالم 

روغن درصد،  19.9میلیون دالر با سهم  1931.9برنج به ارزش شامل درصد،  19.9میلیون دالر با سهم 1643.3

درصد،  1میلیون دالر با سهم  135.3دانه سویا به ارزش درصد،  14.9میلیون دالر با سهم  1469نباتی به ارزش 

درصد،  6.3میلیون دالر با سهم 665.3جو به ارزش درصد،  6.9میلیون دالر با سهم  144کنجاله به ارزش 

میلیون دالر با سهم  266.6درصد، قند و شکر به ارزش  9.9میلیون دالر با سهم  999.3گوشت قرمز به ارزش 

میلیون دالر با  533.3انواع میوه به ارزش و درصد  9.9با سهم میلیون دالر  939.2چای به ارزش درصد، 2.2

 14.9 حدود ی بوده که در مجموعیاز کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذادرصد،  5.3سهم 

متوسط قیمت هر تن کاالهای . را شامل می شوند و صنایع غذایی کشاورزی محصوالتواردات  ارزش درصد

که در مقایسه با متوسط قیمت هر  می باشد،دالر  299، جاریسال نخست ماهه ده در کشاورزی  وارداتی بخش

متوسط ارزش گمرکی هر دالر  .درصد کمتر است 93حدود ( دالر 669)تن کاالهای وارداتی کل کشور 

 .است بوده ریال 35441و متوسط واردات کشور ریال 35394محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی 
 

  تجاریتراز: 

میلیون دالر بوده که  -3261،  1931سال  نخست ماه دهکشاورزی و صنایع غذایی در محصوالت تراز تجاری 

و ارزش  کاهش درصد 13.2ارزش صادرات ) دو برابر کسری تراز نشان میدهدنسبت به مدت مشابه سال قبل 

شش میانگین نسبت به 31سال  نخست ماهه دهتجاری  تراز کسری(داشته است افزایشدرصد  52.5واردات 

 .است داشته کسریدرصد  91.9، میلیون دالر بوده -3119که  1939منتهی به سال 
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آن با مدت مشابه  یسهو مقا  8931سال نخست ماه  دهدر  ییغذا یعو صنا یمحصوالت کشاورز یتراز تجار -8جدول 

 39یال 38یسالها

 

 نهاده های کشاورزی 

  آفتکش ها 

تن بصورت  12693تن آفتکش بصورت آماده مصرف و  59161.3، جمعا  1931سال نخست ماه  دهدر 

ها  درصد و تکنیکال123تکنیکال وارد کشور گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفتکش های آماده مصرف 

با اعمال ضریب )در مجموع با تبدیل آفتکش های تکنیکال به آماده مصرف .نشان میدهدافزایش درصد 13.9

مقدار واردات آفتکش ها نسبت به مدت مشابه  31سال نخست ماهه  دهمیتوان نتیجه گرفت که در ( 5.2تبدیل 

ها  قارچ کشدرصد  111.9علف کش ها  سهم افزایشیدارد و در این رابطه  افزایشدرصد  141.2سال قبل 

 .درصد بوده است 116.3کش ها  حشرهدرصد و  191.6

که  می باشدمیلیون دالر  955، 31سال نخست ماهه  دهارزش آفتکش های وارداتی در  کل جمع

 .از مدت مشابه سال قبل است بیشتردرصد 112.1حدود

تن آفتکش تکنیکال  936.9آماده مصرف و تن آفتکش  1395.9مقدار   1931سال نخست ماه  دهدر 

مقدار آماده از نظر  هزار دالر صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9993.2جمعا با ارزش 

اهش کدرصد  59.9جمعا  و از نظر ارزش داشته افزایشدرصد  12.5 تکنیکال و درصد کاهش 11.9مصرف 

 .دارد

 

 کود ها 

میلیون دالر بوده که  514.3هزار تن با ارزش  219.3،  1931سال نخست ماه  دهکل واردات کود ها در 

در بین انواع . نشان می دهد افزایشدرصد  96.1درصد و از نظر ارزش  95.9در مقایسه با سال قبل از نظر وزنی 

13911392139313941395139613971398واحدشرح

36003309452540495107492557045692هزار تنمقدار صادرات 

1775413914186801499914453156341591519686هزار تنمقدار واردات 

13993-10211-10709-9346-10950-14154-10605-14154-هزار تنتراز وزنی 

51004236564049535206552654654673میلیون دالرارزش صادرات 

113181048710306752173768750835110458میلیون دالرارزش واردات 

5784-2886-3225-2170-2567-4666-6251-6218-میلیون دالرتراز تجاری 
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 درصد 16.6درصد و ازته  119.9، کودهای فسفره درصد 199.5پتاسهکودهای کود های وارداتی به ترتیب 

از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل  به ترتیبدرصد،  13.1ودهای میکرو کدرصد،  NPK56.5افزایش و

 .کاهش داشته اند

میلیون دالر صادر گردیده که  654تن کود باارزش  هزار9162مقدار   1931سال نخست ماهه  دهدر 

 کاهشدرصد 6.9 از نظر ارزش و افزایش درصد 54.6 از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب

 . داشته است

 

 بذر 

 6944.2،  1931سال نخست ماه  دهدر مجموع کل واردات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی در 

 19.9درصد و از نظر ارزش  22.1حدود میلیون دالر بوده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی  112.1تن با ارزش 

روبرو بوده  درصدی 33.6نشان میدهد از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش  افزایشدرصد 

 11.3 با بذر چغندر قندو درصد 145.9 با بذر ذرت ،با افزایش جهشی مواجهبذر یونجه و شبدر  لیکن ؛است

 .افزایش داشته اند سال قبل نسبت به مدت مشابه نیز درصد

تن بذر و سایر اندامهای تکثیر شونده گیاهی با ارزش  9913جمعا مقدار   1931سال نخست ماهه  دهدر 

 این میزان. بخش اعظم آن مربوط به سایر اندامهای تکثیر شونده می باشد هزار دالر صادر گردیده که 14315

 نشان کاهشرصد د 21.1و از نظر ارزش  افزایش درصد 1.3 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مقدار

 .میدهد

 

 میزان بارندگی: 

میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 193.5میزان بارندگی 1193-33از سال آبی گذشته  ماه چهارطی 

 .داشته است افزایشدرصد  99نیز ( ساله 21)و در مقایسه با بلند مدت  افزایشدرصد 2سال قبل 

 تهیه شده در گروه کشاورزی

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 عبدالرحیم خسروی

 روجا کیان پور


