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 و صنایع غذایی چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی

  9911سال  نخست ماهه دودر  

 قبل های با مدت مشابه سالآن و مقایسه 

 

 یداده های آمار براساس با پردازش و تحلیل اطالعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی گزارش نیا

ارائه می  فعاالن اقتصادی و پژوهشگران به برای اطالع رسانی تهیه وگمرک جمهوری اسالمی ایران 

( 19الی  19سالهای )سال گذشته  هفت سالیانه سال جاری با داده های نخست ماه دو اطالعات. گردد

صنایع غذایی، صادرات  و اردات محصوالت اساسی کشاورزیو در آن و قرار گرفتهمقایسه مورد 

مدت مشابه  با 9911سال  نخست ماهه ود تجاریصنایع غذایی و تراز  و محصوالت عمده کشاورزی

 .گردیده است مقایسهسال های قبل نیز 

 

 صادرات: 

هزار تن و به ارزش  1761صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  مقدار،  9139سال  نخست ماهه دودر 

درصد کل صادرات کاالهای غیر  7116درصد و از نظر ارزش  1111میلیون دالر می باشد که از نظر وزن  889

 مدت مشابه نسبت به 9139سال  نخست ماهه دوارزش صادرات . نفتی کشور را به خود اختصاص داده است

 کاهشدرصد   711 نیز 1396منتهی به سال  شش متوسطداشته و در مقایسه با  کاهشدرصد  816 سال قبل

 .دارد

به  1انواع سبزی و صیفی و محصوالت جالیزیشامل  و صنایع غذایی اقالم عمده صادرات محصوالت کشاورزی

میلیون دالر با سهم  7.118های درختی به ارزش  انواع میوهدرصد، 3719میلیون دالر با سهم  79713ارزش 

 911.به ارزش  7جات شیرینی درصد، 917 سهم بامیلیون دالر  8116 های آن به ارزش شیر و فرآوردهدرصد، 27.2

 .731زعفران درصد،  313میلیون دالر با سهم  7913ماهی و میگو به ارزش درصد،  117میلیون دالر با سهم 

انواع آبمیوه و ، درصد 711 دالر با سهم ونیلیم 7717 رب گوجه فرنگی ،درصد 717 حدود دالر با سهم ونیلیم

 111 دالر با سهم ونیلیم .91 ...(خشک، سوخاری و )واع نان نا، درصد .71 دالر با سهم ونیلیم 22.6کمپوت

                                           
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
 "بیسکویت و ویفر"و  "شیرینی و شکالت": شامل 7
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و  از کل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ،درصد 119 دالر با سهم ونیلیم 817 انواع خمیرهای غذاییو  درصد

دالر بوده که در مقایسه  137تن کاالهای صادراتی بخش کشاورزی متوسط قیمت هر. بوده است صنایع غذایی

متوسط ارزش  .بیشتر است درصد 81( دالر 797)کاالهای صادراتی غیر نفتی کشور با متوسط قیمت هر تن 

 بودهریال  136181، 99سال  نخست ماهه دوگمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی در 

 .است
 

 واردات: 

 1861هزار تن با ارزش  1183، 99سال  نخست ماه دوصنایع غذایی در واردات محصوالت کشاورزی و  مقدار

درصد کل واردات کشور را شامل  36درصد و از نظر ارزش  81میلیون دالر بوده که به ترتیب از نظر وزن 

از  بیشتردرصد 1.17 نیز در مجموعاز سال قبل و  کمتردرصد  77 حدود  مدتدر این  ارزش واردات.شود می

 .تبوده اس 6139منتهی به سال شش سال میانگین 

 83.به ارزش  گندم شامل ،99سال  نخست ماهه دودر  عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییاقالم 

کنجاله به ارزش درصد،  7717میلیون دالر با سهم  7718.ذرت به ارزش  درصد، 7118میلیون دالر با سهم 

درصد، دانه سویا به ارزش  718میلیون دالر با سهم  17713درصد، برنج به ارزش  613م میلیون دالر با سه 13719

قند و شکر به ارزش  درصد، 1میلیون دالر با سهم  9311درصد، جو به ارزش  119میلیون دالر با سهم  11111

انواع میوه به درصد،  319میلیون دالر با سهم  6317روغن نباتی به ارزش  ،درصد .1.میلیون دالر با سهم  8117

چای  ودرصد،  716میلیون دالر با سهم  1113گوشت قرمز به ارزش  ،درصد 719یلیون دالر با سهم م 1.17ارزش 

ی بوده یاز کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذا ،درصد 717میلیون دالر با سهم  816.به ارزش 

متوسط . شوند را شامل می و صنایع غذایی کشاورزی محصوالتواردات  ارزش درصد 91 حدود که در مجموع

که در مقایسه  باشد، میدالر  371، 99 سالنخست ماهه  دودر کشاورزی  قیمت هر تن کاالهای وارداتی بخش

متوسط ارزش گمرکی هر  .استدرصد کمتر   .1( دالر 686)کشور با متوسط قیمت هر تن کاالهای وارداتی کل 

 .است بوده ریال 7111.دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی 
 

 تراز تجاری: 

میلیون دالر بوده که  -981،  9139سال  نخست ماه دومحصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در تراز تجاری 

و ارزش واردات  درصد 816ارزش صادرات ) دهد نشان می بهبود درصد 31حدودنسبت به مدت مشابه سال قبل 
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میانگین شش سال نسبت به  99سال نخست  ماهه دوتجاری  تراز کسری (اشته استد کاهشدرصد  77 حدود

 .است داشته کسریدرصد  3.17، میلیون دالر بوده -679که  6139منتهی به 
 

 

آن با مدت مشابه  یسهو مقا 9911سال نخست ماه  دودر  ییغذا یعو صنا یمحصوالت کشاورز یتراز تجار -9جدول 

 19یال 19 یسالها

 
 

 های کشاورزی نهاده 

 ها آفتکش 

بصورت  تن 1.5.3آفتکش بصورت آماده مصرف و تن  9939.3، جمعا  99سال  نخست ماه دودر 

و  درصد .9 حدودهای آماده مصرف  تکنیکال وارد کشور گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفتکش

با )های تکنیکال به آماده مصرف  در مجموع با تبدیل آفتکش.دهد نشان می کاهش درصد 39حدود ها  تکنیکال

ها نسبت  مقدار واردات آفتکش 99سال  نخست ماهه دوتوان نتیجه گرفت که در  می( 711اعمال ضریب تبدیل 

و درصد 6.17ها  کش حشره کاهشیسهم دارد و در این رابطه  کاهشدرصد  7116به مدت مشابه سال قبل 

 .بوده استدرصد  78ها  کش درصد و علف .791ها  کش قارچ

 55که  باشد میمیلیون دالر  7717، 99سال  نخست ماه دودر های وارداتی  ارزش آفتکش کل جمع

 .از مدت مشابه سال قبل است کمتر درصد

تن آفتکش تکنیکال جمعا با  118.تن آفتکش آماده مصرف و  77119مقدار  99سال  نخست ماه دودر 

 1مقدار آماده مصرف از نظر  هزار دالر صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 111111ارزش 

 .اهش داردکدرصد  1.19 نیز در مجموع و از نظر ارزش داشتهکاهش درصد  71 تکنیکال و افزایش درصد

 

 ها کود 

13921393139413951396139713981399واحدشرح

69094083110071007158013921670هزار تنمقدار صادرات 

24043398272927963080303439815183هزار تنمقدار واردات 

3513-2589-1453-2073-1789-1898-2458-1714-هزار تنتراز وزنی 

7709328669178411124974889میلیون دالرارزش صادرات 

17922117132713371655159723921870میلیون دالرارزش واردات 

981-1418-473-814-420-461-1184-1022-میلیون دالرتراز تجاری 
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میلیون دالر بوده که در  1111هزار تن با ارزش  1717، 99سال  نخست ماه دودر ها  کل واردات کود

های  در بین انواع کود. دهد نشان می کاهشدرصد  .8درصد و از نظر ارزش  91مقایسه با سال قبل از نظر وزنی 

 داشته لیکنافزایش درصد  NPK 7716 و درصد 18719حیووانی یا نباتی یا مخلوط کودهای وارداتی به ترتیب 

از نظر مقدار نسبت به  به ترتیب، درصد 8113و کودهای پتاسه  درصد 8717میکرو درصد،  111فسفره  ودهایک

 .اند مدت مشابه سال قبل کاهش داشته

میلیون دالر صادر گردیده که  11618ارزش  تن کود با هزار 71316مقدار  99سال  نخست ماه دودر 

داشته  کاهشدرصد  1.16 از نظر ارزش و درصد 1.11 از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب

 .کود اوره بوده است درصد مقدارکودهای صادراتی 91بیش از ضمنا  .است

 

 بذر 

تن با  1797 ، 99سال  نخست ماه دودر های تکثیر شونده گیاهی  در مجموع کل واردات بذر و سایر اندام

درصد  .711درصد و از نظر ارزش  1117قبل از نظر وزنی میلیون دالر بوده که نسبت به سال  76حدود  ارزش

 بذر یونجه و شبدر، درصدی 9813سبزیجات با کاهش  از بین بذور مهم مقدار واردات بذر .دهد نشان می کاهش

با  چغندر قند بذر لیکن ، روبرو بوده استدرصدی  11زمینی با کاهش  و بذر سیب درصدی 1617با کاهشی 

 .اند افزایش داشته سال قبل نسبت به مدت مشابه درصد 3.16

 118های تکثیر شونده گیاهی با ارزش  تن بذر و سایر اندام 178319جمعا مقدار  99سال  نخست ماه دودر 

در مقایسه با مدت  این میزان. باشد های تکثیر شونده می مربوط به سایر اندام کال صادر گردیده کهمیلیون دالر 

 .دهد نشان می کاهشدرصد  1613نظر ارزش و از  درصد 8.مشابه سال قبل از نظر مقدار 

 

 میزان بارندگی: 

میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه  31.17میزان بارندگی 8139-99از سال آبی گذشته  ماه هشتطی 

 3.داشته است افزایشدرصد  37( ساله 11)و در مقایسه با بلند مدت  کاهش درصد 6 سال قبل 

                                           
 دفتر مطالعات پایه منابع آب -شرکت مدیریت منابع آب: منبع 3

 تهیه شده در گروه کشاورزی

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 روجا کیان پور


