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 و صنایع غذایی چکیده آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی

  9911سال  نخست ماهه سهدر  

 قبل های با مدت مشابه سالآن و مقایسه 

 

گمرک  یداده های آمار براساس با پردازش و تحلیل اطالعات بخش کشاورزی و صنایع غذایی گزارشین ا

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

قرار مقایسه مورد ( 19الی  19سالهای )سال گذشته  هفت سالیانه سال جاری با داده های نخست ماه سه

 و صنایع غذایی، صادرات محصوالت عمده کشاورزی و اردات محصوالت اساسی کشاورزیو در آن و گرفته

گردیده  مقایسهسال های قبل نیز مدت مشابه  با 9911سال  نخست ماهه هس تجاریصنایع غذایی و تراز 

 .است

 

 صادرات: 

 1022هزار تن و به ارزش  0202صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  مقدار،  9139سال  نخست ماهه سهدر 

درصد کل صادرات کاالهای غیر نفتی کشور را به   19.6درصد و از نظر ارزش  9.4میلیون دالر می باشد که از نظر وزن

 کاهشدرصد  3.9 سال قبل مدت مشابه نسبت به 9139سال  نخست ماهه سهارزش صادرات . خود اختصاص داده است

 .دارد کاهشدرصد   8.6نیز 1390منتهی به سال  شش متوسطداشته و در مقایسه با 

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

شیر و درصد،  27.7 میلیون دالر با سهم 346.5انواع میوه های درختی به ارزش درصد،  28میلیون دالر با سهم 350.6

میلیون  03.9به ارزش  0ها ها و شکالت شیرینیانواع  درصد، 8.8 سهم بامیلیون دالر  129.0 های آن به ارزش فرآورده

 دالر با سهم ونیلیم 38.4زعفران درصد،  3.4میلیون دالر با سهم  4...ماهی و میگو به ارزش درصد،  2.9دالر با سهم 

دالر با  ونیلیم 30.0 رب گوجه فرنگی ،درصد 3.1 دالر با سهم ونیلیم 38.0انواع آبمیوه و کمپوت  ،درصد 3.1 حدود

 13.0 انواع خمیرهای غذاییو  درصد 1.1 دالر با سهم ونیلیم .1 ...(خشک، سوخاری و )واع نان نا، درصد 0.4 سهم

 متوسط قیمت هر. بوده است و صنایع غذایی از کل ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ،درصد 1.1 دالر با سهم ونیلیم

                                           
 .و همچنین هندوانه، خیار و خربزه می باشدو یا خشک کرده سیب زمینی، پیاز و موسیر، گوجه فرنگی، انواع کاهو، کلم و سایر سبزیجات تازه : شامل1
 "بیسکویت و ویفر"و  "شیرینی و شکالت": شامل 0
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کاالهای صادراتی غیر نفتی  دالر بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن .42 تن کاالهای صادراتی بخش کشاورزی

متوسط ارزش گمرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی  .بیشتر است درصد  108(دالر290)کشور 

 درصد افزایش داشته ....ریال  98138، که نسبت به سال قبل با بودهریال  1.1428، 99سال  نخست ماهه سهدر 

 .است
 

 واردات: 

میلیون دالر  0412هزار تن با ارزش  4899سال  نخست ماه سهواردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در  مقدار

 ارزش واردات .درصد کل واردات کشور را شامل می شود  34.3درصد و از نظر ارزش  77.3بوده که به ترتیب از نظر وزن

منتهی به سال شش سال از میانگین  کمتردرصد  1.1نیز  در مجموعاز سال قبل و  کمتردرصد  30حدود  مدتدر این 

 .بوده است 0139

 280.9ذرت به ارزش شامل  ،99سال  نخست ماهه دودر  عمده وارداتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذاییاقالم 

 1.8.8کنجاله به ارزش درصد،  02.4میلیون دالر با سهم  ..230گندم به ارزش درصد،  00.2میلیون دالر با سهم 

میلیون  138.8روغن نباتی به ارزش درصد،  8میلیون دالر با سهم  028.0درصد، برنج به ارزش  2.0م میلیون دالر با سه

میلیون  120.1قند و شکر به ارزش درصد،  4.2میلیون دالر با سهم  149.0دانه سویا به ارزش درصد،  2.3دالر با سهم 

میلیون دالر با سهم  98.9درصد، انواع میوه به ارزش  2میلیون دالر با سهم  132.3جو به ارزش درصد،  2.8دالر با سهم 

 0.3میلیون دالر با سهم  29.2گوشت قرمز به ارزش درصد و  0.4میلیون دالر با سهم  48.9چای به ارزش درصد،  3.8

واردات  ارزش درصد 92 حدود ی بوده که در مجموعیاز کل ارزش واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذادرصد، 

 سهدر کشاورزی  متوسط قیمت هر تن کاالهای وارداتی بخش. را شامل می شوند و صنایع غذایی کشاورزی محصوالت

که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کاالهای وارداتی کل کشور  می باشد،دالر  309، 1399 سالنخست ماهه 

مرکی هر دالر محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی متوسط ارزش گ .درصد کمتر است 24حدود  (دالر854)

 .است ، که نسبت به سال قبل تغییری نداشتهبوده ریال 0222.
 

 تراز تجاری: 

میلیون دالر بوده که نسبت به  -1342،  9139سال  نخست ماه سهمحصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در تراز تجاری 

 31.0 حدودو ارزش واردات  درصد 3.9ارزش صادرات ) دهد نشان می بهبود درصد 4. حدودمدت مشابه سال قبل 

 0139منتهی به میانگین شش سال نسبت به  99سال نخست  ماهه سهتجاری  تراز کسری (داشته است کاهشدرصد 

 .است داشته کسریدرصد  4.8، میلیون دالر بوده -1000که 
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 یآن با مدت مشابه سالها یسهو مقا  9911سال نخست ماه  سهدر  ییغذا یعو صنا یمحصوالت کشاورز یتراز تجار -9جدول 

 19یال 19

 

 کشاورزی یاه هداهن 

 کش ها  آفت 

بصورت تکنیکال وارد  تن  1282.7آفتکش بصورت آماده مصرف وتن  2824.1، جمعا  99سال  نخست ماه سهدر 

 درصد 91حدود ها  و تکنیکال درصد 66 حدودهای آماده مصرف  کشور گردیده که در مقایسه با سال قبل، آفتکش

توان  می( 0.2با اعمال ضریب تبدیل )های تکنیکال به آماده مصرف  در مجموع با تبدیل آفتکش.دهد نشان می کاهش

 کاهشدرصد  74ها نسبت به مدت مشابه سال قبل  مقدار واردات آفتکش 99سال  نخست ماهه سهنتیجه گرفت که در 

 .بوده استدرصد ..02ها  کش قارچو درصد  00 ها کش حشرهدرصد،  08.0ها  کش علف کاهشیسهم دارد و در این رابطه 

 درصد  67.3که می باشدمیلیون دالر   1399،33.6ماه نخست سال  سهدر های وارداتی  ارزش آفتکش کل جمع

 .از مدت مشابه سال قبل است کمتر

تن آفتکش تکنیکال جمعا با ارزش  42.0تن آفتکش آماده مصرف و  1223.8مقدار  99ماه نخست سال  سهدر 

 و افزایش درصد 0.8مقدار آماده مصرف از نظر  هزار دالر صادر گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1933.8

 .اهش داردکدرصد  9.8 نیز در مجموع و از نظر ارزش داشتهکاهش درصد  28 تکنیکال

 

 ها کود 

میلیون دالر بوده که در مقایسه با  18.1هزار تن با ارزش  10.8،  99ماه نخست سال  سهدر کل واردات کود ها 

 کوددر بین انواع کودهای وارداتی . دهد نشان می کاهشدرصد  9..0درصد و از نظر ارزش  80.2سال قبل از نظر وزنی 

13921393139413951396139713981399واحدشرح

9891353130213971449202217842070هزار تنمقدار صادرات 

37485403459442925006472267606899هزار تنمقدار واردات 

4828-4977-2700-3557-2894-3292-4049-2760-هزار تنتراز وزنی 

11641447128714281295158313011250میلیون دالرارزش صادرات 

28223260226021222864253838302615میلیون دالرارزش واردات 

1365-2529-955-1569-695-974-1814-1658-میلیون دالرتراز تجاری 
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NPK 10.0  و  درصد 82.8میکرو  درصد، 80.3کودهای پتاسه درصد،  122فسفره  ودهایک داشته لیکنافزایش درصد

 .اند از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته به ترتیبدرصد  9..4کودهای ازته 

میلیون دالر صادر گردیده که نسبت به مدت  120تن کود باارزش  هزار ..880مقدار  99ماه نخست سال  سهدر 

 92بیش از ضمنا  .داشته است کاهشدرصد  13.9 از نظر ارزش و درصد 11 از نظر مقدار مشابه سال قبل به ترتیب

 .کود اوره بوده است درصد مقدارکودهای صادراتی

 

 بذر 

 تن با ارزش .023، 1399ماه نخست سال سهدر در مجموع کل واردات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی 

نشان  کاهشدرصد  ..13درصد و از نظر ارزش  08.0میلیون دالر بوده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی  1.3.

و درصدی  4.0.بذر چغندر قند با کاهشی ، درصدی98.9از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش  .دهد می

سال  نسبت به مدت مشابهدرصد  1...بذر یونجه و شبدر با  لیکن ، روبرو بوده استدرصدی  ..43با کاهش  ذرتبذر 

 .اند ایش داشتهافز قبل

میلیون  0.0های تکثیر شونده گیاهی با ارزش  تن بذر و سایر اندام 1484.1جمعا مقدار  99ماه نخست سال  سهدر 

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

 .دهد نشان می کاهشدرصد  39و از نظر ارزش  درصد 1.8.از نظر مقدار 

 

 میزان بارندگی: 

 8 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میلیمتر بوده که ..082میزان بارندگی 8139-99از سال آبی گذشته  ماه نهطی 

 3.داشته است افزایشدرصد  08.9( ساله 21)و در مقایسه با بلند مدت  کاهش درصد

                                           
 مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران -سازمان هواشناسی کشور: منبع 3

 تهیه شده در گروه کشاورزی

 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 روجا کیان پور


