
ثسوِ تؼبلی

گشدّوبیی تَلیذ هلی، حوبیت اص وبس ٍ سشهبیِ ایشاًی
ظشفیتْب ٍ چبلشْب 
سبصهبى ثسیج ػلوی

ثیبى چٌذ هَسد اص چبلشْبی ػوذُ وشبٍسصی ایشاى
ساُ ثشٍى سفت

سیذ هحوذ حسیي ششیؼتوذاس : اسائِ دٌّذُ

دفتش سبهبًذّی وشبٍسصی ٍ آة
اتبق ثبصسگبًی، صٌبیغ، هؼبدى ٍ وشبٍسصی ایشاى

داًشگبُ تشثیت هذسع
 91/9/30



فْشست
وشبٍسصی ایشاى دس یه ًگبُ-
اًتظبس اص ثخش وشبٍسصی-
تبهیي اهٌیت غزایی -تبهیي غزا   
تبهیي دسآهذ وشبٍسصاى،اشتغبل ثخشی اص جوؼیت وشَس   
، سًٍك التصبدی(افضایش صبدسات_وبّش ٍاسدات)استمبء دسآهذ هلی    
.(گیالى ٍ هبصًذساى ثب آسایش وشت ثشًج جلَُ خَد سا پیذا هیىٌٌذ)آثبدی سشصهیي    
ًمشِ ساُ-

ثشسسی اهىبًبت سشصهیي   
تؼییي اّذاف استشاتظیه   
تؼییي اٍلَیت   
تْیِ ثشًبهِ   
اّن هَاسد لبثل تَجِ-

جلَگیشی اص صٍال هٌبثغ پبیِ   
تمَیت هجبًی هحیط صیست   
التصبدی ثَدى تَلیذ   

اسجحیت ثْشُ ٍسی ثش تَسؼِ افمی   
چبلشْبی ػوذُ پیش سٍ-
پیشٌْبدات-



هالحظِ اجوبلی وشبٍسصی وشَس
سْن اص جْبى ایشاى

دسصذ 1/3 هیلیَى ّىتبس 18 اساضی وشبٍسصی
(سبلِ اخیش 5هتَسط )دسصذ  1/1 هیلیَى تي 85 تَلیذ هحصَالت وشبٍسصی 

(صساػی ٍ ثبغی)

دسصذ 3/06 هیلیَى ّىتبس 8/5 اساضی آثی

دسصذ 1/14 هیلیَى تي 13/5 هحصَالت داهی

دسصذ 1/04 هیلیَى ًفش 75 جوؼیت

آة
  ًسجت ثِ هتَسط) دسصذ 28

(جْبًی
هیلیوتش 240 ثبسًذگی

دسصذ3/2  هیلیبسد هتش هىؼت 85 هصشف آة وشبٍسصی
هتَسط  ًسجت ثِ)دسصذ  25

(جْبًی
هتش هىؼت 1800 سشاًِ آة

ًسجت ثِ هتَسط ) دسصذ258 
(جْبًی

هتش سبلیبًِ  2200 تجخیش



اداهِ هالحظبت اجوبلی وشبٍسصی وشَس

ضبخص اهٌیت غزایی                                        جْبى•
(82-86هتَسط سبلْبی )2730ویلَ وبلشی سشاًِ سٍص              3500اًشطی              

                     73گشم سشاًِ سٍص                  91پشٍتئیي                       

(86-90سبلِ  5هتَسط )دسصذ  66تبهیي اًشطی اص تَلیذ داخلی        

دسصذ جوؼیت 23-)32(دس ایشاى  ًسجت افشاد دچبس سَء تغزیِ     
(هیلیَى ًفش 925)دسصذ 13دس جْبى                                        

 2500اص جوؼیت شْشی ٍ سٍستبیی وشَس سٍصاًِ ووتش اص % 40:  مهم    
(87_89هتَسط سبلْبی )ویلَوبلشی دسیبفت هیذاسًذ 

ًیبص               هصشف             سیض هغزیْب   
هیلی گشم دس سٍص      600                 1300کلسین                             

. تقشیجب دس حبلت تؼبدل ّستٌذ A ٍB12سبیش سیضهغزیْب؛ آّي، یذ ٍ ًیض ٍیتبهیٌْبی 



اًتظبس اص ثخش وشبٍسصی
تبهیي اهٌیت غزایی ٍظیفِ دٍلتْب هی ثبضذ -تبهیي غزا•
( هیلیَى خبًَاس 4/3)جوؼیت کطَس % 30تبهیي دسآهذ کطبٍسصاى، •
دس کطَسّبی پیطشفتِ هتَسط دسآهذ کطبٍسصاى اص هتَسط دسآهذ      

ٍ دسآهذ  <7000دس اهشیکب هتَسط دسآهذ خبًَاس .) هلی ثیطتش است
(دالس 83000کطبٍسصاى 

کبّص فبصلِ دسآهذی ضْشی ٍ سٍستبیی    
(      سٍستبیی)ّضاستَهبى660دسآهذ هبّیبًِ خبًَاس          

(ضْشی)ّضاس تَهبى1083                                          
(GDP)استقبء دسآهذ هلی •
اص طشیق افضایص تَلیذات کطبٍسصی    
تجبسی کشدى کطبٍسصی    
افضایص صبدسات    
کبّص ٍاسدات    



اداهِ اًتظبس اص ثخش وشبٍسصی 
حشوت ثِ سوت تشاص تجبسی هثجت، وشبٍسصی تجبسی 
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ٍاسدات صبدسات تشاص تجبسی 

91ماهه سال  7و  1371-90نمودار تراز تجاری بخش کشاورزی از سال 
آثبدی سشصهیي•

استفبدُ هَصٍى ٍ اقتصبدی اص هٌبثغ هلی ثب ثْشُ ٍسی هطلَة اص ػَاهل تَلیذ ثذٍى ایجبد لطوِ ثِ        
اکَسیستن ٍ خسبست ثِ پبساهتشّبی صیست هحیطی



تذٍیي استشاتظی تَسؼِ کطبٍسصی کطَس: ًقطِ ساُ•
ثشسسی اهىبًبت سشصهیي -    
تؼییي اّذاف استشاتظیه -    
تؼییي اٍلَیتْب -    
تذٍیي ثشًبهِ -    

التضام ثِ سػبیت ثشًبهِ ّب -    
چبسچَثْب ٍ اصَل الصم الشػبیِ•
جلَگیشی اص صٍال هٌبثغ پبیِ -    
آة، خبن، سشصهیي          
تمَیت هٌبثغ صیست هحیطی -    
التصبدی ثَدى تَلیذ -    
دستیبثی ثِ اّذاف اص طشیك افضایش ثْشُ ٍسی -    

اهىبى پزیشی اّذاف استشاتظیه -    



اّن چبلشْب ٍ ًگشاًیْبی پیش سٍ
چبلشْبی راتی•

هَلؼیت جغشافیبیی ایشاى دس ووشثٌذ خشىی جْبى -      

      



اّن چبلشْب ٍ ًگشاًیْبی پیش سٍ
:اداهِ چبلطْبی راتی•
ٍقَع هتٌَع حَادث اقلیوی اص جولِ خطکسبلی -    
ثبسًذگی کن، تجخیش صیبد، هصشف آة ثبال -    
دسجِ سبًتی گشاد دهب،  1دسجِ سبًتی گشاد هتَسط جْبًی؛ افضایص  2افضایص دسجِ حشاست دس آیٌذُ تب  -    

.ًیبص آثی گیبُ سا اضبفِ هی کٌذ% 10_17
:اّن چبلطْبی ػبسضی•
اقلین ٍ آة -    
خطکسبلی -    
دیذگبُ غبلت ٍاسداتی -    
پظٍّطی، في آٍسی-ػلوی -    
آة•
هیلی هتش ظشف دٍ دِّ اخیش 240ثِ  250کبّص حجن ثبسًذگی اص  -    
هیلیبسد هتشهکؼت افضایص ثشداضت 9/5 -ثشداضت ثیشٍیِ اص هٌبثغ صیشصهیٌی -    
افت ضذیذ سطح آثْبی صیشصهیٌی، ثیص اص یک هتش سبالًِ -    

ّضاس ّکتبس ثبقی هبًذُ  500هیلیَى ّکتبس سطح تبالثْبی کطَس  1/5سًٍذ سشیغ خطک ضذى تبالثْب؛  اص  -    
.است

:  افضایص تؼذاد حلقِ چبّْب، کبّص دثی چبّْب -    
.ّضاس حلقِ چبُ غیشهجبص ضٌبسبیی گشدیذُ است 140      

    
      

89-88 87-86 55-54 سال

649 630 59 (هزار)تعداد حلقه چاه

72 77 18/6 آبدهی هر چاه
متر مکعب



اّن چبلشْب ٍ ًگشاًیْبی پیش سٍ
دضتْبی هوٌَػِ ٍ ثحشاًی-

 90دضت ثحشاًی تب پبیبى سبل  61دضت هوٌَػِ ٍ  290دضت کطَس،  609اص    

بحرانی نسبت  دشتهای

(درصد)به کل دشتها

ممنوعه  روند

شدن دشتها

دشت -ساالنه

درصد
تعداد دشتهای 

ممنوعه
سال

34/6 211 1383

1/5 9/2 40/7 248 1387

2/2 14 47 290 1390



اّن چبلشْب ٍ ًگشاًیْبی پیش سٍ
وبّش تَلیذ( شَس شذى آثْب)افت ووی ٍ ویفی هٌبثغ آة  -

  

 
آةتصویوبت غیشػلوی دس هَسد هٌبثغ  - 

دضت هطْذ -هضسػِ آستبى قذع 

1390 1387 1371 1348 1344

110 105 78 44 36 سطح آة  
(هتش)

12.3 13.7 23 48-45 50
دثی چبُ  

لیتش ثش )
(حبًیِ

2500-1800 - - 2000-1500  (EC)ضَسی
آة



اّن چبلشْب ٍ ًگشاًیْبی پیش سٍ
خشىسبلی•
تغییشات اللیوی، افضایش گبصّبی گلخبًِ ای، افضایش دسجِ حشاست وشُ    

:دسجِ تب پبیبى لشى 4/5ٍ  2050دسجِ تب سبل 2صهیي، 
هَجت ایجبد تٌشْبی اللیوی دس جْبى ٍ خبصِ دس ووشثٌذ خشىی جْبى    

ًظشیِ اللین شٌبسبى ثش آًست وِ دس هحذٍدُ ووشثٌذی . خَاّذ گشدیذ
خشىی، ایي اثش شذیذتش است ٍ خشىسبلی ثب تٌَع ٍ تىشاس ٍ شذت ثیشتشی 

.ثَلَع خَاّذ پیَست
هحممب پذیذُ خشىسبلی هخبطشُ آهیضتشیي تْذیذ ثشای جْبى ٍ اص جولِ     

ثؼضی اص خجشگبى ٍلبیغ ٍ سٍیذادّبی اخیش .وشَس هب دس آیٌذُ خَاّذ ثَد
.خبٍسهیبًِ ٍ شوبل آفشیمب سا ثِ هسبلِ خشىسبلی ٍ آة هشتجط هیذاًٌذ

ثشای همبثلِ ػلوی  دس حبل اجشا ٍ  هصَة، ثشًبهِ هذٍىهصیجت ثبستش ایٌستىِ    
.  ٍ جذی دس دست الذام ٍجَد ًذاسد

:اگشچِ الذاهبت جضیشُ ای تَسط ثؼضی اص اسگبًْب  
سبصهبى  -هؼبًٍت في آٍسی سیبست جوَْسی -جْبد وشبٍسصی -ٍصاست ًیشٍ    

.َّاشٌبسی، صَست گشفتِ است



دیذگبُ غبلت ٍاسداتی
تَاى هبلی ثبال•
ػذم اضشاف ٍ اطویٌبى ثِ قبثلیت سشصهیي،ًسجت ثِ حصَل تَلیذ کبفی ٍ هستوش•
خذای ًکشدُ ثؼضی هالحظبت غیشصَاة•
سشیغ تشیي ٍ غیشهٌطقی تشیي سٍش تبهیي ًیبص کطَس گشدیذُ است -ثبػج اًتخبة سْل تشیي   

:پظٍّص ٍ تحقیقبت
کبفی( داًطگبّی _ٍصاستی)ثشًٍذاد هجوَػِ هَسسبت تحقیقبتی   
ثشای تَسؼِ ثخص کطبٍسصی ًوی ثبضذ ٍ یکی اص ػَاهل احشگزاس دس سضذ ًبکبفی کطبٍسصی   

.کطَس است
ٍ کطَسّبی ( سقن 73)سقن دس هقبیسِ ثب تشکیِ 10_13آهبس تَلیذات ثزس ٍ ًْبل، سبالًِ  -   

(سقن صساػی 4000سبالًِ )پیطشفتِ 
آفبت ٍ ثیوبسیْب ًیض ّویي گًَِ  -سبیشدیسیپلیٌْبی تحقیقبتی آة ٍ خبک، فیضیَلَطی -   

.ّستٌذ
کٌبسُ گیشی داًطگبّْب اص اسائِ دستبٍسدّبی جذیذ ثشای تقَیت هجبًی تَلیذ -   
(اقذاهبت هشحَم هٌْذع ػطبئی، داًطکذُ کطبٍسصی قجل اص اًقالة)     
جوؼیت صیبد فبسؽ التحصیالى سضتِ ّبی کطبٍسصی، ثبال ثَدى سطح داًص آًْب دس سدُ ّبی  -   

.هختلف ػلوی تبحیشی دس تَسؼِ کطبٍسصی ًذاسد
هطکل اسبسی ٍ ػوذُ، گشفتبس ضذى تحقیقبت کطَس دس دایشُ تٌگ اًحصبس ًبتَاى دٍلتی،  -   

.  ّوبًٌذ ضشکت دس هسبثقبت اتَهجیل ساًی ثب تشاکتَس است



چبسُ جَئی
جلَگیشی اص سًٍذ صٍال هٌبثغ آة کطَس•

جلَگیشی اص سًٍذ ثحشاًی ضذى دضتْبی کطَس 1.

جلَگیشی اص افت سطح آثْبی صیشصهیٌی ٍ کبّص کیفیت آثْب2.

هیلیَى  9/5تؼبدل ثخطی تشاص آة صیشصهیٌی، سفغ اضبفِ ثشداضت 3.
سبل 10هتش هکؼت حذاکخش ظشف 

:افضایص ساًذهبى آثیبسی اص طشیق4.
سشهبیِ گزاسی دس تجْیض ٍ ًَسبصی اساضی -     
هؼشفی اسقبم هتحول ثِ کن آثیبسی -     
استقبء هذیشیت هضاسع -     
تغییش ضبخص ثْشُ ٍسی اص ػولکشد هحصَل دس ّکتبس ثِ ػولکشد  -     

هحصَل ثبصاء یک هتش هکؼت آة
دس سطح جْبى هطشح گشدیذُ است  Crop Per Dropحتی اخیشا  -     

تَجِ داضتِ ثبضین ّش اًذاصُ کِ دس سفغ هؼضالت آة دس کطَسدفغ        
الَقت ضَد خسبست آى ثیطتش ٍ ججشاى آى گشاًتش ٍ سختتش هیطَد



چبسُ جَئی
خطکسبلی•
تذٍیي ٍ تصَیت ٍ اجشا طشح جبهغ خشىسبلی وِ ٍظبیف دیسیپلیٌْبی     

جبیگبُ آسیت پزیشاى ٍ تبثیشگزاساى ٍ دٍلت دس  _هختلف ػلوی ٍ تحمیمبتی
.آى هشخص شذُ ثبشذ

:سٍغي ٍ داًِ ّبی سٍغٌی چبلش ػوذُ تغزیِ وشَس است•
دسصذٍاثستگی>90-    
(ٍاسدات)دسصذ اص تجبست جْبًی  2/5 -    
90ّضاس دالس ّضیٌِ ٍاسدات دس سبل  2834 -    
سبل گزشتِ 10هیلیبسد دالس ّضیٌِ ٍاسدات ظشف  22/3 -    

.اداهِ ایي سًٍذ اهٌیت غزایی وشَس سا خذشِ داس هی ًوبیذ       
ٍاگزاسی اهَس تحمیمبتی ثِ ثخش خصَصی•

هصَة دٍلت ٍ ثب حوبیت دٍلت -صهبى ثٌذی هشخص -تذسیجی      
تبهیي سشهبیِ وبفی دس ساستبی استمبء ثْشُ ٍسی هشاوض تَلیذ وشبٍسصی•

    



:پیشٌْبد

آیب دستیبثی ثِ ظشفیتْبی ًْفتِ دس سشصهیي 
دس ساستبی شىَفبیی وشبٍسصی اهىبى پزیش 

است؟
.  چبسُ ای جضپشداختي ثِ آى ًیست: جَاة    

اهىبى پزیش، لیىي ثسیبس سخت ٍ پشهشمت



تجشثِ جْبًی دس ًیوِ دٍم لشى ثیستن ٍ ّوچٌیي تجبسة وشَسّبی هَفك دس ایي اهش ٍ 
.ًیض تَفیمبت هَسدی دس ایشاى هیتَاًذ ساّگشبی هب دس ایي تصوین گیشی ثبشذ

ًسجت افضایص
(ثشاثش)

دسصذ سضذ 2010 1960

2/3 128+ 6/84 (هیلیبسد ًفش)3 جوؼیت جْبى

1/44 44+ 2730 1900 اًشطی هصشفی 
(وبلشی سشاًِ دس سٍص)

2/7 170+ 2300 850 تَلیذ غالت
(هیلیَى تي)

3 208+ 685 222 تَلیذ گٌذم
(هیلیَى تي)

3 207+ 445 145 تَلیذ ثشًج
(هیلیَى تي)

8 697+ 287 36
(1950)

تَلیذ گَشت
(هیلیَى تي)



ساص ایي تَفیك
“ایجبد اسادُ وبفی ٍ هستوش “

؟.......ٍ یب
ٍالسالم

تراکم کشت افزایش سطح زیر کشت بهره وری افزایش -رشد عملکرد

7% 15% 78%

تبثیش ػَاهل تَسؼِ دس ًیوِ دٍم لشى ثیستن

2008 1950 سبل

3000 500 (ویلَگشم دسّىتبس)ػولىشد گٌذم 





ثشًبهِ چْبسمثشًبهِ سَمثشًبهِ دٍمثشًبهِ اٍل

6872747879838488

52/482/175/758/55998/999/472/7گٌذم

60/357/658/859/952/359/16353ثشًج

100100100100102/2100/9104/9108/3سیت صهیٌی

54/665/3524351/286/364/761/1قٌذ ٍ ضکش

98/910010098/9102114/5108/282/7حجَثبت

8/810/68/25/64/911/511/89/5سٍغي ًجبتی

82/386/286/999/997/89397/389/3گَضت قشهض

1009299/998/198/3100101/398گَضت هشؽ

84/890/596/499/899/198/499/291/8ضیش

10010098/799/5101101/299/998اًَاع هبّی

68-88ضریب خود اتکایی در مورد محصوالت کشاورزی کشور



ف
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س

ًَع هحصَل

هتَسط 
ػولکشد دس 

ّکتبس
(کیلَگشم) 

هتَسط آة 
خبلص 

هَسد ًیبص
هتش هکؼت )

(دس ّکتبس

پشٍتئیي 
داًِ

(دسصذ)

پشٍتئیي 
خبم

تَلیذی 
کیلَگشم )

(دس ّکتبس

اًشطی 
هتبثَلیسوی

گشم داًِ  100دس
(کیلَکبلشی)

اًشطی 
هتبثَلیسوی

تَلیذی
دس ّکتبس 

(کیلَکبلشی)

پشٍتئیي 
تَلیذی

ثشاسبع 
ٍاحذآة 100

هصشفی
(کیلَگشم)

اًشطی 
هتبثَلیسوی

تَلیذی  
ثشاسبع

ٍاحذآة 100 
هصشفی 

(کیلَکبلشی)

440× 3/1214/5103×  3600280011/3407343106گٌذم آثی1

133× 102/6103×  274575007/3200363106ثشًج2

327× 209/3103×  2700061002/156775106سیت صهیٌی3

500× 5/1016/9103×  3200210011/1355327106جَ آثی4

5
454× 2512/2103×  740055009/1673340106رست داًِ ای

همبیسِ پشٍتئیي ٍ اًشطی هتبثَلیسوی تَلیذی پٌج هحصَل ػوذُ ثش اسبع ػولىشد ٍ هیضاى آة خبلص هصشفی دس ّىتبس



ف
798081828384858687888990شرحردی

 12میانگین 

ساله

44712464895818662654640366993971256736185437864434768957580463533.4تولیدات زراعی1

12286125841356213756131081486414991161161336515203165701690314442.3تولیدات باغی2

8198.48396.6853892729816105321121911900125371342314317.51505811100.6تولیدات دام، طیور و آبزیان3

65261.56753580367857648704395400975711017178036793148کشاورزیجمع کل تولیدات 4
107782.

5
10776589143.4

90و  89مقادیر کل تولیدات بخش کشاورزی و صنایع غذائی طی برنامه های سوم و چهارم و سالهای 
هزار تن: واحد

90-89 89-88 88-87 87-86 86-85 85-84 84-83 83-82 82-81 81-80 80-79 79-78 سبل صساػی

193/8 241/5 207/9 139 280/5 211/5 280/1 242 246/7 254 181/6 148/3
هتَسط هیضاى  

(هیلیوتش)ثبسًذگی

1379-88هیضاى هتَسط ثبسًذگی طی سبلْبی 


