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 دهکیچ

. در مجموع پردازدیمالن بخش ک یهاشاخص یبه بررس یشاورزکن بخش ییگزارش حاضر با هدف تب

 افزودهارزشدهد، رشد های کالن بخش کشاورزی در سه برنامه اخیر توسعه نشان میروند شاخص

خود فاصله گرفته و  بلندمدتهای اخیر از روند بخش به دنبال تحوالت کالن اقتصادی کشور در سال

گذاری و سهم های اشتغال، سرمایهبخش کشاورزی دچار کندی رشد شده است. وضعیت شاخص

های تجاری بخش کشاورزی نیز نشان ی نیز روندی کاهنده داشته است. شاخصشاغالن بخش کشاورز

رشد  سرعتبهرشد کند صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، واردات این کاالها  وجود بادهد می

های صنعت و خدمات روندی نوسانی داشته است و کرده است. رابطه مبادله بخش کشاورزی با بخش

رابطه مبادله بخش کشاورزی و خدمات به نفع بخش کشاورزی و رابطه مبادله بخش های اخیر در سال

رابطه مبادله بخش کشاورزی  یثباتیبکشاورزی تغییر یافته است.  بخش انیزکشاورزی و صنعت به 

 یفروشخردهو  یفروشعمدههای باالی اثر منفی بر تولید در بخش کشاورزی دارد. ضمن اینکه حاشیه

منجر و کاهش قابلیت رقابتی آن  کنندگانمصرفهای کشاورزی به شونده قیمتتشدید به انتقال

 خواهد شد.

 

 مقدمه

 ییت باالی، از اهماستدر کشور  ییغذاو ایمنی ت ین امنیتأم ینکه متولیبا توجه به ا یبخش کشاورز

 یاژهیون بوده است که نگاه یدولتمردان بر ا یمختلف توسعه همواره سع یهابرنامهبرخوردار است. در 

با آن همراه  ،اقدامات متناسب بعضاًانجام شده و  یهایزیربرنامهن بخش داشته باشند هر چند یبه ا

 یبررس یکه برا ییهاشاخصه نیمهمترافته است. یتحقق ن نظر مدت اهداف ینشده است و در نها

 مرتبط با بخش است. یکالن اقتصاد یها، شاخصردیگیممورد استفاده قرار  یت بخش کشاورزیوضع
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 یو رشد بخش کشاورز افزودهارزشت یوضع یبررس

 1717به سال  1771از سال  یمل یهاه محاسبات حسابیر سال پایید، با تغیآمار و اطالعات جد

 یطیاست. در شرا ید ناخالص داخلیدر تول یگاه بخش کشاورزیجا یدرصد 111ک به یانگر افت نزدیب

ه به یر سال پاییدرصد بود، تغ 11حدود  یاطالعات قبل براساس یبخش کشاورز افزودهارزشکه سهم 

ست و مشخص یه چندان روشن نین قضیا ییمنجر شده است. چرا ید سهم بخش کشاورزیافت شد

 است. یضرور یمل یهاه محاسبات حسابیر پاییبا تغ یاد بخش کشاورزیار زیشدن علت افت بس

 

 مت ثابت در برنامه سوم تا پنجم توسعهیبه ق ید ناخالص ملیدر تول یکشاورز سهم بخش .2 نمودار

 
 .یبانک مرکز خذ:أم

 

از برنامه سوم تا پنجم همواره در حال کاهش بوده  ید ناخالص ملیدر تول یسهم بخش کشاورز

 برنامهدر درصد  7/1درصد در برنامه چهارم و  2/7درصد در برنامه سوم به  2/9ن سهم از یاست و ا

 افته است.یپنجم کاهش 

رشد  ،ر توسعهیدر طول سه برنامه اخ یدهد بخش کشاورزینشان م 2که نمودار  گونههمان

ال به یارد ریلیم 111557از  یبخش کشاورز افزودهارزشن یانگیداشته است. م یاما نوسان یشیافزا

ال در برنامه یارد ریلیم 122977به  یدرصد 17در برنامه سوم توسعه با رشد  1717 مت ثابت سالیق

 ،مید تحریکشور بعد از گسترش و تشد یل مشکالت اقتصادیدلاست. به افتهی شیافزاچهارم توسعه 

ن یانگیاست و م شده محدوددرصد  1در برنامه پنجم به نسبت برنامه چهارم به  یرشد بخش کشاورز

 افته است.یش یال افزایارد ریلیم 121111در برنامه پنجم  یبخش کشاورز افزودهارزش

 

برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم 



 

 

 توسعه یهان بخش در برنامهی، رشد و سهم اافزودهارزشت یوضع .1 نمودار

 
 

توسعه قابل  یهان شاخص در برنامهیو رشد ا هافزودارزش نهیزم در یدو نکته اساس یطورکلبه

 گونههمانرشد خود است.  بلندمدتاز روند  ین نکته فاصله گرفتن بخش کشاورزیتوجه است. نخست

و متعاقب آن  یدر بخش کشاورز یو بروز خشکسال 1717مشهود است بعد از سال  7که در نمودار 

د یتول یشکاف منف یهمواره دارا 1792تا سال  یبخش کشاورز یاهسته یهامید تحریگسترش و تشد

جامعه  ییت غذایبا امن ین بخش که رابطه تنگاتنگیا یدیتول تیبوده است و ضرورت دارد افت ظرف

 یمل یهاحسابدر  ید ناخالص داخلین بخش از تولیز افت سهم ایگرفته شود. نکته دوم ن یدارد جد

جذب  یبرا یبخش کشاورز یاستدالل یاز مبان یکیه است. از آنجا که یر سال پاییبا تغ یبانک مرکز

سهم  یاست، افت دفع یگاه آن در اقتصاد ملی( توجه به سهم و جایه دولتیسرما ژهیوبه) یگذارهیسرما

 رد.یقرار گ یجد توجه موردد یبا یه محاسبات آماریر سال پاییتغ صرفبهن بخش یا
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سهم  در تولید داخلی ارزش افزوده       رشد بخش کشاورزی
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 ن بخشید در ایو شکاف تول یبخش کشاورز افزودهارزش بلندمدتروند  .4 نمودار

 
 

 یگذارهیر اشتغال و سرماینظ یمهم یهات شاخصیوضع یت رشد بخش کشاورزیدر کنار وضع

ن دو شاخص یت ایت است که در ادامه وضعین بخش حائز اهمیمهم رشد ا یهادهندهحیتوض عنوانبه

 شده است. ین بخش بررسیبا رشد ا یارتباط قو یدارا

ت یوضع یاست. بررس یزان بارندگیمتأثر از رشد م یادین بخش تا حد زیافزوده ارشد ارزش

نسبت به سال  ین سال آبیدر ا یزان بارندگیماهش کاز  کیحا 17911-1797 یدر سال آب یبارندگ

قبل  ینسبت به سال آب 1791-1797 یشور در سال آبک یزان بارندگی، م1قبل است. طبق جدول  یآب

ت یلغا 1797مهرماه  یان سطحیداشته است. آمار مربوط به حجم جر یدرصد 5/11اهش کاز آن 

درصد و نسبت به دوره مشابه سال  51ز نسبت به متوسط بلندمدت ین 1797-1791 یرماه سال آبیت

 یجار یز در سال آبیشور نک یمخزن یاز سدها یاهش داشته است. حجم آب خروجکدرصد  5گذشته 

از  کیر شده حاکافته است. آمار ذیاهش کدرصد  1/2قبل حدود  ی( نسبت به سال آب1791رماه ی)تا ت

عوامل(،  نیمهمتراز  یکیعنوان به منابع آب )به یاز نظر دسترس 1791ن بخش در سال یه اکآن است 

 قه خواهد بود.یدر مض

  

                                                 
 15باشد که آخرین آمار موجود بارندگی در این سال آبی تا می 1791 ورماهیشهر 71لغایت  1797ماه مهراز اول  1791-1797. سال آبی 1

 در دسترس است. 1791 ورماهیشهر

(درصد)شکاف تولید  ارزش افزوده روند بلند مدت



 

 

 یشور در سال آبکل ک یزان بارندگی. م2جدول 

 )درصد( یرشد بارندگ متر(یلیشور )مکل کزان بارش دریم یسال آب

1791-1792 277 11 

1792-1797 211 1- 

1797-1791* 197 5/11- 

 ران.یت منابع آب ایریت مدکرو، شریوزارت نمأخذ: 

 است. 1791ورماه یشهر 15تا  1791-1797 ی* آمار سال آب

 

 یت اشتغال در بخش کشاورزیوضع یبررس

نشان داده شده است. بر  2در اشتغال کل کشور در جدول آنها  و سهم یروند شاغالن بخش کشاورز

و  ینوسان یو سهم اشتغال بخش کشاورزم شده است، روند یترس 1ن اطالعات که در نمودار یه ایپا

برنامه سوم  یدرصد در ابتدا 21از  یاست. در مجموع سهم اشتغال بخش کشاورز یروند نزول یدارا

 است. کردهافت  1797درصد در سال  11توسعه به 

 

 یت اشتغال بخش کشاورزیوضع .1جدول 

 سال

زان اشتغال بخش یم

 یکشاورز

 )هزار نفر(

 یسهم بخش کشاورز

 از اشتغال کل

1779 7111 21 

1711 7115 21 

1711 7192 25 

1712 7717 22 

1717 7777 27 

 21 7591 ن برنامه سومیانگیم

1711 1111 25 

1715 1177 27 

1711 1751 27 

1717 1711 21 

1711 1719 21 

1719 7971 19 

 22 1527 ن برنامه چهارمیانگیم

1791 7117 19 

1791 7911 19 

1792 ---- 11 

1797 ---- 11 

 19 7119 ن برنامه پنجمیانگیم

 .رانیران و مرکز آمار ایا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:آم
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زان اشتغال در یم که دهدینشان مدر برنامه سوم توسعه  یزان اشتغال بخش کشاورزیبه م ینگاه

هزار نفر  7711ش از یبرنامه سوم به ب یدر ابتدا هزار نفر 7111افته است و از ی ین بخش رشد اندکیا

کباره در آغاز برنامه چهارم توسعه )همزمان با یاست. اما به  افتهی شیافزان برنامه یا یانیدر سال پا

 یشین افزایکه چن افتهی شیافزاهزار نفر  1111ش به یافزا ونیلیمکیش از ین آمار با بیر دولت( اییتغ

 یدر ابتدا یز اشتغال بخش کشاورزیبرانگ سؤالو  یجود رشد دفعتدارد. با و سؤال یسال جاکی یط

داشته است و در  یکاهش یز آهنگین بخش در برنامه چهارم نیبرنامه چهارم توسعه، رشد اشتغال در ا

زان اشتغال ینکه میا وجود باز یده است. در برنامه پنجم نیهزار نفر رس 7971ان برنامه چهارم به یپا

ن یدر ا اشتغالزان یرسد مینظر مست، اما با توجه به کاهش سهم آن بهیدر دسترس ن یبخش کشاورز

 کاهنده داشته است. یز روندیبرنامه ن

 

 و سهم آن در کل اشتغال کشور یت اشتغال بخش کشاورزیوضع .3 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

نه یدر زم یکشاورزران سهم بخش یو مرکز آمار ا یاطالعات منتشر شده بانک مرکز براساس

ن سهم در برنامه سوم یافته است. ایکاهش  جیتدربه یمورد بررس گانهسه یهابرنامه ین اشتغال طیتأم

درصد  22درصد بوده است که در برنامه چهارم توسعه به  21زان خود و حدود یتوسعه در حداکثر م

 درصد کاهش نسبت به 7با  یافته است. در برنامه پنجم توسعه سهم اشتغال بخش کشاورزیکاهش 

 افته است.یدرصد کاهش  19برنامه چهارم به 

  

سهم اشتغال

ن اشتغال
میزا

سهم بخش کشاورزی در اشتغال کل (هزار نفر)میزان اشتغال بخش کشاورزی 



 

 

 درصد( )واحد: در اشتغال یسهم بخش کشاورز .5 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

 یان توسعه سهم بخش کشاورزیدهد که در جرینشان م ینیتوسعه و مستندات ع یهایتئور

شده است و  یندین فرآیچن یمانع از تحقق جدران یاقتصاد ا یابد، اما مشکالت ساختارییکاهش م

 یاش اشتغال وجود دارد. اما مشکل عمدهیها انتظار افزار بخشیهمانند سا یهمواره از بخش کشاورز

ن بخش در برنامه پنجم یمشهود است کاهش مطلق شاغالن ا ینه اشتغال بخش کشاورزیکه در زم

هزار نفر در  7119زار نفر در برنامه چهارم به ه 1527از متوسط  یتوسعه است. اشتغال بخش کشاورز

 افته است.یبرنامه پنجم کاهش 

 

 یشاورزکبخش  ید داخلیت تولیوضع

و  1797در سال  یشاورزکد بخش یرد تولکدر مورد عمل یشاورزکبا توجه به آمار وزارت جهاد 

 1791در سال  یشاورزکبخش  افزودهارزش، برآورد رشد 1791ن بخش در سال ید ایتول ینیبشیپ

ز ین 1795در سال  یشاورزکرود بخش یدرصد است. انتظار م 2/1حدود  1797نسبت به سال 

 کیرا آمارها حایز ،قه بودن منابع آب مواجه باشدیها و در مضیزان بارندگیاهش مکل کهمچنان با مش

از  یگریعوامل د یدگر از بارنیر است. البته به غیاخ یهاشور در سالک یزان بارندگیبودن م یاز نزول

ه عمدتاً کمؤثرند  یشاورزکد محصوالت یز بر تولیاستفاده از آب و ... ن یشت، فناورکریل سطح زیقب

در  یشاورزکتفاوت محسوس رشد بخش  یبرا یادیفعالً شواهد ز درمجموعدارند.  یتربلندمدتآثار 

 وجود ندارد. 1795سال 

ر و ید متغیط تولی، با توجه به شرا1792تا  1719 یهادر سال ید محصوالت اساسیزان تولیم

برنامه سوم  برنامه چهارم  برنامه پنجم  
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ط یر شرایر محصوالت تحت تأثیشتر از سایه بکجو بوده است  رات مربوط به گندم ویین تغیشتریب

 رد.یگیقرار م یمیاقل
 

 )هزار تن(    ید، واردات و صادرات محصوالت اساسی. تول4جدول 

 روغن رکش برنج ذرت جو گندم شرح

1719 

 111 1127 1197 1151 7291 12112 دیتول

 1592 1115 1111 7971 771 111 واردات

 27 71 1/1 1 1 555 صادرات

1791 

 111 1119 1175 1117 2577 1171 دیتول

 1711 1271 1517 7721 1171 212 واردات

 17 55 1/1 1 1 11 صادرات

1791 

 111 1121 1111 1791 2711 1111 دیتول

 1111 1111 1219 1911 1152 1711 واردات

 17 17 1/1 1 1 7 صادرات

1792 

 227 1122 1119 1151 2112 9711 دیتول

 1111 1579 1951 1121 111 7911 واردات

 1 11 1/1 1 1 1 صادرات

 ران.یا یاسالم یجمهور کگمر مأخذ:

 

 )درصد(      یمحصوالت اساس ییفاکب خودی. ضرا3جدول 

 2434 2432 2432 2483 شرح

 7/17 7/57 1/11 1/91 گندم

 1/11 1/12 1/19 9/19 جو

 5/71 1/21 1/72 1/29 ذرت

 5/12 7/17 1/11 2/51 برنج

 1/17 1/11 7/11 1/11 رکش

 1/11 1/9 7/9 1/1 روغن

 .یشاورزکوزارت جهاد مأخذ: 

 

 91) 1719مربوط به سال  ییفاکب خودین ضریه در رابطه با گندم، باالترکشود یمشاهده م

بخش  یدرصد( بوده است. با توجه به ضعف ساختار 57) 1791ن آن مربوط به سال یمترکدرصد( و 

درخصوص  یاست مشخصیشور، سک یمبود منابع آبکمانند  ییهاتیشور و محدودکدر  یشاورزک

 یسازرهیواردات و ذخاست یوجود ندارد و س ید داخلیق تولیاز طر یاساس یاالهاکشور به کاز ین نیتأم

ن یتأم یتواند منجر به وابستگین امر در بلندمدت میه اکان توجه است یشود. شایهمچنان دنبال م

در  یشاورزکدرآمد بخش  5شور شود. در جدول کدر  ییت غذایف امنیجامعه به خارج و تضع یغذا

 مختلف ارائه شده است. یهادر سال یسه با درآمد ناخالص ملیمقا



 

 

 یو درآمد ناخالص مل یمت ثابت و جاریبه ق یشاورزک. درآمد بخش 5جدول 

 2432 2432 2483 شرح

 125121 121151 121719 1717مت ثابت سال یبراساس ق یشاورزکدرآمد بخش 

 1119211 1991211 1171171 1717مت ثابت سال یبراساس ق یدرآمد ناخالص مل

 1/7 1/1 5/1 )درصد( یاز درآمد ناخالص مل یشاورزکسهم بخش 

 551171 717191 725121 یمت جاریبراساس ق یشاورزکدرآمد بخش 

 5111115 5111155 1111115 یمت جاریبراساس ق یدرآمد ناخالص مل

 .یزکمر کبان مأخذ:

 

 یکشاورز بخش در یگذارهیه و سرمایسرما یموجود

 یاندک از موجود یبخش همواره سهمن یاست که ا یاگونهبه یه بخش کشاورزیسرما یت موجودیوضع

در  یه در بخش کشاورزیسرما یدر کشور را به خود اختصاص داده است. سهم موجود یگذارهیکل سرما

برنامه سوم توسعه  یدر ابتدا یه بخش کشاورزیسرما یدرصد بوده است. موجود 7برنامه سوم توسعه 

 ده است.یال رسیهزار ر 117ش از یبه ب یصددر 7انه یال بوده که رشد سالیارد ریلیهزار م 111حدود 

خود ادامه داده و در برنامه چهارم توسعه سهم آن در  یشین بخش به روند افزایه ایسرما یموجود

 یبرنامه چهارم توسعه موجود یافته است. در ابتدایش یدرصد افزا 1ه کل کشور به یسرما یموجود

 219به  یدرصد 7انه یال بوده که با رشد سالیارد ریلیهزار م 211ش از یب یه بخش کشاورزیسرما

 افته است.یش یافزاریال  اردیلیهزار م

 

 سوم تا پنجم یهادر برنامه یه بخش کشاورزیسرما یرات موجودییتغ .6جدول 

 (1717ثابت  -درصد-الیارد ریلیهزار م)

 سال

ه بخش یسرما یکل موجود

 یکشاورز

 ه خالصیسرما یموجود ه خالصیسرما یموجود

 یساختمان بخش کشاورز یآالت بخش کشاورزنیماش

 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 ه کشوریسرما

ه یسرما

 بخش
 ه بخشیسرما

1779 111،722 7 1 19،791 11 1 121،721 11 1 

1711 151،711 7 7 27،577 11 22 127،179 11 5 

1711 111،911 7 7 21،551 11 17 175،711 11 1 

1712 177،711 7 7 71،177 11 11 112،111 12 5 

1717 117،111 7 1 75،175 19 15 151،919 11 7 

ن یانگیم

 برنامه سوم
112،119 7 7 27،117 17 11 175،152 17 1 

1711 211،717 7 9 11،171 21 17 111،715 11 1 

1715 211،771 1 7 11،115 21 11 172،771 79 5 
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 سال

ه بخش یسرما یکل موجود

 یکشاورز

 ه خالصیسرما یموجود ه خالصیسرما یموجود

 یساختمان بخش کشاورز یآالت بخش کشاورزنیماش

 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 مقدار

سهم در کل 

نرخ  یموجود

 رشد
 ه کشوریسرما

ه یسرما

 بخش
 ه بخشیسرما

1711 277،711 1 7 55،121 21 19 171،717 71 7 

1717 252،152 1 1 12،721 25 17 119،729 75 1 

1711 211،972 1 7 17،117 25 1 211،119 75 1 

ن یانگیم

 برنامه چهارم
275،512 1 7 51،197 27 11 111،111 77 1 

1719 215،721 1 1 75،119 21 11 211،272 71 5 

1791 715،117 1 7 12،517 27 9 227،711 77 1 

1791 712،777 1 2 17،711 27 1 221،951 77 7 

ن یانگیم

 برنامه پنجم
711،711 1 5 11،111 27 7 221،119 77 1 

 .رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز خذ:أم

 

همچنان رشد  یه بخش کشاورزیسرما یموجودز یبرنامه پنجم توسعه ن ییابتدا یهادر سال

با توجه به  1791است. اما در سال  رسیده 1791ال در سال یارد ریلیهزار م 711ک ینموده و به نزد

کند شده و با رشد  شدتبهن بخش یه در ایسرما یرشد موجود یاد هستهیشد یهامیتبعات تحر

 افته است.یش یال افزایارد ریلیهزار م 712به  یدرصد 2اندک 
 

 و رشد آن یدر بخش کشاورز یگذارهیروند سرما. 6 نمودار

 
 .همانخذ: أم

ی
سرمایه گذار

ی
رشد سرمایه گذار

(میلیارد ریال)سرمایه گذاری  رشد سرمایه گذاری



 

 

هزار  7/21به  چهارم توسعه برنامه یارد در ابتدایلیهزار م 7/27از  یبخش کشاورز یگذارهیسرما

با  یگذارهیآن سرما ییز اگرچه در سال ابتدایافته است. در برنامه پنجم نیش یافزا 1719ارد در سال یلیم

 یاهسته یهامیتحر یافت، اما با اثرگذاریش یال افزایارد ریلیهزار م 95/71به  یدرصد 11رشد 

 است. کردهال افت یارد ریلیهزار م 5/21به  1791در سال  یدرصد 11ن بخش با افت یدر ا یگذارهیسرما

کل  یگذارهیکه با توجه به روند سرما یدر بخش کشاورز یگذارهید سرمایرسد افت شدینظر مبه

ن اساس یافته است. بر این یبهبود چندان یو سهم بخش کشاورز 1797و  1792 یهاکشور در سال

 ین بخش برایدر ا یگذارهیش سرمایدر برنامه ششم توسعه افزا یبخش کشاورز یاز الزامات جد یکی

به افت  یدر بخش کشاورز یگذارهیسرمان بخش است. عدم جبران یدر ا یگذارهیجبران کاهش سرما

 خواهد شد. ییت غذاید امنین بخش و تهدیا بلندمدتت یظرف

 

  یکشاورزمحصوالت ت تجارت یوضع

که  دهدیمسوم تا پنجم نشان  یهابرنامه یران طیدر ا ییو مواد غذا یت تجارت کشاورزیوضع

محصوالت ر رشد نموده است. صادرات یساله اخ 11در  یار کندیبا روند بس یصادرات کشاورز

 1797ون تن در سال یلیم 5/5 کیبرنامه سوم توسعه به نزد یتن در ابتدا ونیلیم 5/1از  یکشاورز

کرده  یتوسعه ط یهابرنامهرا در  یمتفاوت یروندها یکشاورزمحصوالت افته است. اما واردات یش یافزا

ون یلیم 17ک به ی( نزد1717-1779سوم توسعه ) برنامه یدر ابتدا یکشاورز محصوالتاست. واردات 

 11، با کاهش یو تجار یدیمناسب تول یهااستیسش گرفتن ین برنامه با در پیا یتن بود که در انتها

 افت.یون تن کاهش یلیم 1 نزدیک به یدرصد

 

  یکشاورز محصوالت یحجم صادرات، واردات و تراز مقدار .1 نمودار

 
 .رانیا یاسالم یگمرک جمهور خذ:أم

واردات( هزار تن)میزان 

صادرات( هزار تن)میزان 

(هزار تن)تراز مقداری 

( هزار تن)میزان 

واردات

( هزار تن)میزان 

صادرات
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 یو تجار یدیتول یهااستیس ین مصوب و ناهماهنگیقوان ی، عدم اجراید داخلیکاهش مستمر تول

افته و یش یبرابر افزا 2ش از ین محصوالت بی( واردات ا1711-1711د در برنامه چهارم توسعه )یباعث گرد

 یها و مبادالت بانکمیبرنامه پنجم مشکل تحر یهابرسد. در سال 1711ون تن در سال یلیم 11به فراتر از 

سک یغلبه بر ر منظوربه یواردات محصوالت کشاورز نامناسب اضافه شد و یهایاستگذاریبر س ونقلحملو 

ش یافزا 1797ون تن در سال یلیم 5/22از د داخل به فراتر یل کاهش تولیدلهک بیر استراتژیکمبود ذخا

ن یا ین شد که تراز تجاریمنجر به ا درمجموع یمحصوالت کشاورز افت. تحوالت صادرات و وارداتی

 ییو مواد غذا یواردات کشاورز یباشد. اگرچه تراز منف یمحصوالت در طول سه برنامه توسعه همواره منف

نکه در یبوده است. با وجود ا یاد شده همواره منفی یهابرنامهن تراز در طول یداشته، اما ا ینوسان یروند

ی تراز تجار 1797به واردات وجود داشته است، در سال  ین وابستگیکمتر 1711تا  1712 یهاسالفاصله 

 د.یون تن رسیلیم 17از ش یبه ب از نظر وزنی یکشاورز محصوالت

سه برنامه توسعه مورد اشاره  یباً مشابه مقدار تجارت را در طیتقر یطیز شراین یارزش تجارت کشاورز

در طول سه برنامه  ی، ارزش واردات کشاورزیمت واردات کشاورزیش قیافزا واسطهبهکرده است.  یط

ون دالر یلیم 2151از  یکه واردات کشاورز یاگونهبهکرده است.  یرا ط یشیافزا یروند یتوسعه با نوسانات

 د.یان برنامه سوم رسیون دالر در پایلیم 7111به  یدرصد 12ش یبرنامه سوم با افزا یدر ابتدا

 7111اد بوده و از یار زیدر طول برنامه چهارم توسعه بس یاز نظر ارزش یواردات کشاورز اما رشد

درصد  171که رشد افت یش یبرنامه افزا یون دالر در انتهایلیم 1511برنامه به  یون دالر در ابتدایلیم

افت و به ی یادیار زیش بسیدر طول برنامه پنجم توسعه افزا ی. ارزش واردات کشاورزدهدرا نشان می

ده یرس 1797و  1792، 1791 یهاسالدر ترتیب بهون دالر یلیم 12155و  17797،11227ارقام 

از  یدرصد 12و  12ش یداشته است و با افزا یداریپا یشیز روند افزاین یاست. ارزش صادرات کشاورز

 یدر ابتدا 2277برنامه سوم و از  یانیدر سال پا 1119برنامه سوم به  یون دالر در ابتدایلیم 177

در  ینکه صادرات کشاورزیده است. ضمن ایرس 1711ون دالر در سال یلیم 1111به  برنامه چهارم

 افته است.یش یهزار دالر افزا 1111به  1797سال 

 

  



 

 

  یکشاورزمحصوالت  یارزش صادرات، واردات و تراز ارزش .8 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

 72با رشد  یدر برنامه چهارم توسعه از نظر وزن یکشاورزمحصوالت ن واردات یانگیم یطورکلبه

 ونیلیم 1115به  2112از  یدرصد 172با رشد  یهزار تن و از نظر ارزش 17717به  11711درصد از 

 11211به  یکشاورزمحصوالت ن حجم واردات یانگیز میافته است. در برنامه پنجم نیش یدالر افزا

 افته است.یش یون دالر افزایلیم 11712هزار تن و ارزش آن به 

در برنامه هزار تن  1575از  یدرصد 97ز با رشد ین یکشاورزمحصوالت ن حجم صادرات یانگیم

ز با رشد ین یکشاورزمحصوالت هزار تن در برنامه چهارم توسعه و ارزش صادرات  7152سوم توسعه به 

ز صادرات یافته است. در برنامه پنجم توسعه نیش یون دالر افزایلیم 7277به  1217از  یدرصد 111

 .رسیده استون دالر یلیم 5777هزارتن و  1717به  یکشاورزمحصوالت 

 

  

واردات( میلیون دالر)ارزش 

صادرات( میلیون دالر)ارزش 

(میلیون دالر)تراز ارزشی 

واردات( میلیون دالر)ارزش 

صادرات( میلیون دالر)ارزش 

(میلیون دالر)تراز ارزشی 
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 سه برنامه توسعه یط یمحصوالت کشاورز یانه تراز تجاریمتوسط سال .3 نمودار

 
 .همان خذ:أم

 

سه برنامه توسعه همواره در  یط یاز نظر وزن یمحصوالت کشاورز یانه تراز تجاریمتوسط سال

ون تن در یلیم -1/17ش از یون تن در برنامه سوم به بیلیم -7/1( بوده است و از تریکاهش )منفحال 

کاهش  ون دالریلیم -9/5ش از یون دالر به بیلیم -1/1هم از  یده است و از نظر ارزشیرس مبرنامه پنج

 افته است.ی

 

 یدر بخش کشاورز ت رابطه مبادلهیوضع

کاهنده داشته است و  یسوم توسعه روند با بخش خدمات در برنامه یرابطه مبادله بخش کشاورز

وسته در حال یخدمات پ کنندگانارائهبه نسبت  یکنندگان بخش کشاورزدیتول یافتیمت درینسبت ق

 یبخش کشاورز یهااستیبا بخش خدمات متأثر از س یکاهش بوده است. رابطه مبادله بخش کشاورز

برنامه  ی( در طیو تجار یارز یهااستیس) یکالن کشور یهااستی( و سهامتیق)کنترل و سرکوب 

 یبه معنا درواقع یریین تغیافته است. چنیر ییتغ یدکنندگان بخش کشاورزیان تولیسوم توسعه به ز

 است. یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما یو سودآور یمتیزه قیکاهش انگ

  

برنامه پنجمبرنامه چهارمبرنامه سوم

(هزار تن)تراز مقداری  (میلیون دالر)تراز ارزشی 



 

 

 صنعت و خدمات یهابا بخش یرابطه مبادله بخش کشاورز .22 نمودار

 
 .یبانک مرکز خذ:أم

 

افته یر ییبه بخش خدمات تغ یر رابطه مبادله بخش کشاورزیبرنامه چهارم توسعه مس یاما از ابتدا

ش یو افزا یو بحران جهان سوکیدر داخل کشور از  یبه دنبال بروز خشکسال 1717است. در سال 

 ین دو بخش به نفع بخش کشاورزیگر رابطه مبادله اید یدر سطح جهان ازسو ییغذا مت موادیق

 یل فشارهایدلز بهیر نیاخ یهادر سال یافته است. رابطه مبادله مثبت به نفع بخش کشاورزیر ییتغ

ن یاست. بر ا یبه نفع بخش کشاورز ییم و سخت و گران شدن واردات مواد غذایه تحریوارده از ناح

و خدمات به نفع بخش  یچهارم و پنجم توسعه رابطه مبادله بخش کشاورز یهابرنامهر اساس د

 بوده است. یکشاورز

-1711برنامه چهارم ) ییانتها یهاو بخش صنعت بجز در سال یاما رابطه مبادله بخش کشاورز

همواره به نفع بخش  ،توسعه سوم تا پنجم توسعه یهابرنامه یهاه سالیدر بق 1797 ( و سال1719

 یهاتیباالتر فعال یافتیمت دریق یو کالن کشور یبخش یهااستیاثر س درواقعصنعت بوده است. 

مت یق یدکنندگان بخش کشاورزیمنجر شده است و تول ید در بخش کشاورزیبه نسبت تول یصنعت

 .اندکردهافت یدر یصنعت دکنندگانیتولاز  یکمتر

 

 یشاورزکرد بخش کرگذار مجلس بر عملین تأثیدولت و قوان یهااستیر سیتأث

ن یه قوانکده است یب رسیبه تصو یشاورزکرگذار در حوزه بخش یر دو قانون تأثیساله اخپنج دوره یط

ارات یف و اختیز وظاکتمر»و  1719مصوب سال « یعیو منابع طب یشاورزکبخش  یورش بهرهیافزا»

(خدمات/کشاورزی)رابطه مبادله  (صنعت/کشاورزی)رابطه مبادله 
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بخش  یورش بهرهیهستند. قانون افزا 1791مصوب سال « یشاورزکدر وزارت جهاد  یشاورزکبخش 

و  یورش بهرهیقانون افزا یازهاینشیجاد پیز بر اکت و تمریل جامعیدلبه یعیو منابع طب یشاورزک

 ینه را برایتوانست زمیگر، مید یسومصرف از یالگو یسازنهیسو و بهیکد از یتول یاصالح الگوها

ه از ک یسال 5رد قانون مزبور در کند. اگرچه عملکفراهم  یشاورزکبخش  یورو بهره ییارآکش یافزا

، ییاجرا یهانامهنییه آیته یهمچون صرف دو سال برا یلیدالگذرد، بهیآن م یب و اجرایتصو

 یت اعتبارات، در حد انتظار نبوده است، اما در مواردیفاکت و ساختار دولت و عدم یریرات در مدییتغ

و ثبات در  یز بهبود نسبیو ن یاراض یاربرکر ییو مقابله با تغ یحفاظت از منابع ملبرای ون تالش همچ

مورد  یصورت گرفته است. عمده محورها یر، اقدامات قابل توجهیدر دو سال اخ ینیتضم یدهایخر

گاه یپاجاد یها(، اتکیو ثبت مال یاراض ی)حدنگار یشاورزکاداستر کطرح  ینظر قانون اعم از اجرا

مناطق و  یمیشت براساس توان اقلکنه یبرنامه به ی(، اجراIT ی)برمبنا یشاورزکجامع اطالعات 

 یق چندانی، به توفیشاورزکدر بخش آب و  یبرداربهره یهابه نظام یبخشتین و رسمین تدویهمچن

 افته است.یدست ن

ز مشهور شده است، کطور خالصه به قانون تمره بهکن بخش یگر اید یدیلکدر مورد قانون 

ف یارات و وظایه اختیلکت یریز و مدکات قانون فوق، تمرکن نیمهمتره کموضوع متفاوت است. از آنجا 

بود، مقرر  یو خارج یم بازار داخلیع و مصرف شامل تنظید، توزیاعم از تول یشاورزکمرتبط با بخش 

ه الزامات و ابزار آن از واردات صنعت، معدن و تجارت منتزع یلکارات مزبور، همراه با یف و اختیشد وظا

ه یدوره فترت اول یک رغمبهنه ین زمیدولت در ا یهااستیمنتقل شود. س یشاورزکو به وزارت جهاد 

افت، موجب یادامه  1791تا  1792 یهاسال یآغاز و ط 1791ه از شروع ابالغ قانون در سال ک

د تا یاز مرحله تول یشاورزکنقش فعال در بازار محصوالت  یفایا در جهت یاقدامات نسبتاً مناسب

اال کم یعرضه مستق یهاس فروشگاهی، تأسیشاورزکه محصوالت یروید واردات بیمصرف شد. تحد

ر یجاد پست مشاور و قائم مقام وزیت نقش فعال در بازار )با ایها(، تقوحذف واسطه ایاهش کمنظور )به

تر نسبت به یواقع یهامتیبه ق یاساس یاالهاک ینید تضمی( و خریشاورزکدر امر بازار محصوالت 

 ن اقدامات هستند.یازجمله ا 1گذشته

 

 ندهیدر آ یشاورزکبخش  یتحوالت اساس ینیبشیپ

و  کدوره توأم با در یکه پس از کدهد یازدهم، نشان میدولت  ییرد دو سال ابتداکعمل یبررس

 یدر حصول اهداف راهبرد خصوصبهها، استیدر س یداریثبات و پا یت موجود، نوعیشناخت از وضع

                                                 
 میلیون تن منجر شد. 2/1تا مرز  . این سیاست به افزایش خرید گندم داخلی1



 

 

از محصوالت  یدر بعض ییاکب خوداتیش ضریتوان به افزایمآنها  ه ازجملهکبخش، اتفاق افتاده 

ننده در بازار همراه با ثبات کنییتع یت پارامترهاید و تثبیپس از تول یندهای، توجه به فرآیاساس

ه کرد ک، اشاره یر راهبردیش ذخایها و افزار بخشیسه با سایننده، در مقاکمت مصرفیدر ق ینسب

ن یرا بهبود بخشد. عالئم ا یشاورزکت بخش یتواند وضعینده میها در آاستین سیا یجیل تدریمکت

به  یسنت یشاورزکت از کمانند حر یتوان اقدامات مثبتیبخش را م یات رو به جلوکتحوالت و حر

ها کجاد شهری، ایارین آبیت نویریها، مدشت گلخانهکریش سطح زیت شده، افزایریمد یشاورزکسمت 

 .نام برد، یداخل یهاان با منشأ آبیالت و آبزید شیش تولی، افزایو دامپرور یشاورزک یهاو مجتمع

 

 یبندجمع

دهد، رشد یر توسعه نشان میدر سه برنامه اخ یکالن بخش کشاورز یها، روند شاخصدرمجموع

 یداشته است، اما به دنبال تحوالت کالن اقتصاد یشیافزا یاگرچه روند یبخش کشاورز افزودهارزش

 بلندمدتن بخش از روند یا افزودهارزش( رشد یاد هستهیشد یهامیتحرر )یاخ یهاکشور در سال

اشتغال و  یهات شاخصیرشد شده است. وضع یدچار کند یخود فاصله گرفته است و بخش کشاورز

ر و کاهش یاخ یهادر سال یدر بخش کشاورز یگذارهید سرمایانگر افت شدیز بین یگذارهیرماس

نکه سهم و یضمن ا ،از دست رفته است ،هیدر صورت عدم جبران سرما بلندمدتد آن در یت تولیظرف

کاهنده داشته است. اگرچه کاهش سهم شاغالن بخش  یز روندین یمطلق شاغالن بخش کشاورز

ن بخش یاست، اما کاهش تعداد مطلق شاغالن ا ریامکانپذند توسعه یآدر اشتغال کل در فر یکشاورز

 ن بخش است.یدر ا یکاریکار و رشد ب یرویو خروج ن ییزااشتغالانگر عدم یب

رشد کند صادرات محصوالت  وجود بادهد یز نشان مین یبخش کشاورز یتجار یهاشاخص

ر ین بخش در طول سه برنامه اخیرشد کرده و ا سرعتبهن کاالها ی، واردات اییو مواد غذا یکشاورز

باعث شده است  یتین وضعی. چنکندخود را اصالح  یتجار ینتوانسته است تراز منف گاهچیهتوسعه 

ک به یآن به نزد یون تن و تراز ارزشیلیم 17ر به فراتر از یاخ یهادر سال یبخش کشاورز یتراز مقدار

 افته است.یش یارد دالر افزایلیم 1

داشته است و در  ینوسان یصنعت و خدمات، روند یهابا بخش یرابطه مبادله بخش کشاورز

و رابطه مبادله بخش  یو خدمات به نفع بخش کشاورز یر رابطه مبادله بخش کشاورزیاخ یهاسال

 یرابطه مبادله بخش کشاورز یثباتیبافته است. یر ییتغ یکشاورز بخش انیزو صنعت به  یکشاورز

 یفروشخردهو  یفروشعمده یباال یهاهینکه حاشیدارد. ضمن ا ید در بخش کشاورزیبر تول یاثر منف

منجر آن  یت رقابتیو کاهش قابل کنندگانمصرفبه  یکشاورز یهامتیدشونده قیبه انتقال تشد

 خواهد شد.



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 پیشنهادها

دولت،  یابالغ یهااستیاز دستورات و س ی، ناشیشاورزک کبانژه یوها و بهکون به بانیپرداخت د .2

را  یشاورزک کبان یده، قدرت وامینونکر ینگیط زمیاز شرا یشاورزکالت بخش کیضمن خروج تش

 خواهد داشت. یشاورزکدر بخش  یگذارهیدر بهبود سرما یر مثبتیش خواهد داد و تأثیافزا

 یکولوژکبا توان ا یشاورزکشت محصوالت کمه و توجه به تناسب یقانون ب یدر نحوه اجرا یبازنگر .1

ن یو همچن است یضرور یشاورزک یمه محصوالت راهبردیت بید بر اولوکین تأیمناطق و همچن

ها و اعتبارات فید متناسب با برنامه مدون صندوق بیمه، در ردیز بایاعتبارات حق بیمه سهم دولت ن

 ابد.یش یالیحه بودجه کل کشور افزا

ای، تدوین، های منطقهبراساس امنیت و ایمنی غذایی و قابلیت ،برنامه بلندمدت الگوی کشت. 4

 تصویب و اجرا گردد.

، مستلزم اصالح ین مالیج عالوه بر تأمیقات آموزش و ترویاز توان سازمان تحق یریگبهره .3

 است. یاربردک یهاانجام پژوهش ین حوزه برایدر ا یشاورزکالن بخش ک یهااستیس

مورد نیاز، اعم از اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی و... برای انجام ن منابع یمدت، تأموتاهکدر  .5

الت حاد کو خروج از مش یشاورزکالت وزارت جهاد کیها و تشاز سازمان یاریبس ها و وظایففعالیت

 است. یمجدد آنان الزام یمدت اصالحات و گاه مهندسانیو در م ینونک

است. در  یضرور یشاورزکدر وزارت جهاد  یشاورزکارات بخش یف و اختیز وظاکامل قانون تمرک یاجرا .6

 باشد.یم یالزام یشاورزکد محصوالت یاز تول یمرز یهاتیژه حمایوو به یتیحما یهااستین راستا اتخاذ سیا

 یاسالم یندگان محترم مجلس شورایتوسط نما یشاورزکبخش  رگذاریتأثح مهم و یو لوا هاطرحب یتصو. 1

 .اندافتهیراه  یا به صحن علنیش رفته و یپ یتا مراحل یتخصص یهاونیسیکمدر آنها  یارشناسک یه بررسک

 خذآمنابع و م

 .1791ز یی، پاییسازمان تعاون روستاسه برنامه سوم تا پنجم توسعه،  یط یکالن بخش کشاورز یهاشاخص یبررس .1

مجلس  هایپژوهشز ک(، مریاقتصاد یمرانکح یگران و بروندادهایط، منابع، بازی)مح 1791سال ران در یاقتصاد ا .2

 .یاسالم یشورا

مجلس  هایپژوهشز کمرین وضع موجود بخش کشاورزی، یآزمایی آمار و تبراستی .ارانکمهران و هم ،یریبرادران نص .7

 .1792، یاسالم یشورا

 مختلف. هایسال، یاسالم یصادرات و واردات، گمرک جمهور یهاآمارنامه .1

 Website: http://tsd.cbi.ir    ،رانیا یاسالم یجمهور ی، بانک مرکزیزمان یبانک اطالعات سر .5

 .79 ران، شمارهیا یاسالم یجمهور ی، بانک مرکزیاقتصاد ینماگرها .1

 T Website: http://www.amar.org.ir   یانسان یروی، نیموضوع یران، آمارهایوبگاه مرکز آمار ا .7

http://www.amar.org.ir/
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 یشاورزکبخش  یلکت یبر وضع ینگاه. 12مردم در مجلس دهم ندگان یبا نماعنوان گزارش: 

 

 

 (کشاورزی)گروه  ییربنایزمطالعات  :نام دفتر

 اله فریادرس، وهب میرباقری، ولیتکتم طالبی :کنندگاننیه و تدویته

 مهران برادران نصیریمدیر مطالعه: 

 محمدرضا محمدخانی، محسن صمدی :یعلم انناظر

 های زیربنایی و امور زیربناییمعاونت پژوهش :یمتقاض

 ــــــ: یتخصص راستاریو

 ــــــ: یراستار ادبیو
 

 

 :یدیلک یهاواژه
 . برنامه توسعه1

 . شاخص2

 . کشاورزی7
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