
 
                                                                                                                           

    

  
                                       

 بسمه تعالي

  
  اشاره

ها و برنامه هاي ابالغي دولت براي بزرگداشت دهه مبارك فجر انقالب اسالمي توسط دستگاه هاي در اجراي سياست 
اقتصاد مقاومتي، اقدام و "اجرايي و انعكاس  گسترده و يكپارچه دستاوردهاي وزات جهاد كشاورزي در تحقق شعار سال

كه به اذعان مسووالن ارشد نظام در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي پيشگام و موفق بوده است، مركز روابط  "عمل
وعه حاضر را كه شامل آمار و اطالعت كالن وزارت جهاد كشاورزي است،براي بهره برداري معمومي و اطالع رساني مج

  .تهيه و تدوين نموده است 95فجر انقالب اسالمي سال مديران ارشد و انعكاس در مراسم ها و برنامه هاي مختلف دهه 

  
  
  
  
  
  

كشور بيش  وكار كسبدرصد و در ارزش افزوده  9حدود  )به قيمت جاري(سهم بخش كشاورزي و منابع طبيعي در توليد ناخالص داخلي 
، ها آبخوانكه عالوه بر آن اين بخش در صيانت از منابع پايه به منظور استمرار و پايداري توليد، حفاظت  شود ميدرصد برآورد  30از 

  . باشد مي آفرين نقشو توسعه روستاها  زايي اشتغالو عالوه بر آن آمايش سرزمين ،  زايي بيابان، مراتع و مقابله با ها جنگل
 1394و در سال  1392درصد در سال  7/4به رشد ارزش افزوده معادل ) 1(اره ارقام مندرج در جدول شم بر اساسبخش كشاورزي 

  .دست يافته استدر صد  9/5 به  95سال  ماهه 6درصد و برآورد  4/5به رشد 
  

  )درصد( 1383متوسط نرخ رشد بخش كشاورزي به قيمت  سال   -1جدول شماره 

 1395ماهه  6 1394 1393 1392 شرح

 9/5 4/5 8/3 7/4 درصد

 
درصد رشد داشته است كه  6/21بيش از  1392نسبت به سال  1395كه توليدات بخش كشاورزي در سال  دهد يمنشان  ها يبررس

درصد  7/16و توليدات آبزيان بيش از 1/14درصد و توليدات دام و طيور  4/20درصد، محصوالت زراعي  1/28توليد محصول باغي 
  . اند طي سه سال گذشته رشد را تجربه كرده )2جدول شماره (

  



 
                                                                                                                           

    

  
                                       

  )ميليون تن: واحد( 1395الي  1392 يها سالميزان توليدات كشاورزي طي  -2جدول شماره 

 )درصد( 92نسبت به  95رشد  1395 1394 1393 1392 شرح

 4/20 8/82 77 74 7/68 توليدات زراعي

 1/28 5/20 4/19 5/16 16 توليدات باغي

 1/14 7/13 13 5/12 12 و طيورتوليدات دام 

 7/16 05/1 98/0 95/0 9/0 توليدات شيالت

 6/21 118 5/110 104 97 كل توليدات كشاورزي

 
  
  
  
  
اول سال  ماهه هشتميليارد دالر در  14/2به حدود  1392ميليارد دالر در سال  1/8كسري تراز تجاري كشاورزي و غذا از حدود    

  . كاهش يافته است 1395
  1395تا  1392از سال ) غذا(تراز تجاري محصوالت كشاورزي  - 3جدول شماره

 )ميليارد دالر(ارزش  سال

1392 1/8- 

1393 45/5- 

1394 43/3- 

 -14/2 1395ماه  8

 
محصوالت راهبردي در سبد غذايي كشور  ينتر مهممهم دولت و  هاي ياستسبررسي روند خريد تضميني گندم به عنوان يكي از 

افزايش يافته است كه با توجه  1395ميليون تن در سال  5/11درصد به  140با  1392ميليون تن در سال 8/4كه از  دهد يمنشان 
  . نموده است در تقويت بنيه اقتصاد روستايي كشور نيز ايفا يتوجه قابلبه تعداد انبوه توليدكنندگان مستقر در مناطق روستايي نقش 

  
  
  
  



 
 
 

 

  92 سال

افزايش توليد 
بارندگي كشور
نگين بارندگي

  

مكانيزاسيون 

ون تني داشته

          

   

نسبت به 95ل 
 )درصد(

140 

ينهدرزميازدهم 
كه ميانگين ب د

ميانوزارت نيرو 
  .  است

م و توسعه ها ي

ميليو21فزايش 

                  

)ميليون تن: حد

رشد سال

كه دولت يا يي
دهد يمنشان ) 

اعالم و ر اساس
درصد بوده 57

13 

يماريبرز، آفات،

يده است كه افز

       

واح( 1395تا  1

1395 

5/11 

هاي يتفعالحوزه
)1(مودار شماره 

بر 91- 92عي
7د توليد بالغ بر 

387-95هاي ل

هر يها علفبا

ميليون تن رسي

                

      
391م از سال

13 5

/8 

در ح شده انجام
نم. شود اف مي

كه در سال زراع
ليكن رشد ،متر ي

 كشور طي سال

 
  

 كود و مبارزه ب
  .باشد مي ؛ه

م 118به  92ل

                 

                
يد تضميني گندم

394

05/

مچنين اقدامات
م در كشور شفا

چنانك. شده است
يليم 241عادل

يانگين بارندگي

،شده اصالحور
د سطح گرديده

ون تن در سال

                
   

               
خري - 4ل شماره

1393

7/6 

سال اخير و هم
ليانه توليد گندم
ت محسوسي نش

مع 94- 95عي

نمودار مي

 يت منابع آب ايران

ن در توزيع بذو
در واحد يور هره

ميليو 97زي از

                

جدول

1392 

8/4 

قليمي در سه س
 داليل رشد سال
واجه با تغييرات

و در سال زراع ر

شركت مديري –ت نيرو 

توان  توليد را مي
بهر به افزايش 

 بخش كشاورز

                 

 شرح

 گندم

 
هي به شرايط ا
م داشته است،

سه سال اخير مو
متر يليم 236ور

  

وزارت: مأخذ           

داليل افزايش
نتيجه آن منجر

توليدات 
  . ست
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 .)درصد بوده است 4/5معادل  94رشد سال ( درصد بوده است 9/5معادل  95ماهه اول سال  6رشد بخش كشاورزي كشور در  
هزار ميليارد  28زيربناها و آب و خاك طي سه سال گذشته معادل  در بخش كشاورزي براي توسعه گذاري يهسرماميزان  

 .تومان بوده است
دستگاه انواع تراكتور و  70000سال گذشته با ورود بيش از  3ظرف : وري در بخش مكانيزاسيون كشاورزي افزايش بهره 

و ناوگان بخش كشاورزي نوسازي درصد  35 ،هاي بخش كشاورزي هزار دستگاه انواع ادوات كشاورزي به ناوگان ماشين 100
 .افزايش يافته است 5/1به  18/1مكانيزاسيون از  يبضر

درصد برنج  75شد و در حال حاضر  درصد برنج در كشور توسط كمباين و مكانيزه برداشت مي 29حدود  92قبل از سال  
 .شده است شود كه موجب كاهش ضايعات در برداشت كشور به صورت مكانيزه و با كمباين برداشت مي

رسيده  95كيلوگرم در سال  200/1آب به  مترمكعبوري ظرف سه سال گذشته از يك كيلوگرم به ازاي  هر  ميزان بهره 
 درصد رشد داشته است  20است كه حدود 

اين . شده است ييجو صرفهدرصد در مصرف آب  5درصد رسيده است يعني  42درصد به  37راندمان كل آبياري كشور از  
هزار 8نيز تاكنون  يسال جارو در  يرمجازغهزار حلقه چاه آب  10است كه طبق گزارش وزارت نيرو طي سال گذشته در حالي 
 .مسدود شده است يرمجازغحلقه چاه 

 : ويژه يها طرح

هزار هكتاري ؛  550ابالغي مقام معظم رهبري در استان خوزستان ، در فاز اول اجراي طرح  هاي ياستسدر راستاي اجراي   
 .هزار هكتار آن به اتمام رسيده است 231خوزستان 

فرعي آبياري و زهكشي در سطحي معادل  يها شبكههاي مرزي كشور، احداث  برداري از منابع آب رودخانه به منظور بهره 
 .باشد جرا  ميهزار هكتار در حال ا 120

باشد كه  حال اجرا مي هزار هكتار در 46كشاورزي در منطقه سيستان در سطح  هاي يتفعالانتقال و توزيع آب براي توسعه  
كشاورزي در  هاي يتفعالبراي توسعه انتقال و توزيع آب . برداري خواهد شد ه هزار هكتار آن آماده بهر 10 يسال جارتا پايان 

 .باشد ميحال اجرا  هزار هكتار در 46 منطقه سيستان در سطح

 
پيش بينـي شـده اسـت بـه      1404و همچنين در افق  توسعه با عنايت به موارد فوق اهداف بخش كشاورزي براي برنامه ششم

  :باشد ميشرح زير 
  :بلندمدتهدف 
  مثبت شدن تراز تجاري غذا و پايداري منابع پايه •

  :مدت يانماهداف 
  بهينه از منابع پايه، منابع طبيعي و بسترهاي توليدي در چارچوب توسعه پايدار  يبردار بهرهحفاظت و  •
 منابع و عوامل توليد كشاورزي به ويژه آب يور بهرهافزايش  •



 
                                                                                                                           

    

  
                                       

 .در محصوالت اساسي و حمايت از توسعه صادرات به ويژه محصوالت باغباني ييخوداتكاارتقاي ضريب  •
 

  :مدت انيمراهبردهاي 
  كشور در چارچوب اصول توسعه پايدار )آب و خاك(منابع طبيعي و منابع پايه حفاظت و صيانت از  •
بر توسعه  ديتأكدر مصرف آب كشاورزي با  ييجو صرفهبه ويژه آب و خاك كشاورزي و  ها نهادهوري از ارتقاي بهره •

 ، توسعه كشت نشايي و توسعه كشت گياهان دارويي ها گلخانهمتراكم ، توسعه  يها كشت

  سازي محصوالت كشاورزيامنيت غذايي، سالمت و غنيارتقاي  •
از تجربيات و دستاوردهاي تحقيقاتي ساير  يبردار بهرهدانش بنيان ساختن كشاورزي و توانمندسازي منابع انساني و  •

 تا مزارع و ها افتهيبر تحقيقات كاربردي ، توسعه آموزش و ترويج  ديتأكبا  يالملل نيبتخصصي  يها سازمانكشورها و 
 واحدهاي توليدي 

  توسعه صادرات داراي مزيت نسبي و مديريت بازار •
 عرضه يها رهيزنجتوسعه صنايع كشاورزي و  •

 :در دست اجراي بخش كشاورزي و منابع طبيعي به شرح زير تعقيب  نمود يها پروژهبا  توان يمتحقق اهداف فوق را 

  :بارز اقتصاد مقاومتي در دست اقدام و براي تداوم در دولت آينده يها پروژه
   گوشت و روغني، حبوبات، پنبه يها دانهافزايش ضريب خوداتكايي محصوالت اساسي مانند گندم، برنج، شكر،  
 فرعي آبياري و زهكشي يها شبكهاحداث و تكميل  

 هاي نوين آبياري توسعه روش 

 اصلي و فرعي يها شبكهتجهيز و نوسازي اراضي و ايجاد واحدهاي فني و اقتصادي، احداث و تكميل  

 تجهيز و نوسازي ناوگان ماشيني بخش كشاورزي  

 اي  كنترل شده گلخانه هاي يطمحافزايش توليد در  

  افزايش فرآوري محصوالت، كاهش ضايعات در توليد و فرآوري 
  ، تعديل اثرات خشكسالي و ريزگردهازايي بياباناجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت خاك، مقابله با  
  توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي 
  و ادوات كشاورزي آالت ينماش، كود، سم، شده اصالحهاي  بخش شامل بذور و نهال يازموردن يها نهادهتأمين داخلي  
  در قفس در درياي شمال و جنوبو پرورش ماهي  پروري يآبزتوسعه  
 گندم، برنج، شكر، گوشت، روغن ازجملهمحصوالت راهبردي  سازي يرهذخ 

  كشت فراسرزميني  
 
  


