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 باسمه تعالی

 (1397-1356تالش ) دهه 4در  بخش کشاورزی

 

و استقالل و  ركشو شدر به رو جمعيت ايبر ساسیا يكاالها و تمحصوال توليد و يیاغذ منيتا يتقاار ،دهه گذشته 4طی 
 جمله از ،منابع و ، استعدادهاظرفيتها ،قابليتها از بهينه دهستفاااز طريق توليدات داخلی  با اتکا بهكاهش وابستگی به واردات 

  .ستا دهبو ورزيكشا بخش مقدس جمهوري اسالمی ايران درنظام اولويت هاي 

 کالن  هایشاخص 

 ،نظير ساختار سنتی مبتال بوده،به آن ها اسالمی شکوهمند انقالب قبل از  تابخش كشاورزي كه  یيكاستیها به رغم
سال  40متناوب و كاهش فزاينده منابع آب در  يخشکسالیها بروز همچنين ومحروميت و عدم توسعه مناطق روستايی، 

 تن نميليو 122 ودحد به تن نميليو 26 از 1397تا  1356در فاصله سال های  ورزيكشا بخش اتتوليد كل ،گذشته

توسعه همه حمايت و برخورداري از و  يیاغذ منيتا عموضو به سالمیا بنقالا مهتماا نمايانگر مرا ينا كه ستا يافته يشافزا
 بخش كشاورزي است.در جانبه 

 10 به صددر 8/5 از ملی دقتصاا مطلق شدر عليرغم (GDP) خلیدا ناخالص توليد در ورزيكشا بخش سهمدر اين مدت 
 از بيش ملی دقتصاا در هشد توليد ودهفزا ارزش در ورزيكشا ركا و كسب ودهفزا ارزش سهم همچنين .ستا هسيدر صددر

 .دارد ملی دقتصاا در بخش ينا هميتا و نقش حکايت از كه میباشد صددر 5/32

مثبت برخوردار بوده و در برخی  رغم نوسانات اقتصادي كشور، بخش كشاورزي به عنوان يک بخش با ثبات، از نرخ رشد به
ارزش افزوده كشاورزي به قيمت جاري نرخ رشد  از سال ها رشد اقتصادي كشور به واسطه رشد بخش كشاورزي بوده است.

 درصد رسيده است. 1/4تداوم داشته و با اندكی افزايش به  1397درصد بوده و اين نرخ در سال  4،  1356در سال 

 شاخص های سرانه تولید

 بالغ گرديده است، نفر نميليو 81 از بيش به نفر نميليو 35 ودحد رشد از صددر 132با در اين مدت اگرچه جمعيت كشور 

محصوالت توليد  نهاسراين ترتيب  پيشی گرفته است. بهاز رشد جمعيت  درصدی 368ليکن توليدات كشاورزي با رشد 

 .ستا يافته يشافزا مكيلوگر 1500 به مكيلوگر 740 حدود از صددر 103 دلمعا يشدر با كشاورزي نيز

 دهبو نبزياآ و رطيو و دام ،باغبانی ،عیزرا تمحصوال توليد نهاسر يشافزا از ناشی ورزيكشا تمحصوال توليد نهاسر يشافزا
 86 باعی زرا تمحصوال نهاسر كيلوگرم، 296كيلوگرم به  102از  يشافزاصد در 290 باباغبانی  تمحصوال توليد نهاسر. ستا

 14از يک كيلوگرم به يش افزا صددر 1300 ي بابزآ تمحصوال نهاسر كيلوگرم، 1035كيلوگرم به  557از  يشافزاصد در
 .ستا رسيدههه د رچها طیكيلوگرم  184كيلوگرم به  95از  يشافزا صددر 94 ر باطيو و دام تمحصوال نهاسر و كيلوگرم

و خودكفايی در محصوالتی چون گندم،  ر،وـكش یـخلدا ياـهزنيا تامين بر وهعال روند افزايش توليد موجب شده است تا 
 تتحوال، به واسطه  محصوالت در سايرضريب خوداتکايی  و بهبود چشمگير)به ويژه پنير(  مرغ لبنيات تخمشکر، مرغ، 

 از شدر صددر 239 با ورزيكشا بخش نهاسر ودهفزا ارزش ،سطح حدوا در توليد يشافزا و وريفنارشد به كارگيري  ،نیدرو
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 1356 لسا در رالد 13 ودحد محصوالت كشاورزي از نهاسر دراتاـصو  يافته يشافزا ليار نميليو 111 به ليار نميليو 33
بيش از  قابتیر و نسبی يها مزيت از دهتفاـسا باورزي كشا دراتصابرسد؛ به عبارتی ديگر 1397 لسا ايبتدا در رالد 71 به

 ر رسيده است.الد نميليو 5504 به رالد نميليو 443 برابر شده و  از 10

 تولید در زیر بخش های کشاورزی

، توليدات زراعی تن نميليو 22 به تن نميليو 5/3 از صددر 515 حدود يشدر با ركشو باغبانی اتتوليد 1397تا  1356از سال 
ميليون  5/3از  درصدي 330با رشد  ، محصوالت دام و طيورميليون تن 84ميليون تن به  20درصدي از  320 حدود رشدبا 

 يشافزون تن ايميل 1/1هزار تن به بيش از  50از درصدي  2100با رشد ميليون تن و توليدات شيالت و آبزيان  15تن به 

اين  ابراي اولين بار طرح پرورش ماهی در قفس هاي تعبيه شده در آب درياها اجرا شده و ب چند سال گذشتهدر  .ستا يافته
 شده است.توليد تاكنون تن ماهی هزار  30روش بيش از 

درصدي سرانه آب تجديد پذير در نيم  70كه حکايت از كاهش بيش از  به ويژه محدوديت منابع آب ،به دليل محدوديت منابع
، به عمدتا مرهون تدابير مديريتی در ارتقاي بهره وريسال گذشته بايستی  40را در رشد بخش كشاورزي قرن گذشته دارد، 

توليد ول صمح گرم 1220 آب مکعب مترهر  ازاي به و درصد رسيده 42 بيش از ويژه بهره وري آب كشاورزي كه اكنون به
كه به  چنان ؛دانستدر اين زمينه  و سرمايه گذاري مناسب استفاده از دانش و فنآوري نوين ،توسعه امور زير بنايی ،می شود

   شده است.كشاورزي موجب رشد چشمگير توليدات  مجموعه تدابير منابع آب،بارش و رغم كاهش 

 5/13به حدود  1356ميليون تن در سال  4از شده و  برابر 3بيش از  ترين محصول كشاورزي راهبرديتوليد گندم به عنوان 
فقط يک ميليون هکتار افزايش در اين مدت رسيده است در حالی كه سطح زير كشت اين محصول 1397ميليون تن در سال 

 يافته است. 

تن به بيش ميليون  4چغندر قند از  ميليون تن و افزايش توليد 5/7هزار تن به بيش از  680 افزايش توليد نيشکر از در نتيجه
در آستانه خوداتکايی قرار گرفته  رسيده و كشور ميليون تن 2هزار تن به بيش از  630از نيز توليد قند و شکر ، ميليون تن 8از 

 است.  

 580تن به  26درصدي از  2100بيش از با رشد روغن  دانه هاي توليدبا توسعه صنايع روغن كشی و فنآوري هاي كشت 
 هزار تن رسيده است.

رشد  ، توليد گوشت مرغ نيزسرمايه گذاري، اشتغال و كسب و كار و فرصت با فراهم كردن زير ساخت هاي صنعتی مورد نياز
 215درصدي از  320توليد تخم مرغ با رشد  و ميليون تن 3/2هزار تن به بيش از 163از  درصدي را تجربه كرده و 1330

 هزار تن رسيده است. 903هزار تن 

 منابع طبیعی و آبخیزداری

هزار هکتار  29جنگل كاري جنگل هاي شمال  كشور از ميليون هکتار و  27هزار هکتار به  500اجراي عمليات آبخيزداري از 
 .شده استاحيا  نيز هزار هکتار از جنگل هاي خارج از شمال 390در همين مدت  .هکتار رسيده است هزار 480به 
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ميليون هکتار از مراتع  3ميليون هکتار رسيده و در همين مدت و بيش از   5/6هزار هکتار به بيش از   170مرتع داري از 
 اصالح شده اند.

هزار هکتار  266صول به زراعت اين مح 1397و در سال  عت چوب از فعاليت هايی است كه بعد از انقالب آغاز شدهتوسعه زرا
 بالغ گرديده است 

 امور زیر بنایی

يت بوده و از اين رو از سامانه هاي نوين آبياري به عنوان يکی از زيرساخت هاي افزايش بهره وري آب در زراعت مورد حما
 افزايش يافته است. 1397ميليون هکتار در سال  2به بيش از  1356هزار هکتار در سال  37اراضی تحت سامانه ها از حدود 

 ر انجام گرفته است.هزار هکتار بعد از انقالب اسالمی در كشو 390كشی زير زمينی نيز براي اولين بار به مساحت  زه

و يليون هکتار م 1/1هزار هکتار به بيش از  140از  آبياريه كشی و زشبکه هاي فرعی  عملياتتحت   اراضیسطح كل 
  است. ميليون هکتار افزايش يافته 6/1هزار هکتار به  120تجهيز و نوسازي اراضی شاليزاري از 

 احيا يا مرمت شده است.نيز قنوات  از كيلومترهزار  28در سال هاي بعد از انقالب بالغ بر 

هزار هکتار رسيده  5/14ه ار بهکت 500از  ،گلخانه هاي به عنوان يکی از تاسيسات زير بنايی توليد و بهره وري در كشاورزي
ي و صيفی، گياهان ميليون تن شامل انواع محصوالت سبز 2و توليد محصوالت گلخانه اي نيز در گلخانه ها به بيش از 

 .دارويی و ميوه بالغ شده است

 تعاونی های روستایی

پايداري  ،ارتقا و همچنين زنجيره توليد تکميل تشکل ها و اتحاديه هاي كشاورزي و تعاونی توليد روستايی نقش بی بديلی در
نظام صنفی  443، مرتبط با بخش كشاورزي فعال تشکل 414و مديريت  توليد و عرضه  ايفا می نمايند. در حال حاضر 

به جز معدودي  1356 سالاساسا در  در حالی كه ؛اتحاديه شركت تعاونی توليد روستايی فعال هستند 66كشاورزي،  كارهاي
  وجود خارجی نداشته اند.تشکل ها اين تعاونی توليد روستايی، هيچ يک از شركت هاي 

 خدمات دامپزشکی

به ويژه از طريق ام و طيور د درمانیاز جمله خدمات زير بنايی دولت ها بعد از انقالب اسالمی ايران ارايه خدمات پيشگيري و 
تعداد آزمايشگاه  ،احدو 1800واحد به  82از  روهاي دامیتعداد داروخانه هاي دا 97تا  56از سال  بوده است.بخش خصوصی 

 1100هه گذشته بيش از د 4در  واحد  افزايشی يافته است. 2500به  110واحد، واحد هاي درمانی از  280ها از يک واحد به 
 .مركز مايه كوبی توسط بخش خصوصی داير شده است

 ،واحد توليدي 178ه بواحد توليدي  12از با توسعه كارخانه هاي توليد دارو و مواد بيولوژيک دامپزشکی در همين مدت 
  يافته است. ارتقادرصد  95درصد به  5داروهاي دامپزشکی از  در خوداتکايی
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 حفظ نباتات گیاهپزشکی و خدمات 

 550حدود از  نموده و درصد رشد 265فات عمومی و همگانی دهه اخير عمليات مبارزه با آ 4با استفاده از فنآوري هاي نوين در 
 رسيده است. ميليون هکتار  2 حدود هزار هکتار به

ميليون  5بيش از مبارزه با علف هاي هرز نيز در و ميليون هکتار  2 نزديک هزار هکتار به 460از بيمارهاي گياهی مبارزه با 
 .به اجرا درآمده بودهزار هکتار  260فقط در سطح  1356هکتار انجام شده در صورتی كه در سال 

 است. يک روش سازگار با محيط زيست در سال هاي بعد انقالب توسعه يافته عنوانبه آفات  ايیيغير شيمكنترل بيولوژيک و 
 به اين شيوه انجام شده است.اراضی كشاورزي هزار هکتار  890 حدودمديريت آفات  1397در سال 

 توسعه و نوسازی مکانیزاسیون کشاورزی

 هميتا حائز ربسيا ورزيكشا تمحصوال توليد يندآفر در تضايعا كاهش همچنين وها  هزينه كاهش در تالآ ماشين نقش
 ارهز 45 از بيش ،كمباين اعنوا هستگاد 1500 از بيش ر،كتواتر اعنوا هستگاد ارهز 500 وددـح رـخيا هـهد رچها طی .ستا
. ستا هشد گرفته ركا به ورزيكشا شـبخ در شمپاـس اعوـنا هتگاـسد ارهز 44 از بيش و تغال يها هندركا اعنوا هستگاد

 .ستا هسيدر 1397 لسا در هستگاد 17334 به 1356 لسا در هستگاد 64 از نيز كمباين ادتعد

 ءنشا كه حالی در ستا كرذ نشايا. ستا هسيدر دوره همين در هستگاد 555133 به هستگاد 68451 از ركتواتر اعنواهمچنين 
 چرخه وارد هستگاد 7878 و هستگاد 7220 ترتيب به ها هستگاد ينا شتاند دجوو 1356 لاـس در رنجـب اينـكمب و برنج ركا

 طی ريكتواتر شسمپا هستگاد 44895 و ورز كاـخ اعوـنا ارهز 18 ودحد عالوه بر اين. ندا هشد ورزيكشا نسيوامکانيز
 .ستا هشد ورزيكشا يها فعاليت چرخه وارد خيرا يهالسا

 صنایع تبدیلی و غذایی

 رچها در ورزيكشا مخا ادمو بجذ ظرفيت يشافزا و تکميلی و تبديلی صنايع توسعه در نوين يها رويفنا از داريبر هبهر
 لاـس در ماـخ ادمو بجذ تن نميليو 3/3 از صنايع ينا ظرفيت كه اي گونه هـب تـسا هدـش هـجامو ساسیا لتحو با خيرا ههد

 .ستا يافته يشافزا ركشو در ورزيكشا مخا ادمو بجذ تن نميليو 47 از بيش هـب 1356

 .ستا يافته يشافزا حدوا ارهز 20 رـب الغـب به 1397 لسا در ورزيكشا تمحصوال آوريفر يحدهاوا ادتعد آن بر وهعال

 يافته يشافزا تنارهز 4500 به ركشو يها خانهدسر ظرفيت و حدوا 1830 هـب روـكش ياـه خانهدرـس و دسر يهارنباا ادتعد
 يها هگاركشتا كه اي گونه به ستا شتهدا وجهیـت لـقاب يشازـفا رطيو و دام صنعتی يها هگاركشتا ادتعد ينـهمچن. تـسا

 .يافته است يشافزا حدوا 273 به حدوا 3 از رطيو صنعتی يها هگاركشتا و حدوا 75 به 1356 لسا در حدوا 4 از دام

 بیمه کشاورزی

 بنقالا وزيپير از پس، انآنو اطمينان از درآمد ناشی از عوامل خارج از اراده بهره برداران به منظور مديريت مخاطرات 
 بيمه وقندـص و 1363 لسا در بيمه نقانو تصويب با و نيدگاد رتخسا به كمک وقندـص 1358 لاـس در ادـبتا المیـسا

 .مدآ همافر لتدو توسط شمندارز ربسيا خدمت ينا يهارا تاسيس شده و نمکاا ورزيكشا
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داشته  ارقر ورزيكشا بيمه پوشش تحت باغی ضیارا از ارهز 419 و عیزرا ضیارا از رهکتا نميليو 3/5 بر بالغ حاضر لحا در
 ايبتدا در نيز نبزياآ ورشپر ارعمز از رهکتا 3143 از يشـبطيور،  قطعه نميليو 693 از بيش دام، رأس ارزـه 3619 رـب بالغ و

 بيمه شده اند 1397 لسا

 ارهز 875 از بيش قالب درمختلف كشاورزي  يربخشز ندگاـتوليدكنن هـب ناـتوم رداـميلي 1257 رـب الغـب 1396 لاـس در
 .ستا هشد ختداپر رتخسا هندوپر

 توسعه و عمران روستایی

 وزارت كه بعد به 1380لسا از و 1379 تا 1356 يها لسا فاصله در ستايیرو مناطق در نیاعمر يها فعاليت سیربر و مقايسه
 ننشا يددگر منتقل بخشی يها هستگاد ساير به هستارو توسعه و انعمر ظايفو و ماـغاد ورزياـكش وزارت اـب ندگیزاـسدجها
 ستايیرو مناطق از ميتومحرورـفق عـفر و نیاعمر يها يرساختز توسعه در توجهی قابل و موثر ربسيا تمااقدا كه هدد می

 سالم شاميدنیآ آب داراي يستاهارو 1356 لسا در كه اي گونه به ستا همدآ عمل به كه از آرمان هاي انقالب اسالمی بوده،

 .يافت ءتقاار دـصدر 68 هـب بتـنس ينا 1380 لسا در صددر 8/6

حدود  به ندگیزسادجها يها فعاليت منجاا با ستا دهبو صددر 6/1 بر بالغ 1356 لسا در كه قبر داراي يستاهارو همچنين
 زيبهسا يها حطر ايجراهمچنين با . يافت ءتقاار صددر 76 به صددر 16 از سفالتآ و شوسه راه داراي يستاهارو و صددر 3
هاي قبل  لسا دراساسا  هاي بهسازيطرح  .يدنددگر مندهبهرا هحطرمزاياي اين  از 1380 لاـس تا تاهاـسرو از دـصدر هـس

 اجرا نشده بود. اسالمی از انقالب

 ستا يافته اومتد ستايیرو مناطق به يربنايیز تخدما يهارا ،ها هستگاد ساير به ندگیزسا دجها ظايفو لنتقاا از پس همچنين
 راه داراي يستاهارو و صددر 76 به سالم شاميدنیآ آب داراي يستاهارو و صددر 99 هـب قرـب داراي يستاهارو كه ريطو به

 .ستا يافته يشافزا صددر 91 به سفالتآ و شوسه

 امور عشایری

 در كيلومتر 5000 از بيش به 1356 لسا در كيلومتر 470 از راه اثحدا ،به جامعه عشايري توليد يها دهنها يعزتو بر وهعال
اري نگهد تخدما يها فعاليت پوشش در يعشاير هشد اثحدا يها راه كل حاضر لحادر  .ستا يافته يشافزا 1397 لسا
 .دارد ارقر لتدو

 آب لولهكشی شبکه كيلومتر 13400، سانیر قبر شبکه كيلومتر 970 از بيشبراي اولين بار در كشور خير ا ههد رچها در
 احداث شده است. ين مناطقا در شاميدنیآ

  برای رشد تولید ساخت هاتوسعه زیر 

عظيم پروژه  3به ويژه با اتکا به شيوه هاي بهره ور،  ،به منظور تداوم رشد توليد در بخش كشاورزيدر نگاهی آينده نگر و 
هزار  823وسعتی بالغ بر زه كشی و تجهيز نوسازي اراضی كشور در آبياري و  هايشبکهتوسعه زيربنايی كشاورزي در زمينه 

و تدريجاً با اتمام آن ها ظرفيت توليد از طريق بهره  بی سابقه بوده در تاريخ كشاورزيكه  در حال اجرا استهکتار از اراضی 
 وري و اشتغال در بخش كشاورزي به طور قابل توجهی افزوده خواهد شد.
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 گذشته دهه 4تولید محصوالت زراعی و باغی در ضمیمه: تغییر در 

 

 1356سال  محصول
 میلیون تن

 1397سال 
 میلیون تن

 6/13 4 گندم

 2/3 1/1 جو

 1/3 7/0 شلتوک

 9/0 0 ذرت دانه ای

 7/0 2/0 حبوبات

 1/8 4 چغندر

 7/7 6/0 نیشکر

 6/0 02/0 دانه های روغنی

 5 9/0 سیب زمینی

 2/2 1/0 پیاز

 6 8/0 گوجه فرنگی

 3/4 7/0 سبزی ها

 7/3 2 هندوانه

 7/1 8/0 خربزه

 7/3 7/0 خیار

 4/6 7/1 یونجه

 8/0 3/0 گوشت قرمز

 10 2 شیر خام

 3/2 1/0 گوشت مرغ

 9/0 2/0 تخم مرغ

 4/3 7/0 سیب درختی

 3/5 5/0 مرکبات

 2/1 3/0 خرما

 18/0 02/0 پسته


