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 مقدمه -1

 يازعرضه مواد خام مورد ن ،ارزآورياشتغال،  يشافزا يي،غذا يتامن يجادا ي،اساس يكاالها يدتول يلبه دلبخش كشاورزي 
 كند.يم يفاكشورها ا يدر رشد و توسعه اقتصاد ييبه سزا يتوابسته و ... اهم يديتول هايفعاليتصنعت، كمك به توسعه 

و  يگستردگ يل، به دلدرآمدكم يو در كشورها كنديم يفارا ا ييغذا يتنقش امن يشترب يافتهتوسعه يبخش در كشورها ينا
 يرشد اقتصاد يهعنوان موتور و محرك اول به يي،غذا يتامن يشعالوه بر افزا ،ياقتصاد يهابخش يربا سا يقو يوندهايپ

در ايران بخش كشاورزي داراي جايگاه بسيار مهمي است به طوري كه سهم اين بخش از  .نمايديعمل مويژه اشتغال هو ب
  است. 1395در سال  درصد 18و  6و اشتغال به ترتيب در حدود توليد ناخالص داخلي 

 تواندميبخش  يندر ا باال يوابستگ يرادارد، ز يفراوان يتاهم يزن ياسياز بعد س ييغذا يتامن تأمين يلبه دل يبخش كشاورز
 يياز كشورها خودكفا ياريبس رو،ينشود. ازامنجر  ياسيدر محافل س يزنقدرت چانه يشبه افزا هايمتحر مانند يدر مواقع بحران

دارد كه  يتاهم يااندازهبخش به ينا ين. همچندهنديقرار م يخود در بخش كشاورز ياصل يترا اولو يدر محصوالت اساس
  .گذارنديپا م يرزا را در هنگام اجر آن ين، قوان 1ء سازمان تجارت جهانيجز ياز كشورها ياريهمواره بس

عنوان حوزه ه را ب يدرصدد هستند تا بخش كشاورز ياقتصادريزان با توجه به اهميت فراوان بخش كشاورزي، برنامه
همواره به بخش  ريزانهبرنام يمي،اقل يط، با توجه به شرايناتوسعه لحاظ كنند. براساس  يهادر برنامه راهبرديمهم و 
 اندازچشم ،سالهپنجهاي توسعه مانند قانون بودجه، برنامهو بلندمدت  مدتيانم مدت،كوتاه يهاتمام برنامه در يكشاورز

  اند.اي دادهاهميت ويژههاي كلي اقتصاد مقاومتي تر از اين موارد در سياستو مهم 1404
 يدنكه رس ياگونهدولت قرار گرفت. به هايگذاريياستس يتدر اولو يش كشاورزبخ ي،انقالب اسالم يروزيپس از پ
 يندر ا ياز اهداف اساس ي،و فرهنگ ياجتماع ي،در برنامه اول توسعه اقتصاد يمحصوالت كشاورز يددر تول ييبه خودكفا
 يها، اما در برنامهشد ييو اجرا يطراح يبخش كشاورز يتبرنامه دوم توسعه در ادامه برنامه اول با محور .شد يبرنامه تلق

با است.  يامدهن يانبه م يبخش كشاورز يتاز محور ياول و دوم، بحث هايسوم، چهارم و پنجم توسعه برخالف برنامه
اهداف  ،ينكها يلاز قب يسؤاالتپاسخ داده شود،  سؤال ينتا به چند شوديم يسعش در اين گزار ،توجه به اهميت موضوع

نامه پنجم توسعه چگونه بوده است؟ عملكرد بخش كشاورزي در بري چه بوده است؟ برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورز
براي عملكرد بهتر برنامه ششم رعايت چه كنند؟ از اين حوزه چگونه حمايت ميكشورهاي موفق در حوزه كشاورزي، 

  مواردي الزامي است؟

  نامه پنجم توسعهبر طول بخش كشاورزي در وضعيت -2

اهداف اقتصادي كشور است.  ازهمواره  آنهاي مهم اقتصادي است كه رشد و توسعه بخش كشاورزي يكي از بخش
كه در بخش قبل بيان شد در برنامه پنجم توسعه براي بخش كشاورزي اهدافي تعيين شده است كه اين گزارش  طورهمان

                                                 

1-  World Trade Organization 
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. از اين رو، در اين قسمت راهكار براي برنامه ششم توسعه استو ارائه دد بررسي عملكرد وضعيت اين بخش درص
  شود.بخش كشاورزي از ابعاد مختلف بررسي ميوضعيت 

  افزودهارزش -1-2
 هابررسيبخش است.  آن افزودهارزشدهد ميزان متغيرهايي كه وضعيت توليد يك بخش را نشان مي ترينمهميكي از 

 است، روند افزايشي داشته سال اول برنامه پنجم)( 1390بخش كشاورزي از سال  افزودهارزشميزان است كه  آنحاكي از 
در كنار ميزان  رسيده است. 1394هزار ميليارد ريال در سال  144به ميزان  1390ريال در سال  ميلياردهزار  120و از ميزان 

خوبي نشان دهد. بخش كشاورزي تنها در سال اول تغييرات اين بخش را به  تواندمي آنبررسي نرخ رشد  ،افزودهارزش
 7/3همواره از رشد اقتصادي مثبت و حداقل  آنو پس از درصد مواجه بوده  1/0ا رشد منفي ب 1390برنامه يعني سال 

در سال ها با افزايش تحريم آننكته قابل تأمل در مورد برنامه پنجم توسعه، انطباق زماني درصد برخوردار بوده است. 
 برخورداررشد مثبت  ها ازبرخالف ساير بخش 1391 سالها، كماكان اين بخش از تشديد تحريم رغمعلي بوده است. 1391

  بوده است.
  اشتغال -2-2

 1391در سال  آن يزانم يشترينكه ب هدرصد بود 5/18توسعه در حدود در طول برنامه پنجم  يسهم اشتغال بخش كشاورز
از  ميزان اشتغال بخش كشاورزيدرصد بوده است.  9/17برابر  1393در سال  آن يزانم يندرصد و كمتر 4/19برابر با 

 قيمتكار، واردات و صادرات، ودر كشت ييراتشدن فرآيندها و تغ يزهمكان ها،يسالمانند بروز خشك هايييدهپد
از مهاجرت  يريدر جلوگ اندتومي يرونق اشتغال بخش كشاورز ،ينكها يگر. نكته دمتأثر استو...  يمحصوالت كشاورز

اين بخش حالت  شاغليندر برنامه پنجم توسعه تعداد  .مرزها مؤثر باشد يتامن يشو افزا ييغذا يتامن يشافزا يي،روستا
 1394در اين بخش در سال  شاغليناست. تعداد بوده هزار نفر  900ميليون و  3در حدود به طور ميانگين و نوساني داشته 
  وجود نوسانات افزايش يافته است. با 1390نسبت به سال 

برنامه پنجم طول كه در  دهدينشان م يدر رشته كشاورز يعال يالتاز تعداد افراد شاغل با تحص يمشاهدات آمار
هزار نفر در  145به اين تعداد كه  ههزار نفر بود 115در حدود  1390در سال  يبا مدرك كشاورز ينتعداد شاغل ،توسعه
 بخش است. يندر ا يعال يالتدر تعداد افراد با تحصهزار نفري  30 افزايشنشان از موضوع  ينا و ه استيدرس 1394سال 

در بخش كشاورزي با وجود افزايش تعداد اشتغال در  1394تحصيلكرده در سال شاغل نكته قابل تامل كاهش تعداد افراد 
موجب شده است كه تعداد افراد با تحصيالت عالي در  1380در نيمه دوم دهه  هادانشگاهايش ظرفيت افز اين بخش است.

  در بخش كشاورزي افزايش يابد. خصوصبهها همه رشته
  بارندگي -3-2

دوباره روند  آنادامه و پس از  1392-1391و تا سال  آغازروند صعودي خود را  1390-1389ميزان بارندگي از سال 
كشور  يبارندگ يزانم متر است.ميلي 2/215كرده است. ميانگين بارندگي در طول برنامه پنجم در حدود  آغازنزولي خود را 

يافته كه  افزايش متريليم 241به  متريليم 197همراه بوده و از  افزايشنسبت به سال آبي قبل با  1395-1394 يدر سال آب
نسبت به متوسط  1395-1394است. همچنين ميزان بارندگي در سال آبي  يبارندگ يزانم يددرص 22افزايش نشان از 
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اميد به افزايش در طول سال گذشته آبي وضعيت بارندگي  ،در مجموع درصد همراه است. 2ساله) با كاهش  47بلندمدت (
تواند حاكي از عبور بارندگي امسال ميبيش از پيش افزايش داده است، زيرا حجم مناسب هاي آينده را بارندگي در سال

  دوره خشكسالي باشد.
  زمين -4-2
 سالدر  ي،كه در دوره مورد بررس دهديتاكنون نشان م 1390از سال  يكشت محصوالت زراع يرسطح ز يزانم يبررس

 1390سال  دركشت  يرسطح ز يزانم .است ميليون هكتار بوده 38/11 دو در حدوكشت  يرسطح ز يزانم ينكمتر 1394
ادامه  1394و تا سال  آغاز را يدوباره روند نزول ها،يمتحر يدمصادف با تشد 1391سال  ازسپس  و است افزايش يافته

 ي،افزوده بخش كشاورزارزش يشدر كنار افزا يبخش زراع دركشت  يرداشته است. درمجموع، كاهش مساحت سطح ز
  وري زمين افزايش يافته است.و بهرهبوده  يناز زم يربه غ يافزوده از عواملارزش يشافزا يرپذيريتأث دهندهننشا

  ميزان توليد -2-5
 ارائه آمار آخرينشده است. طبق  باغي، دامي و شيالت تشكيل گروه عمده محصوالت زراعي، 4توليد بخش كشاورزي از 

 يدام ي،باغبخش  آندرصد از كل توليدات است و پس از  69بخش زراعي با مربوط به  بيشترين سهم ،1394در سال  شده
دهند. با اين درصد از سهم كل بخش توليد كشاورزي را تشكيل مي 9/0و  7/12، 4/17هاي بعدي با يالت در رتبهو ش

   رشد توليد در بخش زراعي است.بخش كشاورزي بيشتر مديون افزايش  افزودهارزشوجود رشد 
دامي و  ،باغي وزارت جهاد كشاورزي، مجموع توليد محصوالت كشاورزي شامل محصوالت زراعي، آمار بر اساس

البته و درصد افزايش داشته است  2/7معادل  1393كه نسبت به سال  هميليون تن بود 6/111معادل  1394شيالت در سال 
شود ميزان توليد كه مشاهده مي طورهمان درصد بوده است. 5/7 معادل 1392نسبت به سال  1393ل افزايش در سا نرخ
بخش زراعي بيشترين ميزان توليد را به خود اختصاص داده  بخش در طول برنامه پنجم روند افزايشي داشته است. 4هر 

شيالت با توجه به وجود  بخش ميزان توليدپايين بودن البته برابر بخش شيالت است.  77در حدود  آناست و مقدار 
  در كشور، جاي تأمل دارد. راوانفمرزهاي آبي 

درصد از كل محصوالت كشاورزي در رتبه دوم قرار  17بخش باغي از لحاظ حجم توليد بعد از بخش زراعي با سهم 
، 1394. در سال ه استميليون تن رسيد 4/19به بيش از  1394ميزان توليد بخش باغي در پايان برنامه پنجم يعني سال دارد. 

بقيه به صورت ديم برداشت آبي و  آندرصد  86ميليون تن است كه  4/19كشور حدود  محصوالت باغيدر ميزان توليد 
را به از توليد درصد  4/22 دودحمحصول مركبات بيشترين ميزان توليد يعني در در ميان محصوالت باغباني،  .شده است

بيشترين حجم به ترتيب  خرماو  اناراي، خيار گلخانهپرتقال، انگور،  محصوالتي مانند سيب،. اندخود اختصاص داده
  .دهدميدرصد كل سهم محصوالت باغباني را تشكيل  4/65كه  هستند محصوالت باغي

ميزان توليد درصد از كل محصوالت كشاورزي، در رتبه سوم قرار دارد.  7/12 محصوالت دامي از لحاظ سهم با
افزايش يافته است. سهم هر يك از  1394هزار تن در سال  13076به  1390در سال  هزار تن 10960از  يداممحصوالت 

درصد،  16درصد، گوشت طيور  70درصد، شير  6به ترتيب گوشت قرمز  1394در توليدات در سال  هافرآوردهاين 
ت مصرف محصوالت بررسي روند بلندمد، آمارمركز  هايگزارشطبق البته درصد بوده است.  1درصد و عسل  7 مرغتخم



خالصه مدیریتى «عملکرد بخش کشاورزى در برنامه پنجم توسعه»
  

4  

 خصوصبهكاهش و نقش گوشت مرغ و  خانوارهاي ايراني پروتئين تأميننقش گوشت قرمز در دامي حاكي از آن است كه 
  گذشته افزايش يافته است.ساله  40در حدود  مرغتخم

روند صعودي  ،بخش شيالت به عنوان چهارمين زير بخش كشاورزي با دارا بودن سهم يك درصدي از ميزان كل توليد
فراوان  هايمزيتاين بخش با توجه به كرده است.  آغاز پروريآبزيفراوان كشور در  هايمزيتبسيار خوبي را با توجه به 

صورت گرفته  هايگذاريسرمايهشود. با توجه به  ارزآوريمنجر به افزايش اشتغال و  تواندميامنيت غذايي  تأمينعالوه بر 
 بخش به خوبي تحقق پيدا كرده است، ر بخش شيالت، بيشتر اهداف برنامه در ميزان توليد در ايندر برنامه پنجم توسعه د

درصد بوده است كه البته بايد  98و  99، 101، 106، 101به ترتيب برابر با  1394تا  1390به طوري كه ميزان تحقق از سال 
بوده است كه اين خود نشان از خوداتكايي باال و  هاتحريميادآور شد كه تحقق اهداف صورت گرفته در زمان افزايش 

  . دهدميكاهش وابستگي اين بخش به واردات را نشان 
 5/741كه در اين سال توليد بچه ماهي به  دهدمينشان  1394مارهاي موجود از وضعيت بخش شيالت در سال آ آخرين

 1393ميليون قطعه رسيده است كه به ترتيب نسبت به سال  319ميليون قطعه و همچنين توليد بچه ماهي براي رهاسازي به 
باب مزرعه بوده كه  17193 درصدي داشته است. تعداد مزارع پرورش ماهيان گرم آبي 9/3درصد و كاهش  3/13 افزايش

درصدي  4/21باب مزرعه بوده كه با رشد چشمگير  629تعداد مزارع پرورش ميگو  ه است. همچنيندرصدي داشت 8/5رشد 
فروند بوده است كه در اين مورد  11369، 1394تعداد شناورهاي كشور در سال  عالوه بر موارد ياد شده،همراه بوده است. 

  درصدي مواجه شده است. 1/1نيز نسبت به سال گذشته با كاهش 
 تجارت خارجي -2-6

افزايش يافته است. مقدار  1390روند مقدار صادرات در بخش كشاورزي با توجه به وجود نوسانات، نسبت به سال 
همچنين بخش افزايش يافته است.  1390نسبت به سال  1391ها از سال صادرات بخش كشاورزي با شروع تشديد تحريم

ميليارد  7/6ميليون تن به ارزش  5/5بيشترين مقدار صادرات را در دوره مورد بررسي به ميزان  1393در سال  كشاورزي
درصد افزايش  7/24و  1/33، از نظر مقدار و ارزش به ترتيب 1392ست كه نسبت به سال دالر به خود اختصاص داده ا

دالر بود كه نسبت به سال قبل،  1219ميانگين ارزش هر تن كاالي كشاورزي صادراتي نيز  1393در سال داشته است. 
  درصد را تجربه كرده است. 3/6اهش ك

 20در حدود طور ميانگين بهو در طول برنامه پنجم  يافته استافزايش  1390واردات بخش كشاورزي نسبت به سال 
ي مصرفي است، در هاواردات بخش كشاورزي كه به طور عمده كاال خصوصده است. افزايش واردات و بهميليون تن بو

ميليون تن محصوالت  7/22حدود  1393سازد. در سال امنيت ملي را با مشكل مواجه مي آنبلندمدت امنيت غذايي و به تبع 
درصد  1/23از نظر مقدار  1392ميليارد دالر وارد كشور شده است كه نسبت به سال  3/12مختلف كشاورزي به ارزش 

، صادرات بخش كشاورزي اعالم شده توسط گمرك آمار بر اساسدرصد كاهش داشته است.  1/9افزايش و از نظر ارزش 
لحاظ ارزشي با  و ازميليون تن  8/4به حدود  1393درصدي نسبت به سال  3/12از لحاظ وزني با كاهش  1394در سال 
درصدي از كل  7/16درصدي از كل وزن و  3/6ميليون دالر رسيد كه معادل سهم  4/5درصدي به حدود  83/13كاهش 

 19/20 كاهشاز لحاظ وزني با  1394حجم واردات بخش كشاورزي در سال خوشبختانه ارزش صادرات غيرنفتي است. 
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ميليون  9/8به حدود  يدرصد 88/27ميليون تن و از لحاظ ارزشي با كاهش  6/18به حجم  1393درصد نسبت به سال 
  ت.درصدي از كل ارزش واردات كاالهاي غيرنفتي اس 22/22از كل وزن و  درصدي 49/54دالر رسيد كه معادل سهم 

  هاي حمايتي از بخش كشاورزيسياست -2-7
  بيمه محصوالت كشاورزي -1-7-2

در سال اول  1390مختلف در مجموع در سال  هايزير بخشپرداختي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي به  ميزان غرامت
ميزان  ميليارد ريال رسيده است.هزار 8/11به حدود  1394هزار ميليارد ريال بوده كه اين مقدار در سال  10 در حدودبرنامه 

مربوط  1390درصد از غرامت پرداختي در سال  43مثال،  برايي مختلف متفاوت است. هاسالسهم غرامت پرداختي در 
درصد است. ميزان غرامت  50بيشترين ميزان سهم پرداختي مربوط به بخش باغي با  1394به بخش زراعت است و در سال 

ميزان غرامت پرداختي  كمترين ،ه در طول برنامه پنجمي افزايش يافته است. نكته ديگر اينكباغ زير بخشپرداختي به 
  به منابع طبيعي بوده است. تعلقهمواره م

افزايش  1390زراعت به صندوق، نسبت به سال  زير بخشتوسط كشاورزان براي  1394ميزان بيمه پرداختي در سال 
كاهش  1391سال  تفاق افتاده است كه سطح اين بخش درافزايش در حالي ااين است.  در حدود دو برابري داشته

با توجه به وجود نوسانات در طول برنامه  هابخشالبته ميزان حق بيمه پرداختي براي همه زير  چشمگيري يافته است.
از بيمه كشاورزي توسط افزايش يافته است كه اين امر نشان از افزايش استفاده  1390نسبت به سال  1394در سال  پنجم،

در  دهدمينشان  ق بيمه دريافتي توسط صندوقكشاورزان است. نكته قابل تأمل، در مورد تفاوت ميزان غرامت پرداختي ح
ميزان غرامت پرداختي همواره بيشتر از حق بيمه دريافتي توسط كشاورزان بوده كه نشان از  1392تا  1390سال متوالي  3

مثبت شده است كه اين امر  1394و  1393كشاورزي است. خوشبختانه اين مقدار در سال متضرر شدن صندوق بيمه 
  حاكي از افزايش استفاده از بيمه توسط كشاورزان باشد. تواندمي

را تحت پوشش خود قرار  يكشاورز هايبخش يرز يبا توجه به اهداف خود تمام يكشاورز يمهدر مجموع، صندوق ب
 يشافزا ياگوناگون كاهش  يلبه دال هابخش يراز ز يو در برخ مختلف متفاوت هايدر سال آن يزاناده است كه البته مد

موفق شده  1393سال  ازگذشته تنها  يانصندوق با توجه به عملكرد و تجربه خود در سال ينكه ا ينا يگرنكته د .است يافته
  و يا به عبارت ديگر از متضرر شدن جلوگيري كند. كند ياز مقدار غرامت پرداخت يشخود را ب يافتيدر يمهاست كه حق ب

  و عوامل توليد هانهادهيارانه  -2-7-2
داشته است كه البته اين  1391افزايش چشمگيري نسبت به سال  1392ميزان يارانه تخصيصي طبق مصوبه دولت در سال 

توليد در حالت كلي به  عواملو  هانهادههر سال با رشد منفي همراه بوده است. يارانه  1394و  1393 دو سالافزايش در 
مصرف سموم،  سازيبهينه -4انواع نهال  -3انواع بذر  -2انواع كود شيميايي و كودهاي عالي و زيستي  -1: مانندمواردي 

توسعه خدمات بهداشتي، درماني  -6 روستايياصالح نژاد دام  -5هوايي و زميني) ( يعمومكود شيميايي و مبارزه با آفات 
 آخرينكه طبق  يابدميو مواد بيولوژيك تخصيص  كنندهضدعفونيو عشايري واكسن دام، سموم، مواد  روستايي هايامد

درصد  75يستي با و ز يعال يو كودها يمياييانواع كود ش، بيشترين سهم تخصيص يارانه مربوط به 1394براي سال  آمار
 است.  هاي كشاورزياز كل يارانه
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 5درصد ديگر از يارانه بخش كشاورزي به  25و  گيردميبخش كشاورزي به انواع كود تخصيص  هاييارانهدرصد  75
 وريبهرهكه دولت كمك هزينه كمتري براي افزايش  دهدمي. بررسي دقيق تخصيص يارانه نشان گيردميمورد ديگر تعلق 

و موارد  دندهميبه خود اختصاص را  هايارانهد از سهم درص 93در دستور كار خود قرار داده است. خريد كود، بذر و نهال 
مصرف كود، اصالح نژاد دام و توسعه خدمات بهداشتي كه منجر به افزايش عملكرد بخش كشاورزي  سازيبهينهديگر مانند 

  درصد از يارانه را به خود اختصاص داده است. 7تنها  ،شودمي
  ورزيبه بخش كشا هابانكتسهيالت پرداختي  -3-7-2

بخش اختصاص داده  آنمختلف اقتصادي يكي از مواردي است كه براي اهداف توسعه  هايبخشتسهيالت بانكي به 
 آندر طول برنامه پنجم ميزان تسهيالت پرداختي به بخش كشاورزي همواره حالت صعودي داشته است و سهم . شودمي

 يبانك يالتپرداخت تسه درصد بوده است. 9تا  8در حدود با نوسانات كم از كل تسهيالت بانكي همواره با دو رقم اعشار 
طبق  .شودميپرداخت  يرو ساتوسعه  ير،تعم يجاد،ا، در گردش يهسرما تأمينبا هدف  يكشاورز براي بخشدر كشور 

 5/0، 8/6، 4/0، 9/17، 8/67، ميزان پرداختي به هريك از موارد مذكور به ترتيب برابر با 1394مربوط به سال  آمار آخرين
درصد از كل تسهيالت بخش كشاورزي است. با توجه به اينكه بيشترين هدف تسهيالت پرداختي بانكي مربوط به  5/2و 

درصد تسهيالت بانكي به بخش كشاورزي با اين هدف  68رو در حدود ، ازاينسرمايه در گردش است تأمينتسهيالت 
  پرداخت شده است.

  تضمينيقيمت  -4-7-2
تورم  يشبا افزا ينيتضم هاييمتق يشاست. اگر افزا يافته يشهمه محصوالت در هر سال افزا يبرا ينيتضم يهانرخ يتمام
 تواندميمتناسب نباشد  ،است يو دستمزد كارگران كشاورز يخدمات كشاورز هايينهكه شامل هز يكشاورز هايينههز

كه رشد شاخص  شود،ياشاره م 1391نمونه محصول گندم در سال  يكرا به وجود آورد. به عنوان مثال تنها به  يمشكالت
درصد بوده است. در  7/16سال برابر  ينگندم در ا ينيتضم يمت، اما رشد ق4/31برابر  1391در سال  يزراع يرگروهز يمتق
 ينكها ياو  ورزدميمحصوالت مبادرت  يگرد كاشتبه نظر و صرف يصورت كشاورز از كاشت محصوالت راهبرد ينا

در  1380دوم دهه سال  يمهنمونه در ن برايدهد. ميمانند مسكن سوق  يگرد يوسورا به سمت يكشاورز ينزم يكاربر
را به  يبرنج و چا مربوط به يكشاورز هاييناز كشاورزان زم يمسكن، برخ يمتق يشافزا يلكشور به دل يشمال يشهرها
  .افتديخرما اتفاق م يهاكرمان مانند بم در مورد باغ ياتفاق اكنون در شهرها يندادند و هم ييرمسكن تغ وسازتساخ
  الهاي كشاورزياشاخص قيمت ك -8-2

 1390تنها در سال  هاسالدرصد بوده است كه در اين  30كل در سه سال اول برنامه بيش از  يدكنندهتولشاخص بهاي 
 2/34شاخص بهاي توليدكننده در بخش كشاورزي كمتر از شاخص كل توليدكننده بوده است. شاخص كل توليدكننده از 

به عدم پرداخت يارانه به  توانمي آنكاهش  رسيده است كه از داليل 1391در سال درصد  4/32به 1390در سال درصد 
گروه  1391ي اقتصادي اشاره نمود. در سال هاتحريمشوك ارزي در دي ماه سال مذكور و تشديد  توليدي، هايبخش

اي كه ميزان تأثيرگذاري ه است بگونهكشاورزي، شكار و جنگلداري دومين سهم افزايش نرخ تورم را به خود اختصاص داد
  بوده است. درصد 1/25در اين سال برابر با  آن
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ماهيگيري بيشترين كه در اين ميان گروه  هدرصد بود 5/43شاخص كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري ، 1392در سال 
درصد  9/42گروه كشاورزي، شكار و جنگلداري با  آناز  و پسدرصد به خود اختصاص داده بود  52را با  ميزان نرخ تورم

براي  بخشيناناطمبا ايجاد فضاي  1393ل ، در سا1392رشد نسبت به سال قبل در رده دوم قرار دارد. برخالف سال 
با كاهش مواجه  1392نرخ تورم شاخص كل نسبت به سال  توليدي و صنعتي كشور، هايبخشتوليدكنندگان و حمايت از 

ادغام و تحت عنوان كشاورزي،  يكديگربا  يو جنگلدارشكار  ي كشاورزي،هاگروهدرصد رسيد. در اين سال  8/14و به 
 ايهستهسال برنامه پنجم نيز در پي توافق  آخرينو مصادف با  1394شدند. در سال  يگذارناماهيگيري جنگلداري و م

خارجي افزايش يافت كه اين امر منجر به كاهش نرخ تورم در شاخص كل توليدكننده  گذاريسرمايهبرجام، اميدها براي 
  و شاخص توليدكننده در بخش كشاورزي شده است.

  در بخش كشاورزي وريبهره -9-2
درصدي  4با رشد بيش از  1391نيروي كار در بخش كشاورزي به غير از سال  وريبهرهاول برنامه پنجم توسعه،  چهار سالدر 

به دليل افزايش ميزان اشتغال بخش كشاورزي در اين  توانميرا  1391در سال  وريبهرهمواجه شده است. علت نرخ رشد منفي 
ي هاسالدر  همراه بوده است. 7/3با رشد در اين بخش دانست، زيرا در سال مذكور ميزان توليد  1390ل نسبت به سا 1391 سال

سرمايه  وريبهرهنيز ميزان رشد توليد مثبت ولي تعداد افراد شاغل روند نزولي داشته است. از سوي ديگر ميزان  1393و  1392
كمتر از مقدار سال پايه  آنبه عنوان يكي ديگر از عوامل توليد در طول دوره نسبت به سال پايه كاهش داشته است و حتي ميزان 

بعد با نرخ رشد  هايدر سالكه با نرخ رشد منفي مواجه است  است. با اين وجود در دوره مورد بررسي عالوه بر سال اول برنامه
سرمايه  وريبهرهكل عوامل توليد بخش كشاورزي با توجه به نرخ رشد منفي  وريبهرهدرصد بوده است. مثبت و در حدود يك 

مثبت همراه بوده كه نرخ وري بهرهبا نرخ رشد  يدر صورت 1391كل در سال  وريبهره، منفي شده است. ميزان 1390 در سال
 در كل عوامل توليد است. وريبهرهاال بودن سهم سرمايه در نشان از ب موضوعمنفي بوده است كه اين  آنرشد نيروي كار در 

  كرده است. آغازروند نزولي خود را  1391كل عوامل توليد از سال  وريبهره مجموع،

   راهكارهاي پيشنهادي -3

 :شوديم يهتوصم شامل موارد زير بهتر برنامه شش ياجرا يبرا ييموجود، راهكارها يطبر اساس شرا

  يبه منابع مال يدنتنوع بخش -1
 ياست كه تقاضا برا يها از جمله مسائلبخش يگربا د يدر بخش كشاورز يالتپرداخت تسه يطزمان و شرا نوع، يپندار يكسان
 هاييوهش يازمندن يدمتفاوت تول يطبه واسطه شرا ي. اساساً بخش كشاورزسازديرا دچار مشكل م يدر بخش كشاورز گذارييهسرما
 يافتهساخت  يمال ينتأم يباتو استفاده از ترت يبخش كشاورز يمال ينتأم يهاروش يساز متنوعاست.  ينابع مالم يناز تأم يمتنوع

  .شوديم يتلق يدر كشاورز گذارييهالزامات سرما ينفكشده، امروزه جز ال يطراح يبخش كشاورز يبرا يكه به طور اختصاص
  يبه بخش كشاورز يشترب يالتتسه يصتخص -2

 يمتبا اصالح ق يبه بخش كشاورز يياعطا يالتحجم تسه يتتقو يقاز طر يبخش خصوص گذارييهامكان سرما تقويت
وام بلندمدت از  ياعطا يقاز طر يبانك كشاورز يهاعتبارات، كمك به سرما يپروژه محور كردن اعطا يه،نهاده سرما ينسب
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 يقكشاورزان از طر هايييدارا يبرا يشترمبادله ب يتقابل ايجادكشاورزان و  هايييسنددار كردن دارا ي،ارز يرهصندوق ذخ
  مهم كمك خواهند كرد. ينبه ا يهثانو يبازارها يتو تقو يجادا

  يدر بخش كشاورز يآوربازار فن يجادكمك به ا -3
با حركت به سمت خودگردان  يو آموزش كشاورز يقاتتقاضا محور كردن تحق يو آموزش برا يقاتنهاد تحق اصالح

بخش  يدكنندگانتول يازهايسازگار با ن هاييآورفن يدبه تول توانديم يو آموزش يقاتيمراكز تحق يقيو تشو يجيتدر يساز
  منجر شود. يكشاورز

  يدر بخش كشاورز يدولت گذارييهسرما يتتقو -4
در بخش  يخصوص گذارييهمكمل سرما يدولت گذارييهسرما يو خارج يمطالعات داخل يتمام يجآنجا كه بر اساس نتا از

 ينچنو هم يانرژ يهاحامل يمتق ينفت و آزادساز يمتق يشكه درآمد دولت به واسطه افزا يطياست و در شرا يكشاورز
  است. يضرور يدولت در بخش كشاورز گذاريمايهسر يشكرده است، لذا افزا يداپ يشآن افزا يشترفروش ب

  راندمان آب يشافزا -5
 يكه راندمان آب در بخش كشاورز يو باران ياقطره ياريآب يرنظ هايييوهاز ش شوديم يهآب توص يينبا توجه به راندمان پا

  است. يدولت ضرور ياز سو يتيحما يالتمنظور ارائه تسه ينا ياستفاده شود. برا دهد،يم يشرا افزا
  يكشاورز ياراض يحتسط -6

 ينمصرف آب را حداقل ب توانيبه مزارع، م يرسانكاهش هدر رفت آب هنگام آب يلبه دل يكشاورز ياراض يحبا تسط
  وري محصوالت كشاورزي شود.تواند باعث افزايش بهرهوري آب ميافزايش بهرههمچنين  درصد كاهش داد. 15تا  10
  كشت يالگو ييرتغ -7
به جهت استفاده  ياكاشت محصول از لحاظ منطقه يبرا يزيربرنامه شوديم يهاز هدر رفت آب، توص يريجلوگ يبرا
 يتبودن محصول در اولو يكبرنج تنها در شمال) و از لحاظ استراتژ يد تولمحصول خاص (مثالً يدتول ياز آب برا ترينهبه

فعاالن بخش  يدولت با همكار يتمام مناطق كشور از سو يكشت برا يالگو يو اجرا ينمنظور تدو ينا ي. برايردقرار گ
  است. يضرور يكشاورز

  ييدر مناطق روستا يليو تكم يليتبد يعدر صنا گذارييهسرما يبرا يزهانگ يشافزا -8
توسعه  ياتي،مال هاييتمانند معاف يموارد يقاز طر ييدر مناطق روستا يليو تكم يليتبد يعدر صنا گذارييهبه سرما يقتشو
ونقل، حمل ينهمانند كاهش هز ياييكند و مزا يرياز مهاجرت افراد از روستاها به شهرها جلوگ توانديو... م هايرساختز

  دهد. يشرا افزا ذاريگيهسرما يزهانگ توانديم اسطهمواد و يدخر يرفتن واسطه برا يناز ب
  ينسرزم يشآما يبر مبنا يمحصوالت كشاورز يدكاشت و تول يزيرلزوم برنامه -9

كشاورزان در طول  يقبل يهابخش بر اساس تجربه و آموخته ينمحصوالت ا يدحاصل تول ي،بخش كشاورز يفعل وضعيت
در كشور وجود ندارد و  يبخش كشاورز يداتتول يمناسب كالن برا گذاريياستس ينكهگذشته است. با توجه به ا يانسال

بوده است، لذا انتظار عبور از  يكسانبه صورت  موارهصورت گرفته از كشاورزان سراسر كشور، ه هاييتحما ينهمچن
كه مطالعات  شوديم يهتوص ينرو، به مسئول ين. از اباشدينم يحبخش صح ينباال در ا يو تحقق رشدها يسنت يكشاورز
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 يخود از كشاورزان را بر مبنا هاييتانجام داده و سپس تمام حما يدر بخش كشاورز ينيسرزم يشدر مورد آما يمناسب
د بر ماننو آب يكاستراتژ يركاشت محصوالت غ يبرا يكه از منابع مل يمثال، از كشاورزان ياصول قرار دهند. برا ينا

  .يردصورت نگ يتحما شود،يهندوانه استفاده م
  ينسرزم يشآما يبر مبنا يكشاورز اييارانه هاييتانجام حما -10

به  يكشاورز آالتينماش يارانهصادرات و  يارانه ي،انرژ يارانهاعم از  اييارانه هاييتدر كشورمان تمام حما متأسفانه
 يبرا ينيسرزم يشآما يبر مبنا يحيصح يزيركه اگر برنامه يدر حال. گيرنديدر سراسر كشور انجام م يصورت عموم
بود.  يمحصوالت كشاورز يوربهره يشدر افزا ها،يارانهمثبت  اثراتشاهد  توانيانجام گرفته باشد، م يبخش كشاورز

 ييدكشت برنج مورد تأ يبودن خاك، برا يزو حاصلخ يكشور از لحاظ منابع آب يبه عنوان مثال، اگر مناطق شمال
 ورتمحصول ص يناز ا يشترب يدولت از كشاورزان مناطق شمال هاييتتمام حما بايستينظران بوده باشد، مصاحب

از مناطق  يكاشت هندوانه تنها در برخ ينكها ياپرداخت نشود و  اييارانهمناطق  يندر ا يگرو بر محصوالت د يردگ
از كشور  ياز خروج آب مجاز اييارانه هاييتشود تا عالوه بر هدررفت حما يده تولجامع يازكشور و آن هم به اندازه ن

  شود. يريجلوگ
  يدانشگاه و بخش كشاورز ينبه ارتباط ب يشترتوجه ب -11

آمار، نشان از اشتغال  يناست. ا يرانمركز آمار ا 1393مربوط به سال  ي،آمار منتشر شده ساالنه از بخش كشاورز آخرين
كه متأسفانه  دهديدارد كه تأمل در آن نشان م يدر بخش كشاورز يدرصد از دانش آموختگان رشته كشاورز 18تنها 

را فراهم كنند تا  يطيشرا شوديم يهتوص ين. لذا به مسئولشودياداره م يدر كشورمان، همچنان به صورت سنت يكشاورز
در رشته  يلكردهورود افراد تحص يقاز طر يدجد يورود علم و تكنولوژ ينهزم ها،كردهيلتحص ياشتغال برا يجادعالوه بر ا
  فراهم شود. يبه بخش كشاورز يكشاورز

  يمناسب در رشته كشاورز يآموزش عمل -12
معضل  ين. ارودينظام به شمار م ينمعضالت ا ينتراز بزرگ يكي ي،اكشور در هر رشته يدر نظام آموزش يتئور آموزش

 يو در برخ كنديم يدانمود پ يشترپس از ورود به بازار كار ب يرشته كشاورز يالنالتحصفارغ يبرا يدر بخش كشاورز
افراد به  ينامر موجب ورود ا ين. در مجموع، اشوديبه بازار كار م هاآننداشتن مهارت، مانع از ورود  يلبه دل يز،موارد ن

نخواهند داشت. لذا به  يدر خور توجه ييكارا يز،ن يورود در بخش كشاورز و در صورت شوديم يرمرتبطمشاغل غ
 يندر ح نندافراد بتوا ينصورت نگرفته و ا يتنها به صورت تئور يكه آموزش رشته كشاورز شوديم يهتوص ينمسئول
  آموزش الزم را كسب كنند. ي،اگلخانه يطمح ياو  يكشاورز هاييندر زم يلتحص

  يكاستراتژ بندييتبراساس اولو ياز بخش كشاورز يبوم يسازشاخص -13
هاي معين و تعريف شده توسط شاخص يكلحاظ استراتژبه  يابتدا محصوالت موجود در بخش كشاورز شوديم يهتوص
سپس روند همه  سازي استاندارد و علمي در اين حوزه ضرورت دارد.بندي شوند كه براي اين موضوع، ابتدا شاخصرتبه

بهبود آن،  يقرار داده و برا يمورد بررسهاي طراحي شده براساس شاخصرا در طول زمان  يت كشاورزمحصوال
  گيرد. اممناسب انج يزيربرنامه
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  يكدر كاشت محصوالت استراتژ يژهاهتمام و -14
 ينكهاست. با توجه به ا يدهنرس ييبه مرز خودكفا گاهيچه يدر طول دوره بررس يمحصول يچه ي،محصوالت زراع ينب در

لذا دولت همواره  روند،يبه شمار م يكجزء محصوالت استراتژ ي،روغن يهامانند گندم، برنج، جو، ذرت و دانه يمحصوالت
 يرا انجام دهد تا كشاورزان برا يتيحما هاييارانه يا ينيتضم يمتق يلخود از قب ياستيس هاييزيربرنامه يطور يدبا

  شوند. يقمحصوالت تشوگروه از  ينكاشت ا
  كاشت محصوالت يبرا گذاريياستدر س نگرييندهآ -15
 شوديم يهتوصبه آب فراوان است، لذا  يازن يروغن يهااز محصوالت، مانند ذرت و دانه يكاشت برخ يبرا ينكهتوجه به ا با
 ييهابا توجه به شاخص يبحران يطكنند و در شرا ينواردات تأم يقاز طر ياسي،امن س يطگروه از محصوالت را در شرا ينا

 يتدر اولو يقي،تشو هايياستس يلهگروه از محصوالت را بوس ينبحران، كاشت ا يريتاستقبال از بحران و مد يلاز قب
قرار داد  ياسيامن س يكه كشور در فضا يزمان يهامحصوالت تنها در برهه ينصورت، كاشت ا ينا يرقرار دهند. در غ

  .شوديم يهتوص
  يدام يهانهاده يداز تول يتحما -16

 يمتيق هاييتكند. از حما يتحما يمتيق يرو غ يمتيق يتيحما هايياستس يقاز طر يدام يهااز نهاده توانديم دولت
و  يابيبازار هاييتبه تعرفه واردات، حما توانيم يمتيق يرغ هاييتو... و از حما ياعتبار يمتهدف، ق يمتبه ق توانيم

از محصوالت  يكو... اشاره كرد كه در هر  يكشاورز يمهب يد،عوامل تول يارانهو  اييرتعرفهغ ياقدامات مرز ي،بازار رسان
  .كنديم ييرتغ هاياستو... كاربرد س يدتول يسكمانند ر يگريو عوامل د يتبا توجه به اهم

 
  


