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 چكيده

 از جلوگيری برمبتنی مناسب کشت الگوی اقتصادی، توسعه برای یدارپا یبه کشاورز يابیالزمه دست

وری مطلوب از منابع، بر بهرهبا آمایش کشاورزی مبتنی .است این منابع از بهينه وریبهره منابع و اتالف

ها و تنگناها، افزایش توليد و های کشاورزی در سطوح مختلف، شناسایی محدودیتشناسایی ظرفيت

 درآمد چنين شرایطی قابل حصول خواهد بود. عوامل کالن مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل محيطی و

های خود انتخاب الگوی کشت مناسب را تحت اقليمی و عوامل بازاری هریک از طریق اجزا و زیرمجموعه

کنش و تأثير متقابل سازی منابع و نظام بازار حاصل برهمها، بهينهها، رویهدهند. سياستثير قرار میأت

گوی کشت مناسب است. این های الکننده شاخصیند آنها ترسيماگذار مذکور هستند که برعوامل تأثير

برداری پایدار از های اقتصادی، امنيت غذایی، مزیت نسبی و درنهایت بهرهشاخص :ها عبارتند ازشاخص

 هياز بق شتريمنابع آب و کشش بازار ب یفيوکیکمّ تيدو عامل ظرف با کشت یالگو تناسبمنابع پایه. 

 . عوامل است ریاز سا تردهيچيآب پ تيفيکوتيکم نكهیا عالوهبه. است ریرپذيعوامل تأث

مدت سطح زیرکشت و توليد ملی و بلندی و تحليل آماری الگوی کشت موجود، شامل روند بررسی کمّ

استانی و همچنين صادرات و واردات محصوالت زراعی و باغی در کنار تشریح کيفيت تأثيرپذیری الگوی کشت 

نظام عرضه و تقاضا، نشان داد که عدم استفاده بهينه از  موجود از عوامل کليدی مثل آب، امنيت غذایی و

ها، است. ناقصی و ناکارآمدی سياستکرده رو ههای جدی روبها و محدودیتمنابع، الگوی توليد را با چالش

به ظرفيت آب و خاک در انتخاب الگوی کشت،  یتوجهبیمند در تدوین الگوی کشت، فقدان چارچوب نظام

های پيش رو هستند که ها و محدودیتترین چالشرضه و تقاضا و فرهنگ مصرف غلط مهممند نبودن عنظام

های بجا و پایبندی در اجرای آنها، تدوین سند ملی حمایت هایی چون اتخاذ سياستمنظور رفع آنها راهكاربه

بع آب و سازی الگوی کشت با هدف مصرف بهينه آب و حفاظت از مناو هدایت الگوی کشت مناسب، پياده

های حد واسط عرضه و تقاضا و توسعه سياست کشت سفارشی و ترویج سازی برای توسعه چرخهخاک، بستر

 ن ميزان مصرف کاالهای اساسی، پيشنهاد شده است. کردسازی در جهت استاندارد و فرهنگ

 

 مقدمه و مفاهيم

 امنيت به دستيابی در بسزایی نقش که است اجتماعی و اقتصادی توسعه در کليدی بخشی کشاورزی

 و حاصلخيز هایزمين طرفی از. کندمی ایفا هاانسان رفاه و فقر کردن کنریشه اقتصادی، تنوع غذایی،
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 افزایش را کشاورزی توليدات به نياز روز به روز جهان، رشد به رو جمعيت و بوده محدود کشاورزی منابع

. است شده کشاورزی نياز مورد منابع بر فشار موجب تقاضا در افزایشی چنين امروزه که طوریبه دهد؛می

 برداشت افزایش با توانمی تنها را شرایط این دارد وجود دسترسقابل منابع در که هاییمحدودیت دليلبه

 کشاورزی هاینهاده سایر و آب منابع موجود، هایزمين از استفاده با ریزیبرنامه طریق از سطح واحد در

 هایسامانه مدیریت برای آن بهينه الگوهای تعيين و زیرکشت مناطق ریزیبرنامه روازاین. کرد مدیریت

 قطعيتعدم و برندمی رنج آب کمبود از که خشکنيمه و خشک مناطق در ویژهبه کشاورزی، توليدی

 . است ضروری و الزم امری است، برخوردار بيشتر احتمال از آن در زراعی هایبرنامه

نسبت سطح زیرکشت محصوالت مختلف در یک منطقه  :تعریف الگوی کشت عبارت است ازاز نظر 

ر یک انه و نظم فضایی محصوالت کشاورزی ديمشخص و در مقطع مشخصی از زمان که بيانگر توالی سال

اسب با متن ،تر الگوی کشت به مفهوم تعيين نوع گياه یا محصول مورد کاشتمنطقه است. به زبان ساده

ين یک تعي :های تأثيرگذار در توليد آن محصول است. در مقياس کالن الگوی کشت عبارت است ازمؤلفه

ان و های کالن کشور، دانش بومی کشاورزبر سياستنظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار و مبتنی

ورزی در ک توليد محصوالت کشاای با رعایت اصول اکوفيزیولوژیهای منطقهگيری بهينه از پتانسيلبهره

ياز چيست زیست. یک مدل جامع الگوی کشت به دنبال پاسخ دادن به سؤاالتی از قبيل نراستای حفظ محيط

که  کندها مشخص صورت پتانسيل در اختيار است و لذا باید برای این سؤالو چه ميزان منابع موجود یا به

 انی توليد شود. چه محصولی، به چه ميزان، در کجا و در چه زم

تبيين  گذار بر الگوی کشت مناسب ودر این راستا در تحقيق حاضر پس از برشمردن عوامل تأثير

انی و های آن، وضع موجود الگوی کشت کشور با ارائه آمار مربوط به سطح زیرکشت ملی و استشاخص

موجود از  یری الگوی کشتمدت توليد محصوالت به تصویر کشيده شده است. در ادامه تأثيرپذبلندروند 

ينه و نظام بارزترین عوامل کيفی همچون آب مصرفی با لحاظ ردپای آب، امنيت غذایی مطابق با سبد به

های درحال است. درنهایت با در نظر داشتن سير تحوالت قانونی و برنامه شدهعرضه و تقاضا تشریح 

تيابی در جهت دس هاییرمبنای آن پيشنهادرو استخراج و بهای پيشترین چالشاجرای الگوی کشت، مهم

 به الگوی کشت مناسب ارائه شده است. 

 

 هاگذار بر الگوی كشت و شاخصعوامل تأثير. 1

 اقليم زیرا است؛ یافته چندان دو اهميتی اخير دهه چند طی خصوصبه کشت، الگوی بر تأکيد و توجه

 ترینمهم از یكی به اقليم تغيير توسط غذایی امنيت تهدید و کرده تغيير توجهیقابل طوربه زمين کره

 کشاورزی برای وصف این با(. 2009 همكاران، و kang) است شده تبدیل یكموبيست قرن هایچالش

 منابع آن سازیبهينه برای اصلی هایلفهؤم از یكی و بوده ضروری امری کشت الگوی بودن بهينه پایدار،



 

 

 اقتصادی توسعه مفهومی مدل یک در را پایدار کشاورزی شماتيک نمایش 1 شكل. است مصرفی آب

 دستيابی و شدهیاد هایچالش رفع الزمه است، شده داده نشان شكل این در که طورهمان. دهدمی نشان

 و منابع اتالف از جلوگيری برمبتنی مناسب کشت الگوی اقتصادی، توسعه برای پایدار کشاورزی به

  .است منابع این از بهينه وریبهره

 

 . نمایش شماتيک كشاورزی پایدار در توسعه اقتصادی1شكل 

 
 

 و کشت تناسب ،مياقل وتناسب کشت کشت شامل  یمؤثر در الگو یاهیپا عامل چهاراست،  گفتنی

 عرضه تيظرف وب کشت تناس ،آب منابع یفيوکیکمّ تيظرف و کشت تناسب ،خاک یزيحاصلخ تيظرف

 قابلنيز  خاک و بوده داریپا نسبتاً یمياقل طیشرا عامل، چهار نیا نيب در. هستند (بازار)کشش  تقاضا و

 یهاحلقه در ضعف ليدلبه یول ،است ینيبشيپ قابل چه اگر تقاضا و عرضه تناسب. است اياح و اصالح

 چهارم عامل. است کنترل قابل کمتر ای و کنترل رقابليغ موارد از یاريبس در مصرف و ديتول حدواسط

 دسترس قابل جا همه در هم و بوده ریرپذييتغ هم است آب منابع یفيوکیکمّ تيظرف و کشت تناسب که

 بازار کشش و آب منابع یفيوکیکمّ تيظرف عامل دو با کشت یالگو تناسب وصف نیا با. ستين نيتأم و

 اگر. است عوامل ریسا از تردهيچيپ آب تيفيکوتيکم نكهیا عالوههب ؛شودیم متأثر عوامل هيبق از شتريب

 کل در و محصول هر ديتول زانيم بر یمؤثر اريبس عامل تقاضا و عرضه نيماب چرخه و بازار کشش چه

 زانيم و بوده ريمتغ دسترس قابل آب طیشرا حسب بر آب نيتأم یهاسامانه یول ،است کشت یالگو

 داشت کاشت، گانهسه مراحل در استفاده مورد یفناور ،یمياقل طیشرا محصول، نوع حسب بر آب مصرف

 رييتغ...  و آب نيتأم سامانه نوع ،یکشاورز خاک تيفيک آب، برداربهره و کشاورز یفن دانش برداشت، و

 یبرا را آب مصرف از یتوجه قابل درصد تواندیم یاريآب دور ميتنظ یبرا کشاورز دانش تنها. ابدییم

 یکشاورز یمصرف آب یهاچالش متنوع، یرهايمتغ و رييتغ نیا با حال. دهد رييتغ خاص محصول کی

 استفاده دانش. ندکیم مواجه یسخت با را آن نکرد یکمّ که است یموضوع کشت یالگو یریرپذيتأث و

 کنار در که است یگرید موضوعات رمتراکم،يغ ای و متراکم یهاکشت انواع دانش سبز، آب از یحداکثر

 افزایش نياز و تقاضا و افزایش جمعيت 

محدودیت منابع و فشار بر آن  

 نوسانات آب و هوایی، تغييرات اقليمی

 و ریسک باال در کشاورزی

های زیست محيطیآلودگی 

سنتیها و کشت عادت 

وری مطلوب از منابعبهره  

های کشاورزی در شناسایی ظرفيت

  سطوح مختلف

ها و تنگناها شناسایی محدودیت 

 افزایش توليد 

 افزایش درآمد 

 الگوی كشت مناسب

 كشاورزی اقتصادی و پایدار

 مسائل موجود آمایش سرزمين ریزیبرنامه
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  .ندردا یتوجه قابل یریرپذيتأث و گاهیجا و ستندين اغماض قابل شده ادی عوامل

 : استشرح زیر مؤثر در الگوی کشت بهای تر عوامل پایهبندی تفصيلیبا این وصف در یک تقسيم

ی، های اقتصادی دولت، الزامات تأمين امنيت غذایالف( عوامل کالن مدیریتی؛ شامل سياست

 ای.های تجاری و تعرفههای حمایتی مستقيم و غيرمستقيم و سياستسياست

شتغال تجربی به یک کشت خاص، ا ب( عوامل انسانی؛ شامل دانش و مهارت، انگيزش کاری، گرایش

 برداران. و معيشت بهره

 هایمحدودیت و هاهای منابع، قابليتها و محدودیتج( عوامل اقليمی و محيطی؛ شامل قابليت

 وری در استفاده از منابع طبيعی و مزیت نسبی توليد. فصلی، بهره

 بازار .رسانی و کشش د( عوامل بازاری؛ شامل نظام عرضه و تقاضا، بازار

کنش رهمبگيری منابع و نظام بازار هستند که از کارها، بهها، رویهدهنده سياستعوامل فوق شكل

 شود. گيری الگوی کشت ایجاد میهایی برای شكلآنها شاخص

ی، های مورد نياز در طراحی الگوی کشت، شاخص اقتصادی، امنيت غذایترین شاخصازجمله مهم

 (: 2)شكل  هستندپایه  منابع از پایدار ریبردامزیت نسبی و بهره

ای تعيين گونههای اقتصادی در الگوی کشت باید بهیا شاخص شاخص :اقتصادیشاخص  (الف

، حداکثر خاک و خصوص آبهوری از منابع موجود بشوند تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهره

فزایش درآمد و اهمراه داشته باشد و کشاورزان بتوانند با  درآمد را برای کشاورزان و توليدکنندگان به

ین ا هب های خود اقدام کنند وفعاليت گذاری و توسعهسود حاصل از فروش توليدات، نسبت به سرمایه

رسانی و کشش بازار و . نظام عرضه و تقاضا، بازارکندترتيب رونق اقتصادی را در بخش کشاورزی فراهم 

مين های اقتصادی دولت، الزامات تأهای کالن مدیریتی ازجمله سياستو سياستتقاضا از یک طرف 

های تجاری های حمایتی مستقيم و غيرمستقيم و سياستهای کالن، سياستامنيت غذایی در سياست

هستند.  مستقيم بر شاخص اقتصادی تأثيرگذارطور مستقيم و غيرای در کشور از طرف دیگر بهو تعرفه

دهد، از دیگر عوامل وری عوامل توليد را تحت تأثير قرار میرت نيروی انسانی نيز که بهرهدانش و مها

 تأثيرگذار بر این شاخص است. 

کننده جایگاه ای کالن تعيينهالزامات تأمين امنيت غذایی در سياست :شاخص امنيت غذایي (ب

استراتژیک  محصوالت اساسی ومحصوالت اساسی در کشور است. زیرا در طراحی الگوی کشت باید 

صورت ویژه مورد توجه قرار گيرند تا امنيت غذایی کشور های روغنی و ذرت به ازجمله گندم، برنج، دانه

بخش تأمين شود و خودکفایی در محصوالت مهم و مورد نياز کشور حاصل  به شكل مطلوب و اطمينان

گيری هر نوع الگوهای کشت در ساسی بر شكلهای دولت برای تأمين محصوالت ابنابراین حمایت .شود

 غذایی امنيت شاخص تعيينكننده محصوالت این جایگاه درنهایت کشور تأثير قابل توجه خواهد گذاشت و

 بود.  خواهند



 

 

رج مزیت نسبی شامل محصوالتی است که دارای تقاضا در داخل و یا خا :ينسب تیمز شاخص (ج

سبی شود. با این وصف محصوالت دارای مزیت نمحور توليد میتقاضاصورت است و به همين دليل به

 یشود. لذا گروههای بيرونی، توسعه و گسترش توليد را سبب میمتأثر از عامل بازار بوده و بدون حمایت

 مطلوبيت و باالتر نسبی مزیت از که ایگلخانه توليدات و زعفران پسته، مانند کشاورزی محصوالت از

  .يرندگ قرار کشت الگوی در اولویت با اساسی محصوالت از پس دبای برخوردارند، بيشتری اقتصادی

: منابع آب و خاک از طرفی محدود بوده و از طرف هیپا منابع از داریپا یبرداربهره شاخص (د

منابع پایه منظور پایداری در توليد محصوالت کشاورزی، حفاظت از دیگر منابع پایه توليد هستند، لذا به

صورت ویژه در طراحی الگوی کشت مورد توجه قرار گيرد. به دزیست بایو خاک و محيطخصوص آب هب

 اسالمی جمهوری کشور خشکنيمه و خشک اقليم و طرف یک از آب وکيفيتميتکّ پيچيدگی و اهميت

 خواهد توجيه شكل بهترین به را آب منابع از بهينه وریبهره محوریت کشت الگوی تدوین لزوم ایران،

 مورد منابع از پایدار برداریبهره شاخص عنوانهب نيز آب مصرف سازیبهينه حاضر، مطالعه در لذا. کرد

  .گرفت خواهد توجه
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 ها بر تدوین الگوی كشت بهينهنمایش اجمالي عوامل تأثيرگذار و شاخص .2 شكل

 
  

  عوامل کالن مدیریتی

های اقتصادی دولتسیاست 

الزامات تأمین امنیت غذایی 

های حمایتیسیاست 

 مستقیم.1

 غیرمستقیم.2

ایهای تجاری و تعرفهسیاست 

 عوامل انسانی

 دانش و مهارت نیروی انسانی 

 انگیزش کاری 

 گرایش تجربی به یک کشت خاص 

 اشتغال 

برداران معیشت بهره 

 عوامل اقلیمی و محیطی

های منابع ها و محدودیتقابلیت 

های فصلی ها و محدودیتقابلیت 

وری در استفاده از منابع طبیعی بهره 

 مزیت نسبی تولید 

 عوامل بازاری 

 نظام عرضه و تقاضا 

رسانی بازار 

 کشش بازار 

 تدوین

 الگوی 

 کشت 

 مناسب

 سازی الگوی کشتپیاده نحوه و الزامات

 (نظارت و اجرا ریزی،برنامه)

 عوامل مؤثر بر الگوی کشت

 ها شاخص

 اقتصادی 
 )نظام عرضه و تقاضا(

 امنیت غذایی
 )محصوالت اساسی(

 مزیت نسبی 
 صادرات( و تولید )قابلیت

 برداریبهره

  منابع از پایدار

 هاسیاست

 هارویه

 سازی بهینه

 منابع

 نظام بازار



 

 

 

 در كشور وضع موجود الگوی كشت. 2

 . توزیع سطح و توليد محصوالت در سطح كشور1-2

. بر دتوجهی را در توليد انواع محصوالت کشاورزی دارفصل ظرفيت قابلایران با دارا بودن شرایط اقليمی چهار

درحال صورت سنتی در کشور رواج یافته است. این اساس کاشت دامنه وسيعی از انواع محصوالت کشاورزی به

يليون هكتار در چرخه م 18قریب به  ميليون هكتاری کشور، 164، از عرصه براساس اطالعات موجودحاضر 

ميليون  3/6آبی و حدود  صورتبهميليون هكتار  8توليد محصوالت کشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 

منظور دستيابی به وضعيت به برداری قرار دارند.آیش آبی و دیم مورد بهره صورتبهدیم و بقيه  صورتبههكتار 

است که گفتنی های اخير استفاده شد. ای سالموجود توليد محصوالت زراعی و باغی در کشور از آمار مقایسه

ی آمار توليد محصوالت زراعی بر حسب سال زراعی ارائه شده است درحالی که محصوالت باغی طی سال شمس

های ها، آمار توليدات کشاورزی برای دوره سالزمانی دادههماند. برای کاهش خطای ناشی از موضوع غيرارائه شده

مدت تغييرات چشمگير است که سطح محصوالت باغی در کوتاه گفتنیانتخاب شده است.  1397تا  1392

 . کندخطای زیادی ایجاد نمیهای مابعد و ماقبل نداشته و لذا در مقایسه با توليدات زراعی سال

گروه اصلی(  7محصول زراعی )در  26های کشاورزی شامل اطالعات موجود درج شده در آمارنامه

انه يکه آمار آنها شامل سطح زیرکشت و ميزان توليد سال استگروه اصلی(  10محصول باغی )در  54و 

خالصه آماری سطح زیرکشت و ميزان توليد  2و  1ها درج شده است. جداول گردآوری و در این آمارنامه

-1396زراعی  ترتيب برای بخش زراعی در سالهای اصلی زراعی و باغی بهاین محصوالت را برای گروه

دهند. سطح زیرکشت و ميزان توليد نشان می 1396و  1394های و برای بخش باغبانی در سال 1395

 )پيوست( ارائه شده است.  17و  16تيب در جداول ترهای فوق بهمحصوالت زراعی و باغی برای سال

سطح اراضی زیرکشت محصوالت  1395-1396های آماری موجود در سال زراعی براساس گزارش

(. غالت 1اند )جدول ميليون تن توليد محصول داشته 82ميليون هكتار بوده که حدود  11زراعی حدود 

زیرکشت محصوالت زراعی را به خود اختصاص  درصد سطح 70های اصلی زراعی، حدود در بين گروه

درصد، حبوبات  4/9ای با اند. نباتات علوفهدرصد از توليد این محصوالت را دربرداشته 24داده که قریب به 

درصد و سایر  7/2، محصوالت جاليزی با 7/4درصد، سبزیجات با  5درصد، محصوالت صنعتی با  3/7با 

خود طح زیرکشت را در کشور براساس آمار سال زراعی یاد شده بهترتيب سدرصد به 3/1محصوالت با 

درصد بيشترین  5/49(. همچنين در ميان انواع محصوالت زراعی، گندم با 1اند )جدول اختصاص داده

پيوست(. براساس مأخذ آماری یاد شده، نباتات  16سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده است )جدول 

ترتيب بيشترین ميزان درصد به 6/20درصد و سبزیجات با  24غالت با حدود  درصد، 6/24ای با علوفه

درصد بيشترین ميزان توليد و سپس  1/15اند. گندم با خود اختصاص دادهتوليد محصوالت زراعی را به

درصد باالترین سهم را از  49/9و  83/9، 66/12ای، چغندر قند و نيشكر با ميزان ترتيب ذرت علوفهبه
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 اند. خود اختصاص دادهبه 1395-1396ميليون تنی محصوالت زراعی سال  82د تولي

 

  ركلكشو در آنها نسبت و عيزرا تمحصوالهای اصلي گروهتوليد . وسعت و ميزان 1 جدول

 1395-1396 زراعي لسا در

 محصول
 توليد سطح

 درصد تن درصد هكتار

     غالت

     حبوبات

     محصوالت صنعتی

     سبزیجات

     محصوالت جاليزی

     ایمحصوالت علوفه

     سایر محصوالت

     كل جمع

 .اول جلد 1395-1396 زراعی سال کشاورزی آمارنامه :مأخذ

 

و  1394های برای مقایسه پایداری الگوی کشت در محصوالت باغی، دو سال دارای آمار اخير شامل سال

های زراعی لسادر  رکلکشودر  نهاآ نسبتو  باغی تتوليد محصوالو یع سطح زتو. شد انتخاب و بررسی 1396

يليون م 3/2حدود  1394نشان داده شده است. وسعت باغات بارور کشور در سال  2 جدولدر  1396و  1394

غی طی دهد وسعت اراضی بااست که نشان می شده آوردبر رهكتا نميليو 4/2 ودحد 1396 لسادر هكتار و 

 ودحد 1396در سال  رورباغير و رورباباغات  است که مجموع گفتنیداری نكرده است. ااین دو سال تغيير معن

ست. ا دهبو آن بارورصد در 2/84 دلمعاو یم د بقيهو  بیآن آ صددر 4/87 ودکه حد دهبو رهكتا نميليو 85/2

 اند. ميليون تن محصول داشته 21های موجود، مجموعاً براساس آمارنامه 1396باغات کشور در سال 

و  6/9، 2/10ریز های دانهدار و ميوههای هستهدار، ميوههای دانهميوهترتيب به 2براساس نتایج جدول 

اند و توليد این محصوالت خود اختصاص دادهبه 1396درصد از سطح زیرکشت باغات بارور را در سال  4/12

ميليون تن توليدات باغی در این سال بوده است )آمارنامه  21درصد از  6/15و  12، 2/19ترتيب نيز به

منظور بررسی وضعيت پایداری سطح زیرکشت باغات، وضعيت ، محصوالت باغی(. به1396کشاورزی سال 

نشان داده شده است.  2در جدول  1396و  1394های سطح زیرکشت و ميزان توليد این محصوالت در سال

درصد  4 به ميزان 1394نسبت به سال  1396تفاوت سطح محصوالت بارور در سال  2براساس نتایج جدول 

درصد افزایش یافته است. اگرچه بخشی از این تفاوت مربوط به خطای آماری است،  8و توليد به ميزان حدود 

درصد از باغات که در  13ولی رشد سطح زیرکشت باغات بارور طی این دوره دور از انتظار نيست و حدود 

 گيرند.شرایط باروری قرار می های بعد دربارور گزارش شده است، به تدریج در سالغير 1396سال 



 

 

 

 1396و  1394توليد محصوالت باغي در دو سال . مقایسه سطح زیركشت و ميزان 2جدول 

محصول

 96و  94تفاوت 1394سال  1396سال 

 توليد سطح توليد سطح توليد سطح
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             دارهای دانهميوه

             دارهای هستهميوه

             ریزهای دانهميوه

             های خشکميوه

             های سردسيریميوه

             گرمسيریهای نيمهميوه

             های گرمسيریميوه

             سبزی و صيفی

            سایر محصوالت

             سایر محصوالت باغی

             كل جمع

  .سوم جلد ،1396 و 1394های سال کشاورزی نامهآمار :مأخذ
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در دهد. نشان می 1396مقایسه ميزان سطح زیرکشت محصوالت باغی بارور را در سال  1نمودار 

درصد از توليد باغات بارور،  7/36درصد از سطح زیرکشت و  2/28گرمسيری با های نيمهميوه لینساا

 اند. بيشترین ميزان محصوالت باغی را به خود اختصاص داده

 

 )هزار هكتار(       1396. ميزان سطح زیركشت محصوالت باغي بارور در سال 1نمودار 

 
  .سوم جلد ،1396 سال کشاورزی نامهآمار :مأخذ

 

 ها محصوالت زراعي و باغي به تفكيک استان . توزیع سطح و توليد2-2

دهد. نشان می 1395-1396 در سال زراعیرا سطح محصوالت زراعی کشور استانی توزیع  3جدول 

که طوریبه ؛استمتعلق به استان خوزستان در این سال برداشت محصوالت زراعی آبی  بيشترین سطح

 5/8های فارس با استان برداشت شده است. استاندرصد از سطح اراضی کشت آبی کشور در این  2/13

ستند های دوم و سوم هدرصد سطح برداشت محصوالت زراعی آبی کشور در رتبه 8رضوی با  و خراسان

خود  درصد از سطح برداشت محصوالت زراعی آبی کشور را به 7/29و این سه استان درمجموع حدود 

و قم،  7/0های بوشهر با ت زراعی آبی متعلق به استاناند. کمترین سطح برداشت محصوالاختصاص داده

ت بيشترین سطح برداشدهد که همچنين جدول یاد شده نشان می. استدرصد  6/0البرز و یزد با 

دیم  درصد از کل اراضی با کشت 33/12محصوالت زراعی دیم متعلق به استان کردستان با برداشت 

ت زراعی محصوالسطح درصد برداشت  9شرقی با  و آذربایجان 27/12های کرمانشاه با . استاناستکشور 

شرقی درمجموع  های دوم و سوم هستند. سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجانتبهردیم کشور در 

اند. در چهار درصد از سطح برداشت محصوالت زراعی دیم کشور را به خود اختصاص داده 6/33حدود 

ده است صورت دیم کاشته نشکرمان، هرمزگان و یزد هيچ محصول زراعی بهکرمان،  استان استان جنوب

 بهرا  هكتار کمترین سطح برداشت محصوالت زراعی با کشت دیم 150و استان البرز با سطح برداشت 

 خود اختصاص داده است. 
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 )هكتار( 1395-1396سطح محصوالت زراعي كشور در سال زراعي  ياستان. توزیع 3جدول 

نام استان
 جمع آبي و دیم سطح دیم سطح آبى

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

  خوزستان
 کرمانشاه
 کردستان

 آذربایجان شرقى
 آذربایجان غربى

 گلستان
 فارس
 همدان

 خراسان رضوى
 ردبيلا

 لرستان
 زنجان

 مازندران
 مرکزى
 گيالن
 قزوین

 خراسان شمالى
 اصفهان
 ایالم

 سيستان و بلوچستان
 کهگيلویه و بویراحمد
 جنوب استان کرمان

 تهران
 و بختياری چهارمحال

 کرمان
 سمنان

 هرمزگان
  خراسان جنوبى

 بوشهر
 قم

 البرز
 یزد

 كشور كل
 .اول جلد 1395-96 زراعی سال کشاورزی آمارنامه: مأخذ
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شان ن 1395-1396 در سال زراعیرا توليد محصوالت زراعی کشور استانی ميزان توزیع  4جدول 

 1395-1396 از کل اراضی برداشت شده در سال زراعیدهد، طور که این جدول نشان میدهد. همانمی

ن توليد درصد ميزا 9/92 در این سال .ميليون تن انواع محصوالت زراعی برداشت شده است 2/82حدود 

به اراضی با  توليد متعلق ميزاناز درصد بقيه  1/7تنها محصوالت زراعی متعلق به اراضی با کشت آبی و

های ناستادر سوم( از کل ميزان توليد محصوالت زراعی یک درصد )تقریباً 33. حدود استکشت دیم 

مترین ک .توليد شده استدرصد  5/6رضوی با  درصد و خراسان 9/7درصد، فارس با  5/18خوزستان با 

و 5/0ویراحمد با کهگيلویه و ب، 6/0های یزد و خراسان جنوبی با متعلق به استان سالاین مقدار توليد در 

استان  بيشترین ميزان توليد محصوالت زراعی آبی در کشور متعلق بههمچنين . استدرصد  4/0قم با

حصوالت مدرصد در توليد  4/0استان کهگيلویه و بویراحمد با  است ودرصد  8/19خوزستان با توليد 

یم در کشور اه آخر قرار گرفته است. بيشترین ميزان توليد محصوالت زراعی دزراعی آبی کشور در جایگ

رمان، کرمان، ک استان جنوبشامل پنج استان  ولی در ،استدرصد  6/13متعلق به استان گلستان با 

ن توليد ت 225محصوالت زراعی استان البرز با  گزارش نشده است وهرمزگان، بوشهر و یزد کاشت دیم 

  .است ن توليد محصوالت زراعی دیم را در کشور به خود اختصاص دادهکمترین ميزا

 

 )تن( 1395  -1396ميزان توليد محصوالت زراعي كشور در سال زراعي استانيتوزیع . 4جدول 

نام استان
 جمع آبي و دیم دیم ميزان توليد آبى ميزان توليد

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

 / خوزستان
 /فارس

 /خراسان رضوى
 /آذربایجان غربى

 /اصفهان
 /همدان

 کرمانشاه
 گلستان

 مازندران
 جنوب استان کرمان

 تهران
 اردبيل

 سيستان و بلوچستان
 قزوین

 آذربایجان شرقى
 لرستان

 هرمزگان



 

 

 

نام استان
 جمع آبي و دیم دیم ميزان توليد آبى ميزان توليد

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار

 زنجان
 کردستان

 مرکزى
 گيالن
 کرمان
 بوشهر

 البرز
 چهارمحال و بختياری

 لىاخراسان شم
 سمنان

 ایالم
 خراسان جنوبى

 یزد
 کهگيلویه و بویراحمد

 قم
 كشور كل
 .همان: مأخذ

 

 كشور سطح در يزراعمحصوالت  ديتول مدتبلند. روند 3-2

ليد محصوالت ساله تو 40مدت تغييرات در توليد محصوالت زراعی و باغی آمار بلندمنظور بررسی روند به

پيوست(.  18مورد بررسی قرار گرفت )جدول  1395-1396تا  1356-1357زراعی از سال زراعی 

ه است. بر قابل مشاهد 5پارامترهای اصلی آماری توليد این محصوالت نيز طی دوره یاد شده در جدول 

اند که قریب ميليون تن داشته 742/1معادل  افزایشیانه ياین اساس محصوالت زراعی طی این دوره، سال

ميليون  471/0ای با باتات علوفه. گروه ناستای و غالت درصد آن مربوط به دو گروه نباتات علوفه 54به 

 خود اختصاص دادهانه، طی این مدت بيشترین سهم را بهيسال افزایشميليون تن  470/0تن و غالت با 

ای ای و غالت نقش پایهميليون تن در سال در جایگاه سوم قرار دارد. نباتات علوفه 416/0و سبزیجات با 

 14انه يشد سالرمين امنيت غذایی برعهده دارند. حبوبات نيز با مستقيم در تأطور مستقيم و یا غيررا به

 هزار تن در مرتبه بعدی قرار دارد. 

 سهم تغييرات روند 3 نمودار و زراعی اصلی هایگروه انهيسال توليد ميزان تغييرات روند 2 نمودار

 2براساس نمودار . دهندمی نشان ساله 40 دوره این طی را انهيسال زراعی توليد کل از محصوالت این

اند. همچنين غالت سبزیجات و محصوالت جاليزی دارای نوسانات کمتری بوده و با نرخ ثابتی رشد داشته

دليل وابستگی بيشترین نوسانات توليد را در بين محصوالت زراعی داشته است. شاید این نوسانات به
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انه بارش و دما قرار ير نوسانات سالبخشی از توليد غالت به بارندگی و کشت دیم باشد که تحت تأثي

گرفته است. شایان ذکر است که محصوالتی مثل سبزی و صيفی صد در صد آبی بوده و لذا رشد آنها 

انه محصوالت يتغييرات ترکيب کشت و الگوهای کشت واقعی سال 3. نمودار استدارای نرخ نسبتاً ثابتی 

انه، رشدی منفی و نيز يسهم غالت در ترکيب سالدهد. براساس این نمودار روند زراعی را نشان می

درصد  23به  1356-1357درصدی در سال  52طوری که از سهم بيشترین تغييرات را داشته است به

ای و سبزیجات در ترکيب کشت های اخير کاهش یافته است. همچنين دو گروه نباتات علوفهدر سال

درصد به حدود  8ای از دهند. سهم گروه نباتات علوفهانه رشد مثبت و افزایش چشمگير را نشان میيسال

عالوه محصوالت جاليزی دهند. بهدرصد افزایش را نشان می 25به حدود  5/8درصد و سبزیجات از  30

دهد. با وجود این های غالت نشان میبا وجود نوسانات جزئی، شرایط پایداری را نسبت به سایر گروه

رصد توليد غالت، ولی این گروه همچنان در تمام طول دوره و نيز در تغييرات و کاهش قابل توجه د

 های اخير بيشترین سهم را در ميزان توليدات زراعی به خود اختصاص داده است. سال

 

 )ميليون تن(            ساله محصوالت زراعي  40های آماری ميزان توليد . شاخص5جدول 

 حبوبات غالتشاخص آماری
محصوالت 

 صنعتي
 سبزیجات

محصوالت 

 جاليزی

نباتات 

 ایعلوفه

سایر 

 حصوالتم

كل 

محصوالت 

 زراعي

 کمينه
بيشينه
ميانگين

دامنه تغييرات
متوسط درصد 

تغييرات از کل


رشد متوسط

انهيسال


های های سالآمارنامه( و 1392لغایت  1357ساله محصوالت زراعی )سال  36گزارش بررسی آمار سطح برداشت و ميزان توليد مأخذ: 

 .اول جلد، کشاورزی اخير 

 

  



 

 

 

 )تن(                   ساله  40 دوره طي زراعي انه محصوالتيسال توليد . ميزان2نمودار 

 
 .همانمأخذ: 

 

 ساله 40 دوره طي زراعي انه محصوالتيسال های اصلي توليد. تغييرات سهم گروه3نمودار 

 )درصد(

 
 .مأخذ: همان

 

های اصلی محصوالت زراعی و باغی و درصد سهم هرکدام طی مقایسه روند تغييرات توليد گروه

نشان  4و نمودار  7انه این محصوالت در جدول يو مجموع سال 6 جدولنيز در  1396تا  1392های سال
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ميليون تن  6/19به  5/17داده شده است. در بين محصوالت زراعی، توليد گروه غالت طی این مدت از 

افزایش داشته است؛ ولی سهم آن از مجموع محصوالت زراعی تغيير چشمگير نداشته است که بيانگر 

 5. سهم محصوالت صنعتی حدود استتوليدات زراعی طی این مدت  های مختلفرشد موازی گروه

ای ولی سهم محصوالت جاليزی کاهشی بوده است. سبزیجات و نباتات علوفه ،درصد افزایش داشته

 اند. هکردهمانند غالت با وجود نوسانات جزئی سهم خود را از مجموع محصوالت زراعی حفظ 

ی، با وجود نوسانات جزئی سهم هر گروه تقریباً ثابت مانده مجموعه محصوالت باغهای زیردر گروه

ساله، محصوالت باغی نسبت به  5دهند که طی این مدت نشان می 4و نمودار  7است. نتایج جدول 

طوری که سهم محصوالت باغی از مجموع اند؛ بهمحصوالت زراعی از رشد بيشتری برخوردار بوده

درصد افزایش داشته و سهم محصوالت زراعی  21درصد به حدود  16محصوالت زراعی و باغی از حدود 

رسيده است. با  1396درصد در سال  6/79به  1392درصد در سال  3/82از کل توليد، کاهشی و از 

دهد توجه به سهم محصوالت زراعی در امنيت غذایی، این تغييرات جای تأمل دارد. این موضوع نشان می

طرف و پایداری ترکيب محصوالت باغی در الگوی کشت شرایط فوق را  که بازار و مزیت نسبی از یک

مدت برای بلندشود و لذا در عالوه اینكه زراعت با روندی تدریجی به باغ تبدیل میاند. بههکردایجاد 

 . استمحصوالت اساسی در ترکيب کشت زراعی تهدید جدی 



 

 

 

 

 

 1396 تا 1392 هایسال طي هركدام سهم درصد و باغي و زراعي محصوالت اصلي هایگروه توليد ميزان. 6 جدول

 محصول نام

13921393139413951396
 مقدار

)تن(
 سهم

(درصد)
 مقدار

)تن(
 سهم

(درصد)
 مقدار

)تن(
 سهم

(درصد)
 مقدار

)تن(
 سهم

(درصد)
 مقدار

)تن(
 سهم

(درصد)

ی
راع

ز
 

 غالت
 حبوبات

 صنعتی محصوالت
 سبزیجات

 جاليزى محصوالت
 اىعلوفه نباتات

 محصوالت سایر
 زراعی کل جمع

ی
اغ

ب
 

 داردانه هایميوه
 دارهسته هایميوه

 ریزدانه هایميوه
 خشک هایميوه

 سردسيری هایميوه
 گرمسيرینيمه هایميوه

 گرمسيری هایميوه
 صيفی و سبزی

 باغی محصوالت سایر
 باغی محصوالت کل جمع

 مجموع زراعي و باغي
 .اول و سوم جلدهای 1396تا  1392 هایسال کشاورزی آمارنامهمأخذ: 
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 1396 تا 1392 هایسال طي هركدام سهم درصد و باغي و زراعي محصوالت انهيسال توليد مجموع. ۷ جدول

13921393139413951396 سال
  مجموع توليد محصوالت باغی )ميليون تن(

  مجموع توليد محصوالت زراعی )ميليون تن(
  مجموع توليدات محصوالت زراعی و باغی )ميليون تن(

  سهم محصوالت باغی )درصد(
  سهم محصوالت زراعی )درصد(

 .همانمأخذ: 

 

 های اخير سال دوره طي باغي و زراعي انه محصوالتيسال توليدات مقایسه ميزان. 4نمودار 

 (تن ميليون)

 
 .همانمأخذ: 

 

 های تدوین الگوی كشت بهينه شاخص. 3

 نظام عرضه و تقاضا  –. شاخص اقتصادی 1-3

طور خاص طور اعم و محصوالت زراعی و باغی بهوضعيت موجود عرضه و تقاضا در محصوالت کشاورزی به

ویژه برای . این موضوع بهاسترسانی محصوالت ها و یا چرخه بازارکمتر تابع سفارش کاال از طرف واسطه

مشكالت بيشتری خوری ازجمله سبزی و صيفی، انواع ميوه و محصوالت جاليزی دارای محصوالت تازه

شود نقاط کشور، در فصول مختلف توليد میدليل شرایط اقليمی مختلف در اقصیاست. این محصوالت به

گيرد. بنابراین کشاورز بدون توجه به نيازسنجی و ها صورت میرسانی عمدتاً توسط واسطهو چرخه بازار

. به همين دليل نظم خاصی بر کندکشش بازار و براساس تجربه و قيمت سال قبل، اقدام به توليد می
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صورت تصادفی بيش از کشش بازار و کمتر از نياز نظام و الگوی کشت حاکم نيست و توليد محصول به

 50های روستایی به سبک هدایت دولتی دارای قدمتی بيش از گيرد. اگر چه تعاونیو تقاضا صورت می

برای تعادل بازار و جلوگيری از ضرر و زیان سال هستند، ولی در این چرخه فقط در صورتی که دولت 

عنوان کارگزار دولت ها صرفاً به، این تعاونیکندبيش از حد در مواقع اضطراری اقدام به خرید حمایتی 

انه خسارت يریزی نيست و سالشوند. با این وصف چرخه بازاررسانی مطابق با نياز و برنامهوارد عمل می

های کشاورزی وارد رفت منابع آب و خاک و نهادهکنندگان در کنار هدرفزیادی به کشاورزان و یا مصر

شود. در یک سامانه الگوی کشت مناسب، عرضه و تقاضا برمبنای یک سامانه توليد سفارشی صورت می

 شود. شده کاسته میگرفته و لذا از تبعات متعدد یاد

ت کشاورزی . تعرفه بر محصوالاستعرفه گذار بر وضعيت عرضه و تقاضا و بازار، تعامل دیگر تأثير

شود و بروز تصميمات مقطعی درخصوص ميزان گيری نمیدرحال حاضر در یک سامانه واحد تصميم

سازی یک سامانه بهينه . با پيادهکندهای زیادی را وارد میها، بر توليد و اقتصاد کشاورزی شوکتعرفه

مقطعی نبوده  شود و لذا تابع شرایطی و سفارش تعيين میریزعرضه و تقاضا، نياز داخلی برمبنای برنامه

ای و جهانی هو برای کمبودها از طریق واردات و یا برای مازاد بر مصرف داخلی بر حسب بازارهای منطق

 شود. گيری میتصميم

 

 جایگاه محصوالت اساسي –غذایي  امنيت . شاخص2-3

معه مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و سالمت جاهای امنيت غذایی موضوعی راهبردی و از جنبه

یی کشور، های دولت برای ایجاد بستر الزم در تأمين امنيت غذاحائز اهميت است. با این وصف سياست

محصوالت  های امنيت غذایی،دهد. برنامهالشعاع قرار میگذار بوده و آن را تحتبر الگوی کشت تأثير

طح زیرکشت سدهند، را مورد توجه و حمایت قرار داده و لذا تشكيل میاساسی که سبد غذایی خانوار را 

أمين ذاری برای تگکند. همچنين سياستمستقيم تعيين میطور غيرو سهم توليدی این محصوالت را به

ست که در اگيرد. شایان ذکر های امنيت غذایی صورت میاین اقالم از طریق واردات در راستای برنامه

 دهند. انه کشور را همين محصوالت تشكيل میيتوجهی از واردات سالقابلکشور ما بخش 

که سبد غذایی مطلوب خانوار  استترین هدف امنيت غذایی، دسترسی به غذای سالم و کافی مهم

انه خانوار را در سطح کشور برای دوره يوضعيت سبد غذایی متوسط سال 8دهد. جدول را تشكيل می

 ،بهداشت وزارت جامعه تغذیه دفتر بهبوده با سبد غذایی مطلوب، مورد توصيه در مقایس 1388تا  1381

نيز درصد انحراف مصرف کشور را از سبد مطلوب سال  9دهد. جدول ، نشان میپزشكى آموزش و درمان

درصد، برنج  36مستقيم گندم، به ميزان طور غير، نان، یا به9دهد. براساس نتایج جدول نشان می 1391

درصد بيشتر  87درصد و قند و شكر به ميزان  54درصد، روغن مایع و جامد  66زمينی درصد، سيب 13

گوشت قرمز، درصد و مواد پروتئينی شامل  20عالوه حبوبات از استاندارد این دفتر مصرف دارند. به
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شود. بنابراین شده در کشور مصرف مید کمتر از سبد یاددرص 5به ميزان  مرغو تخم گوشت سفيد

زمينی، روغن و قند و شكر در کشور صرفنظر از دامنه مصرف در سطح جامعه، مصرف نان، برنج، سيب

سازی خيلی زیاد و در عوض مواد پروتئينی با کمبود مصرف مواجه است. این موضوع نياز به فرهنگ

 دهد. چرخه واردات و صادرات و نيز آب مجازی را تحت تأثير قرار میداشته که عواقب آن الگوی کشت و 

 

 1391 مطلوب غذایي سبد با آن مقایسه اساسي و غذایي مواد مصرفي سرانه . ميانگين8جدول 
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 .1392 ،پزشكى آموزش و درمان ،بهداشت وزارت جامعه تغذیه دفتر بهبود: مأخذ

  



 

 

 

 از سبد مطلوبمواد غذایي اساسي  مصرفنه ليامتوسط سادرصد انحراف . 9جدول 

 زمينيسيب حبوبات برنج نان ماده غذایي
 ميوه و 

 هاسبزی

 گوشت قرمز، 

 گوشت سفيد 

 و تخم مرغ

 شير و 

 لبنيات

  روغن مایع
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 .1392 ،پزشكى آموزش و درمان ،بهداشت وزارت جامعه تغذیه دفتر بهبودهای محاسبات محقق براساس داده: مأخذ

 

  قابليت توليد و صادرات –. شاخص مزیت نسبي 3-3

د صادراتی( و ميزان صادرات و واردات محصوالت زراعی و باغی بيانگر توليد مازاد بر مصرف داخل )موار

و تأثيرگذار بازار  عنوان یكی از عوامل بسيار مهمیا کمبود توليد داخل )موارد وارداتی( است. بنابراین به

یا ضرورت  وی دارای مزیت نسبی های صادراتی برای کاالهابر الگوی کشت نياز به بررسی دارد. انگيزه

د. کنیمتأمين کمبود کاالهای اساسی از طریق واردات، نظام کشت و الگوهای آن را به شدت متأثر 

بيين است که برای ت گفتنید. شومنظور وضعيت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی بررسی میبدین

دليل کاهش تأثير شود. از طرفی بهتفاده میهای اخير اسسالدر آمار رسمی منتشر شده از این موضوع، 

جاری که آمار آن انه به جای یک سال اخير از یک دوره چهار تا پنج ساله منتهی به سالينوسانات سال

 صوالتمح واردات و صادرات در دسترس است در این تحليل استفاده شده است. با این ترتيب، وضعيت

 . ستا گرفته قرار بررسی مورد شاخص هایسال عنوانبه 1397 تا 1392 از سال 6 طی باغی و زراعی

 شاورزیک بخش صادرات مجموع از باغی و زراعی هایبخش ميزان و سهم 10 تغييرات و جدول 5نمودار 

طور به اغیب و زراعی محصوالت ،10 جدول براساس اطالعات. دهندمی نشان انهيسال صورتبه دوره این در را

 .اندداده اختصاص خودبه را کشاورزی محصوالت صادرات کل از درصد 7/21و  4/59ترتيب انه بهيمتوسط سال

ی بوده درصد صادرات محصوالت کشاورزی از بخش زراعت و باغبان 81بيش از  1397 تا 1392های سال طی

ت خام دراهای کشاورزی است. شایان ذکر است که این آمار، صابخشدرصد آن سهم سایر زیر 20و کمتر از 

ری های صادراتی بخش کشاورزی تأمل بيشتکند که در سياستدهد و این موضوع ایجاب میرا نشان می

 افزودهارزش وری و سپس ورود به چرخه صادرات،ازیرا این سهم از صادرات محصوالت خام با فر صورت گيرد؛

 أثيرگذار است. تو از طرف دیگر، در ترکيب الگوی کشت از نظر اقتصادی  کردبسيار باالتری را فراهم خواهد 

 ماهفنداس وزنی تا انتهای صادراتی ازلحاظ عمده قلم دهد که پنجهای انجام شده نشان میبررسی

 هزار 78/529 با تازه زمينیسيب هزارتن، 86/572 فرنگی با گوجه هزارتن، 768با  هندوانه شامل 1397

 صادراتی دهعم قلم . همچنين، پنجاستتن  هزار 67/342 با موسير و پياز و هزارتن 94/424 با سيب تن،

 74/244 نگی بافر گوجه دالر، ميليون 267با  زعفران دالر، ميليون 326 پوست با با پسته ارزشی لحاظ از

 دالر بوده است.  ميليون 9/202با  زمينیسيب و دالر ميليون 2/229 سيب با دالر، ميليون



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 )هزار تن(      139۷ تا 1392ی هاسال يطميزان صادرات محصوالت كشاورزی . 5 نمودار

 
 جهاد توزار اطالعات فناوری مرکز) 1397 الی 1392 هایسال، کشاورزی محصوالت واردات و صادرات انهيسال هایگزارشمأخذ: 

 .(کشاورزی

 

 واردات بخش ازمجموع باغی و زراعی هایانه بخشيسال واردات سهم 11 تغييرات و جدول 6نمودار 

 که طی دهدمی نشان توجه به ارقام این جدول. دهدمی نشان 1397تا  1392طی دوره  را کشاورزی

 2/77 مجموعاً و درصد 2/65و  12رتيب تانه بهيطور متوسط سالبه و زراعی باغی محصوالت سال 6 این

 لحاظ از وارداتی عمده قلم پنج .اندداده اختصاص خودبه را کشاورزی محصوالت واردات کل از درصد

 با جو هزارتن، 87/8955 با دامی ذرت شامل کشاورزی بخش در 1397 ماهاسفند انتهای تا وزنی

 2/1607 با شده سفيد کامل یا شده سفيد نيمه برنج هزارتن، 66/2538 با سویا لوبيای هزارتن، 48/2648

 ارزشی لحاظ از وارداتی عمده قلم بوده است. همچنين، پنج هزارتن 88/1429با  سویا وکنجاله هزارتن

 ميليون 11/1622 با شده سفيد کامل یا شده سفيد نيمه برنج دالر، ميليون 5/2089 با دامی ذرت شامل

دالر  ميليون 63/602 با جو و دالر ميليون 24/651 با کنجاله دالر، ميليون 1/1161با سویا لوبيای دالر،

های پروتئينی و لبنی، در بين وردهاای مورد نياز برای توليد فر. شایان ذکر است که نباتات علوفهاست

توجهی دارند. بنابراین، باال بودن سهم محصوالت زراعی در واردات، محصوالت زراعی وارداتی سهم قابل

های پروتئينی و لبنی را نيز به وردهاخوراکی، وابستگی توليدات و فربر وابستگی محصوالت اساسی عالوه
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مجموع زراعي و باغي كل واردات بخش كشاورزی 
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 139۷ تا 1392 دوره يط یكشاورز بخش صادرات مجموع از يباغ و يزراع یاهشبخ سهم. 10 دولج

 شاخص
 )درصد(سهم از كل صادرات بخش كشاورزی  )هزار تن(ميزان صادرات 

1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 

 صادرات محصوالت باغی
 صادرات محصوالت زراعی

 مجموع صادرات محصوالت زراعی و باغی
100100100100100 کل صادرات بخش کشاورزی

 .(کشاورزی جهاد وزارت اطالعات فناوری مرکز) 1397 الی 1392 هایسال، کشاورزی محصوالت واردات و صادرات انهيسال هایگزارشمأخذ: 

 

 139۷ تا 1392 دوره يط یكشاورز بخش واردات مجموع از يباغ و يزراع یاهشبخ سهم. 11جدول 

 شاخص
 )درصد(سهم از كل واردات بخش كشاورزی  )هزار تن(ميزان واردات 

1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 

 واردات محصوالت باغی 
 واردات محصوالت زراعی 

 مجموع واردات محصوالت زراعی و باغی
100100100100100 کل واردات بخش کشاورزی 
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صادرات و واردات محصوالت زراعی و باغی، تراز توليد و مصرف داخلی با لحاظ بر محاسبه عالوه

نشان داده شده است. براساس  12های مؤثر نيز محاسبه و در جدول عنوان مؤلفهصادرات و واردات به

 87/98از  1396تا  1392مجموع مصارف داخلی محصوالت زراعی و باغی طی دوره  12نتایج جدول 

معنی است  آنبهافزایش یافته است. این  1396ميليون تن در سال  8/116به  1392سال ميليون تن در 

ميليون تن به مصرف محصوالت باغی و زراعی در کشور اضافه شده  9/17طی این مدت  که مجموعاً

 دبای یا نياز این جبران برایدهد. با این وصف ميليون تن در سال را نشان می 3انه ياست که رشد سال

 935/2. مجموع صادرات طی این مدت از یابد افزایش واردات اینكه یا و یابد افزایش عملكرد

برابری را  8/1رسيده است که افزایش  1396ميليون تن در سال  286/5به  1392ميليون تن در سال 

درصد  3دهد. نتایج دیگر این جدول بيانگر این است که صادرات درمجموع از سال نشان می 6طی 

درصد در تغيير بوده است. همچنين تأمين  2/16درصد تا  9/11درصد و واردات از  5/4صارف داخل تا م

کاهش یافته است.  1396درصد در سال  4/88به  1392درصد در سال  1/91نياز از توليد داخل از 

. با این وصف در صورت رها بودن نظام کشت ممكن است این است شده بيشتر وابستگي بنابراین

واقع شود.  اساسي محصوالت توليد و غذایي امنيت برای جدی تهدیدکاهش تداوم یافته و یک 

ریزی شود تا از این روند کاهشی برای جلوگيری از این رویداد الگوی کشت طوری برنامه دلذا ضرورتاً بای

 . کندجلوگيری 

 

 1396الي  1392زراعي و باغي طي دوره های تراز مصرف محصوالت . مؤلفه12جدول 

 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 وزن

 )هزار تن(

  صادرات
 واردات

  توليد
  يمصرف داخل

درصد 

 ازمجموع

 مصرف داخلي

  صادرات
  واردات
  توليد

 .مأخذ: همان

 

 سازی آب مصرفي بهينه –برداری پایدار از منابع . شاخص بهره4-3

 در اراضی این از درصد 11 حدود تنها و خرد مقياس نظرنقطه از کشاورزی، اراضی درصد 89 به نزدیک

 اختيار در مقياسبزرگ اراضی عمده. است هكتار 10 از تربزرگ خصوصبه و بزرگ هایمقياس

 به متعلق یا و دولتی یا هاشرکت این. هستند خصوصی کمتر که است صنعتی و کشت هایشرکت
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 تناسب به لذا و بوده کوچک اراضی قطعات دارای پاخرده کشاورزان. هستند دولتیغير عمومی نهادهای

 خاطر بدین. اندداده اختصاص باغ یا زراعت به را خود اراضی سنتی، کشت تبعبه و اقليمی شرایط

 صورتبه... (  رودخانه و جاری آب چاه، قنات، چشمه،) آب منبع نوع حسب بر عمدتاً نيز آبياری هایشيوه

 آب از برداریبهره و تقسيم ست،ا مشترک آب منابع که مواردی دراین  وجود با. نيست یكپارچه آبياری

 . دارد را آب از جوییصرفه حداکثر آبياری نوبت زمان در کشاورز لذا و است سهم صورتبه

 هر در تریطوالنی دوره در که گيردمی صورت محصوالتی با سنتی هایکشت معموالً طرفی از

 و هامتقي در پایداری نيز و خاک و آب منابع کيفيتويتکمّ اقليمی، گوناگون شرایط حسب بر منطقه

 این. است امانج قابل کشاورز معمولی تجربه و دانش با و است هکرد پيدا را ثباتیبا شرایط بازار کشش

 انگور ساوه، انار مالیر، گردوی اصطهبان، انجير مثالبرای . است بوده صادق کامالً باغات برای موضوع

 سابقه ایدار مناطق این در که است باغی محصوالت از هایینمونه بم پرتقال و رفسنجان پسته شيراز،

 برندها این نام به بازار در و شود توليد دیگری مناطق در است ممكن حتی محصوالت این و بوده دیرینه

 دسترس قابل آب ميزان نيز و گياه آبی نياز حسب بر مناطق این در آب مصرف. شود رسانده فروش به

. یابدمی اختصاص کشت به بيشتری سطح باشد بيشتر دسترس در آب چه هر. شودمی تنظيم کشاورز

 يشترب هرچه مصرف( اصطهبان انجير) دیم محصوالت استثنای به مناطق این مشكالت ترینمهم از لذا

 آب کالن مدیریت غياب در رویهبی برداشت آب، منابع از برداریبهره روش، این نتيجه. است آب منابع

 . ستهاآبخوان شدن تهی و هادشت برای

 آب نابعم مدیریت بحران ایجاد و کرمان استان در پرتقال خصوصبه مرکبات، و پسته باغات توسعه

 این برای بازار باالی کشش و اقتصادی کشت الگوی برای منطقه باالی پتانسيل از ناشی استان این در

 مورد آب مصرف مدتبلند ریزیبرنامه متأسفانه در که اصلی، هایچالش از یكی بنابراین. است محصوالت

 مدیریت شمچ از دور که است بوده برآب کشت الگوهای انتخاب و مدتکوتاه نگاه است، نگرفته قرار توجه

 آب پيوستههم به منابع یكپارچه مدیریت بودن پاشيده هم از و مالكیخرده دليلبه آب و منابع صحيح

 . دارد ادامه و گرفته صورت

 پيروزی از پس دهه 4 در ای، حداقلدوره برای آنها اراضی اغلب که مقياسبزرگ کشاورزی در

 هایسازمان و هاشرکت یا و آنها اختيار در هنوز یا و بوده دولتی هایشرکت اختيار در اسالمی، انقالب

 یک در آن نتایج از صرفنظر و است گرفته صورت اوليه طرحی براساس کشت الگوهای ،است عمومی

آثار  ولی است، خارج گزارش این حوصله از الگوها این انتخاب ضرورت تحليل. است یافته ادامه چرخه

 است نيشكر صنعت، و کشت یكپارچه واحدهای ترینبزرگ و ترینمهم. شودمی بيان اجمال طوربه آنها

 اختصاص خود به را منطقه این اراضی از هكتار هزار 85 به قریب حاضر درحال خوزستان دشت در که

 در مترمكعب هزار 30 از بيش به قریب انهيسال آبی نياز با محصولی انتخابی، کشت الگوی. است داده

 گرم فصول در زیاد تبخير دليلبه کشت، الگوی این نتيجه. است خوزستان گرمسيری منطقه در هكتار



 

 

 ترینمهم از امروزه که ،است مزارع این از خروجی هایآبزه شدن شور و اراضی شدن شور سال،

 . است مناطق این در آب منابع هایچالش

 و گذاریهسرمای اوالً زیرا دارد، بيشتری تغييرپذیری قابليت کشت الگوی باغات برعكس زراعت در

 هایحمایت همچنين. دارد وجود کشت نوع تغيير امكان انهيسال ثانياً و بوده مدتکوتاه سرمایه برگشت

 اچيزن بازار کشش مقابل در است، اساسی محصول دو یک یا تضمينی خرید به معطوف بيشتر دولت، که

 کاشت و نتخابا برای کشاورز انگيزه بر تأثيری تضمينی، خرید بجز هاحمایت سایر لذا و بوده اثربی یا و

 . است نداشته است، ایتوصيه تماماً که ابالغی، هایبرنامه مطابق محصوالت سایر

 مقياسگبزر کشاورزی در هم و خرد کشاورزی در هم که است این شده یاد مطالب از اوليه گيرینتيجه

 برای را ایعمده هایچالش و شودنمی اختيار منابع وکيفییکمّ ظرفيت وضعيت برمبنای کشت الگوی انتخاب

 . است شده ترتأثيرگذار مدرن کشاورزی در موضوع این. است آورده وجودبه آب منابع

رفی الگوی طبرداری یكی از معيارهای پایداری منابع آب بوده و از هنگام بهرهها بهتعادل آبخوان

بر وری عالوههرهبا پایداری این منابع همراه باشد. ب دوری بهينه در مقياس حوزه آبخيز بایکشت با بهره

ه آبخيز و منظور در مقياس مدیریت جامع حوز. بدینهستکارایی بيانگر استفاده بهينه آب مصرفی نيز 

زایش راندمان وری که از یک طرف افبيانی دیگر از دیدگاه آبخيزداری و توسعه در سطح حوضه، بهرهیا به

مراه باشد، زده اقتصادی همصرف آب را نشان دهد و از طرف دیگر با عملكرد بهينه محصول و حداکثر با

اع محصوالت وری آب از یک طرف مقدار توليد انو. برای ارزیابی بهرهاست ئالبهينه بوده و شرایط اید

می مورد مختلف و از طرف دیگر حجم آب مصرفی برای هر کدام از این محصوالت در شرایط مختلف اقلي

ل برآورد است. وده و بر اسس آمارهای رسمی قابتر ب. تعيين مقدار محصول توليدی معموالً سادهاستنياز 

وزیع تگيری آب در محل مصرف و با های اندازهدليل فقدان سيستمولی درخصوص ميزان آب مصرفی، به

یک منطقه  زمانی و مكانی مناسب در سطح حوضه، آمارهای ارائه شده نه تنها برای محصول، بلكه برای

شدت وابسته به آمار وری آب بهبنابراین، نتایج برآورد بهره .یا حوضه تخمينی و بسيار متفاوت است

ین وصف اهایی همراه است. با وری آب همواره با تردیدمربوط به حجم آب مصرفی بوده و تعيين بهره

انواع  طور فراگير و با دقت الزم برایوری آب مصرفی کشاورزی که در سطح ملی بهارقامی از بهره

 لف اقليمی کشور باشد، درحال حاضر در اختيار نيست. محصوالت و شرایط مخت

عنوان بستر هيدرولوژیكی های آبخيز بهاگر چه آماری از راندمان کل آبياری به تفكيک حوزه

های منابع آب در دسترس نيست؛ ولی براساس پژوهش عباسی و همكاران بندی مكانی جریانتقسيم

دهد که نشان می 7درصد است. نمودار  44انه حدود يال( راندمان کل آبياری در سطح کشور، س1396)

ولی با  ،راندمان کل آب مصرفی کشاورزی در ایران با کشورهای درحال توسعه تفاوت چشمگيری ندارد

همچنين برآورد  .درصد هستند تفاوت چشمگير بوده است 60یافته که دارای متوسط کشورهای توسعه
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 32/1تا  87/0دهد که این شاخص از نشان می 1384-1394 وری آب مصرفی کشاورزی طی دورهبهره

کيلوگرم بر مترمكعب تعيين  09/1سال اخير در تغيير بوده و متوسط آن  11کيلوگرم بر مترمكعب در 

(. 8وری آب کشاورزی روندی صعودی داشته است )نمودار ه طی این مدت بهرهكعالوه اینشده است. به

که طی این مدت افزایش توليد و یا کاهش حجم آب مصرفی کشاورزی با  توان نتيجه گرفتبنابراین می

 شده است. منجر وری آب در سطح ملی آهنگ مناسبی روی داده است و به افزایش بهره

 

 )درصد(  . مقایسه راندمان كل آب مصرفي كشاورزی در ایران با سایر كشورها ۷ نمودار

 
 .1396 ،و همكارانعباسی مأخذ: 

 

 1384-1394های وری مصرف آب در كشور طي سال. روند تغييرات بهره8 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .مأخذ: همان  
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ایران كشورهای در حال توسعه كشورهای توسعه یافته



 

 

گيری آب هوری آب کشاورزی فقدان اطالعات الزم و اندازترین مسئله بهرهبا مرور چكيده فوق، مهم

ریزی افزایش کشاورزی و در نتيجه ناقص بودن اطالعات موجود برای برنامهتحویلی به واحدهای توليدی 

آب در  بر این، اقدامات مختلفی ازجمله کاهش تبخير و افزایش ظرفيت نگهداشتوری است. عالوهبهره

 هیغذت تیریمدهای محيطی )خشكی، شوری و ...(، ها و ارقام گياهی مقاوم به تنشخاک، توسعه گونه

عه، آبياری در مزر-ی و مدیریت کودارآبيکم هدف با مزرعهر د آب تیریمد، مزرعه طحس دری اهيگ

وری نقش مؤثری دارند. همچنين، توسعه هایی هستند که در کاهش مصرف آب و افزایش بهرهروش

پایيزه  آالت و تجهيزات مناسب آبياری و توسعه کشت نشائی، کشتکارگيری ماشينکشاورزی حفاظتی، به

زای های کنترل شده )گلخانه( ازجمله اقداماتی هستند که در کاهش مصرف آب به ادر محيطو کشت 

 وجود هستند. وری آب مصرفی مؤثر بوده و تابع الگوی کشت مبيانی دیگر افزایش بهرهواحد توليد و یا به

ی منابع های آبی، پایداردر هر حوضه و منطقه متناسب با ظرفيت دبا این وصف الگوهای کشت بای

ع آب خود رفت منابع و ناپایداری منابصورت هدروری سامان داده شود؛ در غير اینآب و حداکثر بهره

 تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنيت غذایی در آینده نه چندان دور خواهد بود. 

 و کاال کیتوليد کامل  زنجيره درغيرمستقيم و مستقيم ر طوهکه باستبی آ مقدار بيانگر آب یپارد

 ندهاییافر یا و برنج رشد مثل یندافر یک برای تواندمی کميتیناست. ا ف رسيدهبه مصرمحصول یا 

 شامل آب دپایر کشاورزی، در بنابراین. رود کاربه ابزار یک یا و پيراهن یک توليد مثل کاال یک توليد

 بآ بخش سه شامل آب ردپای. شودمی مصرف محصول واحد یک نهایی توليد برای که است آبی مقدار

 .است یخاکستر آب و بیآ آب ،سبز

. شودمی رفتهگ قرار اختيار در محصول یا کاال توليد در طبيعی طوربه که است مؤثری بارش شامل سبز آب 

 در کهشود ق میطالا بیآ سبز به حجم آب. است نوع این از صد در صد مصرفی آب دیم، محصوالت توليد برای

ف ثر صرؤمرت صویم بهد مناطق در بیآ ینمنبعشود. اه میخيرذ کطوبت خار رتصوبهک خاع شباامناطق غير

 .دشورج میخاسستراز د تبخيررت صوبه آزاد هایآب و کخا سطح از یا و دگياهی میشوق تعر

 یمصرف آب مثل شود؛می مصرف کاال توليد برای آب تأمين صورتبه که است آبی شامل آبی آب

بی آ آب. شودمی داده قرار آن رشد برای گياه اختيار در که کشاورزی محصول یک برای آبياری طریق از

زن مخا از که آب از حجمی. دمیشوف صنعت مصر و بشرهای شبخارع، مزری بياآ فی نظيررمصاای بر

نظرگرفته  رد بیآ آب انبهعنو نيزشود، می تبخير آب لانتقا یهالکانا و بیارفاارع سطح مز، پشت سدها

 . ستا بیآ و سبز آب ندگی منشاربا .شودمی

ليه او کيفيت و هشدده لوآ ت،یند توليد محصوالاکه طیفرشودق میطالا بیآ بهحجمی، خاکستر آب

ست تا ا زمال که بیآ انميز. شوندمیبی آ طبيعیی سيستمها وارد هاآب ینا .ستا داده ستد از را دخو

 یخاکسترزی مجا آب حجمدل معا، ساندر بمطلو و اردستاندا به سطح را دهلوآ هایآب کيفيتان بتو
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  .دنظر گرفته میشو در

ب هر چه ردپای آ. است آن کشور ملی سطح در آب ردپای کشوری شامل هر در آب مصرف سرانه

و نمودار  13. جدول استهدر رفت آب در یک جامعه یا کشور بيشتر باشد نشان از مصرف سرانه بيشتر و 

 در انایر جدول این در. دهدمی نشان منطقه کشورهای ملی سطح را در آب ای ردپایمقایسه نتایج 9

 1526ن مجموعاً براساس این منبع ردپای آب کشاورزی در ایرا. دارد قرار سوم رتبه در ترکيه و دوم رتبه

قدار مدرصد باالی ميانگين جهانی است. این  30که به ميزان  استمترمكعب در سال برای هر نفر 

ی خشک و وری پایين آب و یا عدم وجود الگوهای کشت بهينه متناسب با شرایط اقليمدهنده بهرهنشان

 . استخشک کشور نيمه

 

 هیهمسا یكشورها و رانیا در آب نندهكفمصر مختلف یها بخش آب یردپا. 13جدول 

)سرانه به مترمكعب در سال(   

 شرب آب یردپا كشور
 صنعت آب یردپا یكشاورز آب یردپا

 مجموع
 مجموع يداخل يخارج مجموع يداخل يخارج

  هیسور
  رانیا

  هيترک
  عراق

  یسعود عربستان
  تیکو

  ازبكستان
  جانیآذربا

  ارمنستان
 يجهان نيانگيم

 يجهان حداكثر
 . 2011اژدری،  مأخذ:

  



 

 

 جهاني  ميانگين و همسایه كشورهای با ملي سطح در ایران كشاورزی بخش آب ردپای . مقایسه9نمودار 

 (سال در مكعب)متر  یکشاورز یمصرف آب سرانه 

 
 .2011 اژدری،مأخذ: 

 

ختلف م طیدر کشور را در شرا یآب محصوالت کشاورز یکه ردپا یجامع قاتيو تحق یکنون بررستا

های ای و ملی نشان دهد، صورت نگرفته است. تعداد محدودی از مطالعات و بررسیمنطقه ،یمحل

 آب ردپای 14ای خاص هستند. جدول شده نيز یا منحصر به محصول خاص و یا منحصر به منطقهانجام

ین ارقام موجود در ا. دهدمی نشان کشور سطح در کشاورزی را بخش توليدی محصوالت از تعدادی

دپای آب ردهد و لذا فاقد چرخه کامل جدول ردپای آب را تا مرحله توليد خام این محصوالت نشان می

دهد که ن می. با وجود این، جدول یاد شده نشااستوری شده و آماده مصرف اتا محصول نهایی فر

. تاسمحصول دو تن به ازای هر مترمكعب آب  29وری فيزیكی آب برای توليد ميانگين وزنی بهره

 131/0ا بتن به ازای هر مترمكعب مربوط به محصول کيوی و کمينه آن  85/8وری فيزیكی بيشينه بهره

بخش در  تمادی در اینهای قابل اع. اگر چه هنوز دادهاستتن به ازای هر مترمكعب مربوط به پسته 

امنه دهنده چالش بزرگی در این بخش است و ددست نيست، ولی درمجموع نتایج جدول یاد شده نشان

دهد و برای وری تعدادی از آنها را نشان میوری فيزیكی آب به همراه پایين بودن بهرهزیادی از بهره

در مطالعات  دهایی که باییكی از اولویت . لذااستجامع در این حوزه  یقضاوت نهایی نياز به انجام طرح

ت تا ن پرداخته شود، ردپای آب برای محصوالت و نيز مناطق مختلف کشور اسآهو تحقيقات کشور ب

 . کردوری آب را تعيين بتوان برمبنای آن الگوی کشت بهينه از نظر بهره
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 كشور سطح در كشاورزی بخش توليدی محصوالت از تعدادی آب . ردپای14جدول 

 محصول

سطح 

 زیركشت

 )هكتار(

 عملكرد

)كيلوگرم در 

 هكتار(

حجم كل 

 توليد

 )تن(

 نياز آبي

)متر مكعب در 

 هكتار(

 ميزان آب مجازی

)مترمكعب در 

 تن(

 وری آببهره

 كشاورزی

)كيلوگرم در 

 مترمكعب(

  گندم
  جو
  برنج

  ایذرت دانه
  چغندر قند

  نيشكر
  پنبه

توتون و 

 تنباکو
 

  سویا
  آفتابگردان

  پرتقال
  انگور
  انار

  سيب
  انواع آلو
  پسته
  گردو
  بادام
  موز

  کيوی
  انواع لوبيا

  عدس
نخود و  

 ماش
 

  زمينی سيب
  گوجه فرنگی

ذرت 

 ایخوشه
 

  یونجه
  چای
  خرما

 .1388و همكاران،  دییزعربی  مأخذ:

 

 

 

 



 

 

 كشت   الگوی درحال اجرای هایتحوالت قانوني و برنامهسير . 4

 الگوی ملی ستاد عنوان تحت ستادی پيش سال چند از کشاورزی جهاد وزارت در ملی سطح در چه اگر

 ستاد این ولی است، کشور در شدهمدیریت کشت الگوی اجرای و رسيدگی مسئول و گرفته شكل کشت

 ایبرنامه به منتهی گرفته انجام هایتالش. است نداشته کشور در کشت الگوی بر چشمگيری تأثير هنوز

 کار، انجام سازمان طراحی شامل مرحله چهار این. آید در اجرا به مرحله چهار طی است قرار که است شده

 نتایج توسعه و بسط کشت، الگوی پایلوت نکرد عملياتی کشت، الگوی پایلوت اجرای خدمات شرح تهيه

 در ستاد این حاضر درحال. است کشوری کشت الگوی پشتيبان سامانه نکرد اجرایی باالخره و پایلوت

 از یک هر در مطالعاتی واحد یک حداقل از هكتار هزار 20 حداقل و دارد قرار پایلوت فازهای اجرای مرحله

 هایاستان. قرار دهد قرار است تحت پوشش را هكتار هزار 150 کل سطح با کشور منتخب هایاستان

 . است گلستان و قزوین شرقی، و غربی آذربایجان رضوی، خراسان فارس، اصفهان، شامل منتخب

 نيز هستند، ساله 40 از بيش سابقه دارای بعضاً که بزرگ هایصنعت و کشت که است ذکر شایان

. دهندمی ادامه بوده مناسب پيش قرن نيم یا و دهه چندین در است ممكن که ایبرنامه با متناسب

این  عالوهبه. ستآنها رایج کشت الگوهای در تحول یک به نياز هاصنعت و کشت این در حتی بنابراین،

 دولتی هایشرکت یا و عمومی نهادهای و هاسازمان پوششتحت یا عمدتاً بزرگ هایصنعت و کشت که

 و نمونه صورتبه و طراحی مناسب کشت الگوهای توانمی هاصنعت و کشت این در همچنين. هستند

 و باغی صورتبه کشور کشاورزی هایعرصه در حاضر درحال که آنچه وصف این با .کرد معرفی الگویی

 مهارت و عادات از متأثر خودجوش ایچرخه صورتبه و دولت ملی هایبرنامه از خارج است، زراعی یا

  .استبازار  کشش و جاذبه اقليمی، شرایط کشاورزان،

های سازی الگوی کشت، همواره از دغدغهتوجه به اهميت و ضرورت پيادهاین درحالی است که 

سياستگذاران و فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبيعی بوده و این موضوع منجر به تنظيم اسناد و تصویب 

با  قوانين این ترینمهم از برخی به 15 جدول قوانين متعددی جهت تحقق این مهم شده است که در

راساس در آخرین مورد از قوانين مصوب، ببرای مثال است.  شده زمان تصویب آنها اشارهلحاظ ترتيب 

، دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکيد قانون برنامه ششم توسعه (35)ماده « ت»بند 

های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمين وری آب در چارچوب سياستبر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره

های مناسب فقط در چارچوب انه و اعمال حمایت و مشوقيبع و الزامات مورد نياز در قالب بودجه سالمنا

از این ماده قانونی نيز دولت موظف شده است تا پایان سال اول « ر»الگوی کشت شده است. در بند 

های اجرای له و در طی ساکرداجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف 

این قانون به مورد اجرا گذارد. وزارت نيرو نيز موظف است تخصيص آب را مطابق طرح الگوی کشت در 

و گذشت قریب به سه سال از برنامه  «ر»بند و « ت»با وجود صراحت بند  اختيار کشاورزان قرار دهد.
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کيد أشده است. با این وصف ترسد که اقدام خاصی برای دو بند یاد شده انجام ننظر میششم توسعه به

از  های کلی اقتصاد مقاومتیارچوب سياستدر چخصوص هبر اجرای مفاد این قانون برای الگوی کشت ب

 . استهای کشاورزی کشور برای ساماندهی نظام کشت ضرورت

 

 سازی الگوی كشت بهينه. مواد قانوني مرتبط با اجرا و پياده15جدول 

 های قانونيمفاد مواد/بند عنوان سند/قانون ردیف

1 
 قانون توزیع عادالنه آب 

 (16/12/1361)مصوب 

 رتوزا که اطالعاتی به توجه با است مكلف نيرو وزارت - (26) ماده

 کشاورزی محصوالت از یک هر آب مصرف مقدار مورد در کشاورزی

 بآ مصرف ميزان دهدمی قرار نيرو وزارت اختيار در ناحيه هر برای

 به اقدام آن براساس و تعيين اراضی ميزان و محصول نوع به توجه را

 .کند برداریبهره اجازه صدور

2 
 قانون برنامه اول توسعه 

 (11/11/1368)مصوب 

  هامشیخط( ب

 لدمو اشتغال سرانه، توليد افزایش جهت در اقتصادی رشد ایجاد - 4

 استراتژیک محصوالت توليد بر تأکيد با اقتصادی وابستگی کاهش و

 :طریقاز تورم مهار و

 هایاولویت براساس کشت الگوی هایسياست تنظيم - 4 - 21

 .نسبی مزیت و برنامه

3 
 قانون برنامه دوم توسعه 

 (20/09/1373)مصوب 

 هدایت و ییجوصرفه هایسياست اجرای منظوربه( ط

 و معقول مطلوب، برداریبهره سوی به کشاورزی آب کنندگانمصرف

 جراییا تدابير اتخاذ با است موظف نيرو وزارت کشور، آب منابع از کار

 هایچاه و آبياری هایشبكه در آب تحویل به نسبت الزم، اقتصادی و

 برای کشاورزی آب بهينه مصرف الگوی براساس عميقنيمه و عميق

 . کند اقدام حجمی صورتبه کنندگانمصرف گونهاین

 آب معقول مصرف ميزان تعيين متضمن تبصره این اجرایی نامهآیين

 هایوزارتخانه توسط کشور، مناطق از یک هر در محصول هر برای

 تهيه بودجه و برنامه سازمان و سازندگی جهاد و کشاورزی و نيرو

 .رسيد خواهد وزیران تئهي تصویب به و شده

4 
 آب مصرف سازیبهينه اجرایی نامهآیين

 (11/06/1375 )مصوب کشاورزی

 رنامهب قانون «19» تبصره و آب عادالنه توزیع قانون( 51) ماده براساس

 . ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم

 در کشت هایالگو تعيين به مكلف کشاورزی جهاد وزارت -( 3) ماده

 ای،منطقه و ملی هایسياست لحاظ با کشور آبی مناطق از یک هر

 مؤثر عوامل دیگر و مطلوب برداریبهره ضوابط و خاک و آب منابع

 . است شده

 این مفاد تحقق منظوربه است مكلف کشاورزی وزارت - (3) ماده

 را کشور آبياری مناطق از یک هر در کشت الگوهای نامه،آیين

 ضوابط و خارک و آب منابع ای،منطقهو ملی هایسياست ساسابر

 به ماه ده ظرف و مشخص مؤثر عوامل دیگر و مطلوب برداریبهره

 .کند اعالم نيرو وزارت



 

 

 های قانونيمفاد مواد/بند عنوان سند/قانون ردیف

 موضوع کارشناسی کميته در نيرو وزارت نماینده حكم - «1» تبصره

 توزار نماینده حكم و نيرو وزیر طرف از نامه،آیين این( 1) ماده

 در آن دبيرخانه و شد خواهد صادر کشاورزی وزیر طرف از کشاورزی

 انجام جهت در تواندمی کميته. بود خواهد متمرکز کشاورزی وزارت

 . کند استفاده صالحذی مشاورین یا کارشناسان از ربط،ذی وظایف

 ره به کشاورزی وزارت ماده، این براساس کهصورتی در ـ« 2» تبصره

 حسب بر را کشت الگوهای نتواند مناطق از بعضی در دليلی

 هد،د قرار شده یاد وزارتخانه اختيار دربموقع نيرو وزارت درخواست

 مدت به موقت کشت الگوی انتخاب به نسب است مجاز نيرو وزارت

 . کند اقدام هااستان از یک هر در سال یک

 طرف از کشت الگوی نياز مورد اطالعات هئارا مدت - «3» تبصره

 از پس ماه دو نامهآیين این( 2) ماده درخصوص کشاورزی وزارت

 . است نامهآیين این تصویب

 و سازندگی جهاد کشاورزی، نيرو، هایوزارتخانه - «4» تبصره

 مكلفند دولتی هایدستگاه سایر همچنين و آنها تابعه هایدستگاه

 ماده کميته وظایف اجرای در را الزمتسهيالت و مدارک اطالعات،

 .دهند ارقر شده یاد کميته اختيار در و نمایند فراهم نامهآیين این( 1)

 (17/01/1379قانون برنامه سوم توسعه )مصوب  5

 «1» تبصره «هـ» بند( 106) ماده

 جهت در کنجاله و روغن واردات جایبه است موظف دولت (هـ

 . کند وارد روغنی هایدانه ارزی، ییجوصرفه و اشتغال

 یاقتصاد توليد توان افزایش منظوربه است مكلف دولتـ « 1» تبصره

 امكان الزم اقدامات و تدابير اتخاذ با برنامه درطول ارزی، درآمدهای

 آبی هایظرفيت و امكانات با مختلف مناطق در کشت الگوی تطبيق

 توليد به آب تخصيص طریق از را آب اقتصادی ییاکار و فراهم را

 . دهد افزایش بيشتر اقتصادی بازدهی و کمتر آبی نياز با محصوالت

 سازماندهی، نحوه ی،کمّ اهداف متضمن تبصره این ییاجرا نامهآیين

 ومس برنامه اول سال در ییاجرا هایدستگاه هماهنگی و امكانات تأمين

 و سازندگی جهاد و کشاورزی وزارت مشارکت با نيرو وزارت توسط

 .درسي خواهد وزیران تئهي تصویب به و تهيه بودجه و برنامه سازمان

 به تصویب رسيد( 04/10/1379نامه در تاریخ )این آیين
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ه 27443ت/44712شماره  تصویبنامه

 هایراهبرد درخصوص وزیران تئهي

کشور )مصوب  آب منابع مدتبلند توسعه

11/08/1382) 

 محدودیت ،سرزمين آمایش و کالبدی توسعه هایطرح تهيه در .8

 هب آن زمانی و مكانی توزیع و کيفی و یکمّ نظر از کشور آب منابع

 گرفته قرار عمل و توجه مورد آب ذاتی ارزش و فرصت هزینه لحاظ

 ،معدن و صنعت ،کشاورزی و آب هایبخش توسعه هایبرنامه و

 از یک هر در هابخش سایر و هاروستا و هاشهر عمران ،انرژی

 .درآید اجرا به و تهيه آنها تحمل ظرفيت رعایت با آبریزهایحوضه
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 تئهي ه248ت/29098 شماره امهنتصویب

 اساسی اقدامات مجموعه خصوص د وزیران

 در شده بينیپيش اهداف تحقق برای الزم

 آب وریبهره افزایش (الف

  بود مدیریت مصرف آب کشاورزیهب -

 الگوی به ویژه توجه و آب ملی سند براساس آب حجمی تحویل -



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 های قانونيمفاد مواد/بند عنوان سند/قانون ردیف

سند  -بخشی فرا و بخشی توسعه اسناد

 مصوب) فرابخشی مدیریت منابع آب ایران

11/05/1384) 

 تأسيسات از برداریبهره در آبياری( در ویژهمصرف )به بهينه زمانی

 آب  تأمين هایطرح و آبی

 و مطلوب» مصرف رعایت براساس مصرف الگوی وکاربرد تعيين -

 کشور هوایی و آب و جغرافيایی شرایط به توجه با «ضرور

 آب منابع وکيفییکمّ پایداری و حفاظت (ب

 نظير آب محدودیت با مناطق در توسعه مناسب الگوی انتخاب -

 ایگلخانه کشت و خدمات کم، نيازآبی با صنایع محورصنعت توسعه

 باال اقتصادی ارزش واجد
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 اراضی شدن خرد از قانون جلوگيری

 فنی، مناسب ایجاد قطعات و کشاورزی

 (13/12/1385اقتصادی )مصوب 

 یارتقا منظوربه است موظف کشاورزی جهاد وزارت ( ـ1) ماده

 تفكيک از جلوگيری و منابع بهينه تخصيص توليد، عوامل وریبهره

 اراضی ها،نهالستان ها،باغ از اعم) کشاورزی اراضی شدن خرد و افراز و

 تصویب از ماه 6 مدت ظرف حداکثر( آنها آیش و دیم آبی، زیرکشت،

 براساس را کشاورزی اراضی اقتصادی فنی، نصاب حد قانون، این

 کيفيتويتکمّ و مكانيزاسيون ضوابط کشت، الگوی اقليمی، شرایط

 .کند ارائه وزیران تئهي به تصویب جهت و تعيين خاک و آب منابع
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 از جلوگيری قانون اجرایی نامهآیين

 قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن

اقتصادی )مصوب  و فنی مناسب

20/02/1388) 

 دخری صورت در حقيقی و حقوقی از اعم مالكين کليه به ( ـ7) ماده

 فنی، نصاب حد در آن نکرد یكپارچه و پراکنده کشاورزی اراضی

 از کشاورزی، اراضی کاربری حفظ شرط به آن از بيشتر و اقتصادی

 یا و الحسنهقرض تسهيالت مالی، اعتباری مؤسسات و هابانک طریق

 دریافت زمان کشاورزی بخش بهره نرخ حداقل با ساله ده تسهيالت

 ااعط معامله مورد اراضی روز کارشناسی قيمت ميزان به و تسهيالت

 . گرددمی

 رعایت به مشروط الحسنهقرض تسهيالت پرداخت ـ« 2» تبصره

 برمبنی ربطذی اشخاص تعهد و سازییكپارچه هایدستورالعمل

 و تشخيص با سال 10 مدت به منطقه نياز مورد کشت الگوی رعایت

 الزم اجراهای ضمانت. است شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت تأیيد

 خواهد تدوین مربوط هایدستورالعمل در ماهيتی و شكلی لحاظ از

 .شد

10 
های کلی اصالح الگوی مصرف سياست

 (14/04/1389)مصوب 

 هابخش تمام در آب بهينه مصرف شدن نهادینه و وریبهره یارتقا. 8

 : زیر هایسياست چارچوب در کشاورزی بخش ویژهبه

 سازیبهينه هایطرح از حمایتی و تشویقی هایسياست اعمال-

 . آب مصرف و نگهداری استحصال،

 هایبخش در آب مصرف الگوی ملی سند اجرای و تدوین طراحی، -

 . آن سازیهنگامبه و مختلف

 ایجاد کارآمدتر، آبياری هایشيوه اعمال و کشت الگوی اصالح-

 و تخصيص سازیبهينه و شرب آب توزیع و تأمين بهينه هایسامانه

 .بيشتر اقتصادی و راهبردی ارزش براساس توليد بخش در آب مصرف
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 و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون

 (23/04/1389مصوب ) طبيعی منابع

 بيست اندازچشم سند تحقق راستای در است مكلف دولت ( ـ1) ماده

 اصل اجرایی هایسياست قانون و نظام کلی هایسياست کشور، ساله



 

 

 های قانونيمفاد مواد/بند عنوان سند/قانون ردیف

 ها،برنامه ها،زمينه قانون، این موجب به و اساسی قانون چهارموچهل

 مصرف و توليد الگوهای اصالح و وریبهره یارتقا امكانات و تسهيالت

 . درآورد اجرا مرحله به و فراهم را طبيعی منابع و کشاورزی بخش در

 درخصوص خود گرییتصد وظایف است مكلف دولت ( ـ6) ماده

 هاینهاده کليه توزیع و تهيه تضمينی، هایخرید اجرایی اقدامات

 تنظيم يازن مورد اقالم توزیع و داریانبار خرید، اجرایی اقدامات توليد،

 بجز) دامی و گياهی هایآزمایشگاه ها،کشتارگاه اداره بازار،

 تصویب و کشاورزی جهاد وزارت تشخيص به مرجع هایآزمایشگاه

 كميلی،ت و تبدیلی صنایع ها،سردخانه ها،سيلو ها،انبار ،(وزیران تئهي

 و وظایف با متناسب را گریبيمه و ترویجی آموزشی، اجرایی امور

 ن،قانو این( 5) و( 2) مواد موضوع هایتشكل به تشكل، هر اختيارات

 . کند واگذار مربوط مقررات و قوانين با مطابق

 به منوط اساسیغير محصوالت در تضمينی هایخرید ـ« 6» تبصره

 کنندگانتوليد و کشاورزان طرف از کشت الگوی شرایط پذیرش

 نسبی، هایمزیت براساس منطقه هر کشت الگوی. باشدمی

 در آن بهينه حد و هواییوآب شرایط اقتصادی، شرایط افزوده،ارزش

 ادجه وزارت توسط قانون، این تصویب از پس ماه 6 تا حداکثر کشور،

 . شودمی ابالغ اجرا جهت و تعيين منطقه هر برای کشاورزی

 بآ تقاضامحور رویكرد با وریبهره افزایش راستای در ( ـ26) ماده

 است موظف نيرو وزارت کشت، بهينه الگوی رعایت و کشاورزی

 برای را الزم اقدامات قانون این تصویب از پس سال یک حداکثر

 بخش قانونی هایتشكل اولویت با بردارانبهره به آب حجمی تحویل

 هایحوضه مجاز تحمل ظرفيت آب، ملی سند براساس کشاورزی،

 محيطیزیست اجتماعی، اقتصادی، شرایط گرفتن نظر در با و آبریز

 کشاورزی آب تخصيص برای شده تعریف هایاولویت با فنی و

 . آوردعملبه

 زیکشاور جهاد وزارت قانون، این( 31) ماده یاجرا در ( ـ32) ماده

 در مصوب هاییارانه و سنواتی هایبودجه قالب در است مكلف

 : که کند ریزیبرنامه ایگونه به اختيار،

 و باال وریبهره با کنندگانتوليد به مستقيم پرداخت طریق از (الف

 موارد رعایت وری،بهره شاخص بهبود در افزایشی روند دارای

 بر منطبق کيفيت با توليد همچنين و توليد در محيطیزیست

 .کند پرداخت وریبهره پاداش کشت، الگوی هایبرنامه
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قانون برنامه پنجم توسعه )مصوب 

15/10/1389) 

 در خودکفایی به نيل و توليد ظرفيت حفظ منظوربه ( ـ143) ماده

 ذرت، جو، گندم، ازجمله دامی و کشاورزی اساسی محصوالت توليد

 گوشت سفيد، گوشت نيشكر، و چغندرقند روغنی، هایدانه برنج،

 استانداردهای براساس مصرف الگوی اصالح مرغ،تخم و شير قرمز،

 نکرد فراهم بنيان،دانش و صنعتی کشاورزی گسترش تغذیه،

 کشاورزی بخش افزودهارزش یارتقا و غذایی امنيت هایزیرساخت



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 های قانونيمفاد مواد/بند عنوان سند/قانون ردیف

( 7%) درصد هفت ميزان به انهيسال پایدار توسعه مالحظات برمبنای

 : شودمی انجام زیر اقدامات برنامه طول در1388 سال به نسبت

 الگوی براساس حجمی صورتبه کشاورزان نياز مورد آب تحویل (ب

 . غيردولتی بخش مشارکت از استفاده با و منطقه هر کشت

 در کشاورزی محصوالت توليد از حمایت - «الف» بند( 145) ماده

 بانكی، تسهيالت کارمزد و سود یارانه از بخشی جبران قالب

 رعایت اولویت با هامشوق سایر و یارانه پرداخت بالعوض، هایکمک

 به که است اینامهينیآ براساس ایمنطقه -ملی بهينه کشت الگوی

 .رسدمی وزیران تئهي تصویب به کشاورزی جهاد وزارت پيشنهاد
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قانون برنامه ششم توسعه )مصوب 

16/01/1396) 

 آبی،کم بحران با مقابله منظوربه است مكلف دولت ( ـ35) ماده

 پایداری سرزمين، پایداری برای محيطیزیست هایحقآبه رهاسازی

 هایسفره به بخشیتعادل کشاورزی، بخش در توليد افزایش و

 الس در که ميزانیبه آب، تراز جبران و وریبهره ارتقای و زیرزمينی

 زیر اتاقدام شود، مترمكعب ميليارد یازده برنامه قانون اجرای پایانی

 :آورد عملبه را

 توليد در وریبهره افزایش و سطح واحد در عملكرد افزایش (الف

 ارزش و نسبی مزیت دارای محصوالت اولویت با کشاورزی محصوالت

 به اوممق شوری، با سازگار و کمتر آبی نياز با ارقام و باال صادراتی

 . منطقه با مناسب کشت الگوی رعایت و خشكی

 و راهبردی محصوالت بر تأکيد با کشت الگوی اجرای و طراحی (ت

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسياست چارچوب در آب وریبهره ارتقای

 عمالا و ساالنه بودجه قالب در نياز مورد الزامات و منابع تأمين و

 . کشت الگوی چارچوب در فقط مناسب هایمشوق و حمایت

 طرح برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا است موظف دولت (ر

 طی در و هکرد تعریف کشور نقاط تمامی برای را کشت الگوی

 موظف نيرو وزارت. گذارد اجرا مورد به قانون این اجرای هایسال

 کشاورزان اختيار در کشت الگوی طرح مطابق را آب تخصيص است

 .دهد قرار

14 
های توسعه قانون احكام دائمی برنامه

 (16/01/1396کشور )مصوب 

 در خودکفایی به نيل و توليد ظرفيت حفظ منظوربه ( ـ61) ماده

 ذرت، جو، گندم، ازجمله دامی و کشاورزی اساسی محصوالت توليد

 متخ و شير قرمز، گوشت نيشكر، و قندچغندر روغنی، هایدانه برنج،

 گسترش تغذیه، هایاستاندارد براساس مصرف الگوی اصالح مرغ،

 امنيت هایزیرساخت نکرد فراهم بنيان،دانش و صنعتی کشاورزی

 مالحظات برمبنای کشاورزی بخش افزودهارزش ارتقای و غذایی

 : شودمی انجام زیر اقدامات پایدار توسعه

 الگوی براساس حجمی صورتبه کشاورزان نياز مورد آب تحویل .2

 .غيردولتی و دولتی بخش مشارکت از استفاده با و منطقه هر کشت
 

 



 

 

 ا  هپيشنهاد و گيرینتيجه

 است؛ کرده ایجاد آنها حجم و سطح و مختلف محصوالت تنوع در را باالیی ظرفيت کشور اقليمی تنوع

 و شودمی توليد مختلف مقادیر در کشور در سردسيری تا گرمسيری محصوالت انواع امروزه کهطوریبه

 مورد دبای که است بزرگی سرمایه و ظرفيت ایران اسالمی جمهوری کشور برای لذا و است توليد قابل یا

ظرفيت بالقوه موجود را با  ،دهد که عدم استفاده درست و بهينهها نشان میبررسی. گيرد قرار حفاظت

 ه است: کردمواجه  زیر شرحبه های متعددیتهدید

تصميمات بخشی و دستگاهی متعدد در سطوح مختلف حاکميتی و ناهماهنگی بين تصميمات  (الف

 تأثيرگذار. 

 مواردی بجز موجود کشت الگوهای بر دولت های حمایتیناقص بودن و یا ناکارآمدی سياست (ب

 گندم.  کشت مثل

موجود  کشت ای که الگوهایبه گونه کشور در کشت یالگوها یبرا مندنظام چارچوب کی نبود (ج

 . اندگرفته شكل کشاورز سليقه و بازار تقاضای بومی، دانش حسب بر تدریجی چرخه یک در عمدتاً

 و خاک، چه آب منابع يتوکمّکيفيت بر آنها تأثير به توجه بدون کشت و اختيار الگوی انتخاب (د

 منابع برای اصلی هایچالش از این امر به یكی امروزهمقياس. بزرگ کشاورزی خرد و چه در کشاورزی در

 . تبدیل شده است خاک و آب

مدت. کوتاه غيرقابل تغيير بودن آنها در وزراعی  کشت مقابل در باغی کشت ناپایداری الگوهای هـ(

 برآب که گيرد شكل الگوهایی بازار کشش حسب بر مناطق از بسياری در تا است شده امر موجب این

  .باشد منطقه طبيعی ظرفيت از خارج آنها آبی نياز و بوده

 صادرات در آب ردپای نادیده گرفتن عوامل مهمی چون ردپای آب در تدوین الگوی کشت. بررسی (و

 محصوالت زراعی، بخش در خصوصبه وزنی، نظر از صادراتی محصوالت عمده که دهدمی نشان واردات و

 آماری دوره سال آخرین صادراتی ازلحاظ وزنی براساس عمده محصوالتپنج قلم  بين این در. است برآب

زمينی تازه با هزارتن، سيب 86/572 فرنگی باهزارتن، گوجه 768هندوانه با  شامل 1397یعنی سال 

پنج  که درحالی .هستند تن هزار 67/342 با موسير و پياز و هزارتن 94/424تن، سيب با  هزار 78/529

 داشته کمتری آبی نياز فوق موارد با مقایسه در که هستند محصوالتی ارزش صادراتی، نظر قلم عمده از

 دالر، ميليون 74/244 فرنگیگوجه دالر، ميليون 267 زعفران دالر، ميليون 326 ارزش به پسته شامل و

 هندوانه، نسبت به زعفران و پسته که ،است دالر ميليون 9/202 زمينیسيب و دالر ميليون 2/229 سيب

 وارداتی عمده قلم پنج .دارند نياز را کمتری آب مصرف مقدار پياز و زمينیسيب سيب، فرنگی،گوجه

 87/8955 با دامی ذرت: از عبارتند کشاورزی بخش در 1397در سال  وزنی لحاظ از باغی و زراعی

 سفيد کامل یا شده سفيد نيمه برنج هزارتن، 66/2538 با سویا لوبيای هزارتن، 48/2648 با جو هزارتن،
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نيز  ارزشی لحاظ از وارداتی عمده قلم پنج هزارتن. 88/1429با  سویا وکنجاله هزارتن 2/1607 با شده

 ميليون 11/1622 با شده سفيد کامل یا شده سفيد نيمه برنج دالر، ميليون 5/2089 با دامی ذرت شامل

دالر  ميليون 63/602 با جو و دالر ميليون 24/651 با کنجاله دالر، ميليون 1/1161با سویا لوبيای دالر،

 امنيت در مؤثر و اساسی کاالهای برخی در وابستگی وجود با موجود، کشت الگوی در . بنابرایناست

 محدودی موارد بجز) ددارنن چندانی اقتصادی مزیت و داشته باال آبی نياز که دارد وجود یدتولي غذایی،

  .(زعفران و پسته مثل

 يددرنتيجه این امر تول مند.نظام چارچوب یک در کشور در تقاضا و گيری عرضهعدم شكل (ز

 کمتر یا و نياز از بيش محصوالت برخی درنهایت. گيردنمی صورت تقاضا صحيح چرخه یک در محصوالت

 این. شودمی آب منابع خصوصبه و ملی هایسرمایه و منابع رفتهدر باعث این و شده توليد نياز از

 آن زبار بسيار مثال. است تأثيرگذار بيشتر هستند فصلی کشت چرخه در که محصوالتی برای موضوع

 سال یک در و شودمی امحا و ریزدور از حد، بيشتر توليد علتبه فصل یک در که است زمينیسيب و پياز

  .شودمی مواجه زیاد بسيار قيمت افزایش با کمبود دليلبه

اشت، فرهنگ مصرف نادرست و خارج از چارچوب استانداردهای دفتر بهبود تغذیه وزارت بهد (ح

، مستقيم گندم، برنجطور غيراست که مصرف کنونی نان و یا به گفتنیدرمان و آموزش پزشكی. 

 وب است. توجهی بيشتر از استاندارد مطلزمينی، روغن مایع و جامد و قند و شكر به مقدار قابلسيب

ر امنيت دها و تهدیدهای مطرح شده، برای رونق توليد داخل، تضمين و پایداری ا توجه به چالشب

 شود:شرح زیر ارائه میبه هاییویژه آب و خاک پيشنهادغذایی، حفظ منابع پایه به

ربط( های ذیالف( دولت )وزارت جهاد کشاورزی با همكاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه

 بندی الگوی کشت کشور را متناسب بازمانبندی منطقی )حداکثر دو یا سه ساله( پهنهطی یک 

لحاظ  پذیری آن را باه و مشارکتکردهای توليدی مناطق و ضرورت تأمين امنيت غذایی تهيه ظرفيت

ی تأیيد، مسائل اقتصادی و اجتماعی و رونق توليد داخلی تعيين و برای تصویب به مراجع قاونی برا

 . کندتصویب و تأمين منابع مالی مورد نياز ارائه 

شت، الگوی ک برای، قانون برنامه ششم توسعه (35)ماده  «ر» و« ت» هایبند نکرددر این راستا اجرایی 

امه ششم قانون برن (35)و همچنين، رفع ایراد ماده های کلی اقتصاد مقاومتیدر چارچوب سياستخصوص به

 ار گيرد. توسعه و تبدیل به یک قانون دائمی با ارزیابی علل اجرایی نشدن آن باید در دستور کار قر

های الگوی در بحث بودجه نيز دولت موظف شود از محل منابع عمومی و در راستای اجرای سياست

ه سنواتی کشت و هدایت کشاورزی هر منطقه برای تحقق الگوی کشت بهينه، اعتبارات الزم را در بودج

اعتبار از این  صالزام به توجه و تخصي دویژه این که بخشی از بودجه استانی بوده و بای؛ بهکندبينی پيش

 منابع صورت گيرد.

 با متناسب کشت، رونق الگوهای برای دولت هایبرنامه های حمایتی درب( اتخاذ سياست



 

 

اساسی در چرخه  محصوالت تأکيد بر توليد کنار منطقه در هر و خاک و اقليم آب منابع هایظرفيت

خصوصی در نظام توليد سفارشی  مثال سازوکار الزم برای فعال شدن بخشبرای  تأمين امنيت غذایی؛

های مورد با حمایت دولت فراهم و زیرساخت دهای تحقق الگوی کشت بهينه است بایکه یكی از ضرورت

 نياز آن فراهم شود؛ 

ی ج( تدوین سند ملی حمایت و هدایت الگوی کشت مناسب توسط دولت و تصویب در مجلس شورا

های دولت لگوهای کشت مناسب در کشور شده و حمایتطوری که این سند مبنای توسعه ااسالمی؛ به

 برای کشاورزی براساس این سند متمرکز شود؛ 

 های بزرگ با هدف مصرف بهينه آب و حفاظتد( اجرای الگوهای کشت مناسب در کشت و صنعت

 از منابع آب و خاک از نظر کيفی و نيز در راستای تأمين امنيت غذایی در کشور. 

 عمومی سازمان یا و بنياد معدودی تعداد دست در که مقياس،بزرگ اراضی حجم و سطح به توجه با

 ابعمن حفاظت با متناسب کشت الگوی اصالح برای آنها برای هاییمحدودیت که است ضروری هستند،

های بزرگ باید به بيانی دیگر اجرای الگوهای کشت مناسب در کشت و صنعت .شود منظور خاک و آب

امنيت  با هدف مصرف بهينه آب و حفاظت از منابع آب و خاک از نظر کيفی و نيز در راستای تأمين

 غذایی در کشور صورت گيرد.

ر ازجمله بمحصوالت آب برای تابستانه جایبه پایيزه هایکشت ( حمایت الزم برای جایگزینیـه

  غذایی؛ امنيت اصل گرفتن نظر چغندرقند و یا جایگزینی محصوالت با نياز آبی کمتر، با در

ت های صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و جلوگيری از تصميماو( تعدیل و اصالح تعرفه

نظيم سبد ها؛ با هدف حفظ بازارهای جهانی محصوالت کشاورزی، تگونه تعرفهمقطعی و دفعتی برای این

 های کشاورزی؛ غذایی مناسب در داخل کشور و مصرف بهينه آب، خاک و نهاده

قاضای تهای حدواسط عرضه و ز( بسترسازی و حمایت الزم از ایجاد ساختارهای مناسب برای چرخه

 فارشی؛ محصوالت کشاورزی و توسعه سياست کشت س

ازهای سازی کاهش مصرف اقالمی که درحال حاضر در سبد غذایی کشور بيشتر از نيح( ترویج و فرهنگ

 الم. سشود؛ ازجمله برنج، نان، قند و شكر و تنظيم آنها مطابق استانداردهای تغذیه روزانه مصرف می

دار قابل مجازی را به مقکاهش مصرف این اقالم، الگوی کشت و چرخه واردات و صادرات و نيز آب 

وری و هرهبتوان با افزایش انه میيدهد. در راستای اصالح فرهنگ مصرف سالتوجهی تحت تأثير قرار می

 ياز شد. نجویی ارزی ناشی از اجرای الگوی کشت مناسب، از واردات محصوالت کشاورزی نيز بیصرفه

ميوه و  روغن و کنجاله، برنج، انواع با اعمال تعرفه بر واردات محصوالت کشاورزی شامل شكر،

 . کردها تأمين را بدون فشار بر سایر بخش نياز مورد مالی منابع توانهای کشاورزی، مینهاده

 در ریزیبرنامه ساختاری ایرادات از یكی: کشاورزی بخش آماری نظام سازییكپارچه و ط( اصالح
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 در موفقيت الزمه. است بخش این اطالعات و آمار ارائه در شفاف و دقيق نظام نبود کشاورزی، بخش

 گذارتأثير عوامل از دقيق و صحيح اطالعات پشتوانه به آن اجرای و طراحی بهينه، کشت الگوی سازیپياده

 .است کشت الگوی بر

 توليد کنار در ها،حمایت تمام دولت هایبرنامه در که است با توجه به موارد یاد شده ضروری

یی و برای رونق توليد داخل، تعدیل مصرف مواد غذا بخش،اثر و شدههدایت طوربه اساسی محصوالت

 خاک و آب منابع ظرفيت با متناسب کشت الگوهای اصالح مصرف مطابق سبد مواد غذایی مطلوب و نيز

  .گيرد شكل منطقه هر

  



 

 

 پيوست

 1395-1396زراعي  لسادر  ركلكشودر  نهاآ نسبتو  عيزرا تتوليد محصوالو یع سطح زتو .16جدول

 سطح توليد
 محصول

 هكتار درصد تن درصد

     گندم

 غالت

     جو

     شلتوک

     اىنهذرت دا

     جمع غالت

     نخود

 تحبوبا

     لوبيا

     عدس

     سایر حبوبات

     جمع حبوبات

     پنبه

 محصوالت صنعتی

     توتون و تنباکو

     چغندر قند

     سویا

     کنجد

     گلرنگ

     های روغنیآفتابگردان و دانه

     کلزا

     نيشكر

     آفتابگردان آجيلی

     های روغنیسایر دانه

     جمع محصوالت صنعتی

     زمينیسيب

 تسبزیجا

     پياز

     فرنگیگوجه

     سایر سبزیجات

     جمع سبزیجات
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 سطح توليد
 محصول

 هكتار درصد تن درصد

     خربزه

 محصوالت جاليزی

     هندوانه

     خيار

     سایر محصوالت جاليزی

     جاليزی جمع محصوالت

     یونجه

 اینباتات علوفه

     شبدر

     ایذرت علوفه

     ایسایر محصوالت علوفه

     ایجمع محصوالت علوفه

     سایر محصوالت

     عیزرا تمحصوال جمع کل

 .جلد اول 1395-1396آمار نامه کشاورزی سال زراعیمأخذ: 
 

  



 

 

 1394 لسادر  ركلكشودر  نهاآ نسبتو  باغي تتوليد محصوالو یع سطح ز. تو1۷جدول 

 سطح توليد
 محصول

 هكتار درصد تن درصد
     سيب

وه
مي

انه
 د

ی
ها

 دار

     گالبی

     به

     دارهای دانهسایر ميوه

     دارهای دانهجمع ميوه

     آلبالو

وه
مي

ته
هس

ی 
ها

 دار

     گيالس

     گوجه

     آلو

     هلو

     شفتالو

     زردآلو قيسی

     شليل

     طال آلو قطره

     دارهای هستهميوه

     انگور

وه
مي

انه
 د

ی
ها

یز
ر

 

     توت درختی

     فرنگیتوت

     تمشک

     های دانه ریزميوه

     پسته

وه
مي

ک
خش

ی 
ها

 

     بادام

     گردو

     فندق

     سنجد

     پكان

     های خشکسایر ميوه

     های خشکميوه

     زالزالک

وه
مي

ی
ير

دس
سر

ی 
ها

 

     زرشک

     سماق

     ازگيل

     اختهزغال

     عناب

     های سردسيریميوه
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 سطح توليد
 محصول

 هكتار درصد تن درصد
     خرما

     پرتقال

ت
کبا

مر
 

     نارنگی

     ليموترش

     شيرینليمو

     فروتگریپ

     نارنج

     سایر مرکبات

     جمع کل

     انار

وه
مي

مه
 ني

ی
ها

ی
ير

مس
گر

 

     انجير

     خرمالو

     کيوی

     چای

     زیتون

     گرمسيریهای نيمهميوه

     موز

وه
مي

ی
ير

مس
گر

ی 
ها

 

     انبه

     پاپایا

     کنار

     چيكو

     هندیتمبر

     گواوا

     نارگيل

     های گرمسيریسایر ميوه

     گرمسيریهای ميوه

     خيار

ی
يف

 ص
ی و

بز
س

 

     فرنگیگوجه

     انواع فلفل

     بادمجان

     سایر سبزیجات

     جمع سبزی و صيفی

ت
وال

ص
مح

ر 
سای

 

     فرنگیتوت

     گياهان دارویی

     سایر

     جمع سایر محصوالت

     ایمحصوالت گلخانه



 

 

 سطح توليد
 محصول

 هكتار درصد تن درصد

     توت )توتستان( نوغان

ص
خا

ت 
وال

ص
مح

 

     ازگيل ژاپنی

     زعفران

     محمدی(گلستان )گل

     غيرمثمر

     سایر محصوالت مثمر

     گياهان دارویی

     ایقارچ دکمه

     قارچ صدفی

     سایر محصوالت باغی

     جمع كل

 .جلد سوم 1394آمار نامه کشاورزی سال مأخذ: 
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 )تن(          ساله 40های اصلي محصوالت زراعي طي یک دوره گروه . توليد18 جدول

 كل محصوالت زراعي سایر محصوالت اینباتات علوفه محصوالت جاليزی سبزیجات محصوالت صنعتي حبوبات غالت سال زراعي

 























 

 

 

 كل محصوالت زراعي سایر محصوالت اینباتات علوفه محصوالت جاليزی سبزیجات محصوالت صنعتي حبوبات غالت سال زراعي
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 .اول جلد، کشاورزی آمارنامه(؛ 1392لغایت  1357ساله محصوالت زراعی )سال  36گزارش بررسی آمار سطح برداشت و ميزان توليد مأخذ: 
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 منابع و مآخذ 

 ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون (106) ماده «1» تبصره اجرایی نامهآیين .1

 .(04/10/1379 مصوب)

 .(11/06/1375 مصوب) کشاورزی آب مصرف سازیبهينه اجرایی نامهآیين .2

 .(20/02/1388 مصوب) اقتصادی و فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگيری قانون اجرایی نامهآیين .3

ملل  و شاخصی از تأثير الگوی مصرف از مرحله توليد تا مصرف )آب سبز، آبی و خاکستری (ردپای آب افسون.  ،اژدری .4

 گاه:قابل دسترس از وب. «2011 –و یونسك 50شماره پژوهشی گزارشات مجموعه»

https://www.doe.ir/portal/file/                                                      482563/water-footprint.pdf 

 مصوب) کشور آب منابع مدتبلند توسعه هایراهبرد درخصوص وزیران تئهي ه27443ت/44712تصویبنامه شماره  .5

11/08/1382 .) 

 بينیپيش اهداف تحقق برای الزم اساسی اقدامات مجموعه درخصوص وزیران تئهي ه248ت/29098تصویبنامه شماره  .6

 (. 11/05/1384 مصوب) بخشیفرا و بخشی اسناد توسعه در شده

 .1392، ماندگار اندیشه انتشارات ،مطلوب غذایى سبدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جامعه  تغذیه بهبود دفتر .7

 (. 14/04/1389 مصوب) مصرف الگوی اصالح کلی هایسياست .8
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