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رونق کشاورزی در دوران تحریم

بخش کشــاورزی به لحــاظ توانمندیهای قاب 
ل
توجــه در منابع و عوامل تولید جایگاه مناســبی
در اقتصاد کشــور دارد .این بخــش با وجود همه
مشــکالت و موانــع ،بــا صــادرات  5.8میلیــارد
دالری و  4.3میلیــون بهرهبردار ،ســهم نزدیک
به  18درصدی از اشــتغال و سهم  32.5درصدی
در ارزش افزوده کسب و کار ( 165میلیارد دالر)
با احتســاب بخشهای پیشــین و پســین ،نقش
مؤثــری در تشــکیل تولیــد ناخالــص داخلــی،
افزایش صادرات غیرنفتی و اشــتغال نیروی کار
کشور دارد.
ëëرشدبخش
رشــد ارزش افزوده بخش کشــاورزی طی سالهای
ت دولــت یازدهــم و دوازدهــم عمدتــاً پایــدار و
فعالیــ 
افزایشی بوده و حتی در سالهایی توانسته است اثرگذار
در رشــد اقتصادی کشــور باشــد .در ســال  1398بخش
کشــاورزی با رشــد ارزش افزوده  3درصدی تنها بخش
با رشــد اقتصادی مثبت در کشــور بوده اســت و این در
حالیاست که در این سال رشد تولید ناخالص داخلی
کشــور بدون نفت  -0.6و با نفت  -7درصد بوده است.
ســهم ارزش افزوده بخــش کشــاورزی از 6.2درصد در
سال  1392به حدود  6.8درصد در سال  1398افزایش
یافته ،در حالی که بهطور میانگین طی سالهای گذشته
سهم تشکیل سرمایه ثابت بخش از کل تشکیل سرمایه
ثابت در کشور همواره کمتر از  5درصد بوده است.
ëëاشتغال
میزان اشــتغال بخش کشــاورزی از  3.9میلیون نفر
به  4.32میلیون نفر در ســال  98افزایش یافته اســت.
ایجاد اشتغال با اجرای طرحهای توسعهای بخصوص
انجام عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه گلخانهها،
گیاهان دارویی و پرورش ماهی در دریا قابل توجه بوده
است.
براساس اطالعات مرکز آمار ،سهم اشتغال بخش
کشاورزی از کل اشتغال کشور طی سالهای 1392-98
به طور میانگین حدود  18درصد بوده است .با توجه به
اینکه اشتغال یکی از مهمترین چالشهای حال حاضر
کشــور است ،این دستاورد از نظر کارشناسان ،مناسب و
با اهمیت است.
ëëتولیداتوامنیتغذایی
تولیــدات بخش کشــاورزی به طــور عمــده از تولید
محصوالت زراعی ،باغی ،دام و طیور و شیالت و آبزیان
تشــکیل شده اســت .براســاس اطالعات رســمی مرکز
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات وزارت جهاد کشــاورزی
و آخریــن برآوردهــا طــی ســالهای  ،1392-98تولیــد
محصــوالت کشــاورزی از  96.8میلیــون تــن در ســال
 1392بــه  123.3میلیــون تن در ســال  1398افزایش و
به عبارت دیگر ســاالنه  4.5میلیون تن به تولید اضافه
شــد و ضریب امنیــت غذایی با تأکید بــر تولید داخلی
ارتقا یافته که نشــاندهنده متوســط نرخ رشــد ســاالنه
 4درصــد میباشــد .آنطــور کــه کاظــم خــاوازی ،وزیر
جهاد کشــاورزی اعالم کرده است ،پیشبینی تولیدات
کشــاورزی در ســال  99معــادل  130میلیون تن اســت.
تولید محصوالت زراعی از  68میلیون تن در سال 1392
به حدود  83.5میلیون تن در سال  1398افزایش یافته
که نشــاندهنده متوســط نرخ رشد ســاالنه  3.5درصد
اســت .تولیــد گنــدم بهعنــوان راهبردیترین محصول
از  9.3میلیــون تــن در ســال شــروع دولــت ( )1392به
متوسط تولید حدود 14میلیونتن تولید افزایش یافت
و کشــور را به خودکفایی رســاند .خودکفایی گندم در 3
سال اســتمرار دارد به همین دلیل کشور از جایگاه دوم
بین کشــورهای واردکننده به باشگاه صادرکننده رسید.
متوســط نرخ رشــد ساالنه تولید گندم از ســال  92تا 98
معادل 7.1درصد است
تولید محصــوالت باغی از حــدود  16میلیون تن در
ســال  1392بــه حــدود  23میلیــون تن در ســال 1398
افزایش یافته که نشاندهنده متوسط نرخ رشد ساالنه
 6.3درصــد اســت .تولیــد محصــوالت دامــی از 11.9
میلیون تن در سال  1392به حدود  15.6میلیون تن در
ســال  1398افزایش یافته که نشاندهنده متوسط نرخ

ëëجنگل ،مرتع و آبخیزداری
برش در دولــت تدبیــر و امیــد طــرح تنفــس در جنگلهای
شــمال طراحــی و اجــرا شــد و بــه اجــرای طرحهــای
آبخیــزداری و آبخــوانداری و اجــرای کشــاورزی
حفاظتــی و حفاظــت از منابــع خــاک کشــور که الزمــه پایــداری تولید
در بخــش کشــاورزی اســت ،توجه ویژه شــد .پیــرو این دیــدگاه مثبت
دولــت نســبت بــه مســأله آب و عرصههــای منابــع طبیعــی کشــور،
رشد ساالنه  4.5درصد است .تولید محصوالت شیالتی
از  885هزار تن در سال  1392به حدود  1.2میلیون تن
در ســال  1398افزایش یافته که نشــاندهنده متوســط
نرخ رشد ساالنه  5.2درصد است.
ëëضریبخودکفایی
بــا اقدامــات انجام شــده از ســال  92تــا  ،98ارتقای
ضریب خودکفایی در غالب محصوالت اساسی بخش
کشــاورزی و افزایــش ذخایر راهبردی کاالهای اساســی
بویــژه افزایــش ذخایــر راهبــردی گندم حاصل شــده و
ارزش مــواد غذایی تولید داخلــی به بیش از  80درصد
ارزش مصــرف مــواد غذایــی مــورد مصــرف در کشــور
اســت.ضریب خودکفایی گنــدم از  68درصد در ســال
 1392به  102درصد در ســال  ،1398برنج از  52درصد
بــه  100درصد و دانههای روغنی از  7.4درصد در ســال
 1392به  16درصد در سال  1398رسیده است.
ëëآب و خاک
مجمــوع اقدامــات انجــام شــده درخصــوص
شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی بهطور مستقیم در
شاخص راندمان آبیاری مؤثر بوده بهطوری که راندمان
آبیاری در بخش کشــاورزی از  37درصد در سال  92به
 45درصد در ســال  97افزایش یافته و میزان بهرهوری
آب کشــاورزی از حدود  900گرم تولید به بیش از 1350
گرم تولید به ازای هر مترمکعب آب ارتقا یافته اســت.

اقدامــات زیر در حوزه جنگل ،مرتع و آبخیــزداری با هدف حفاظت از
عرصههای منابع طبیعی کشــور و پایداری تولید در کشاورزی و امنیت
غذایی صورت گرفته اســت .توقــف بهرهبرداری صنعتــی و تجاری از
جنگلهای کشــور وفــق بند (ف) مــاده ( )38قانون برنامه پنج ســاله
ششــم توســعه ،ممیــزی و تفکیک  132میلیــون هکتــار از عرصههای
ملی کشــور و اخذ ســند تک برگی  33.5میلیون هکتار از اراضی ملی،
اجــرای عملیــات آبخیزداری ،اجــرای عملیات مقابله بــا بیابان زایی

(رشــد مســتمر  6درصد ارتقای بهــرهوری آب در تولید
محصوالت کشــاورزی در این دولــت) و تاکنون بیش از
13.5میلیــارد متر مکعب برآورد صرفهجویی شــد .به
عبارت دیگر بهرهوری آب کشــاورزی بهطور متوسط در
هر ســال  45گرم بــر متر مکعب افزایش داشــته که به
معنای اثر بخشــی فعالیتهای انجام شده(پژوهشی،
ترویجی و اجرایی) در کشــور است .حفظ این نرخ رشد
در سال برای بهرهوری آب ،معادل صرفهجویی حدود
 3میلیــارد مترمکعب آب و افزایش حــدود  4میلیون
تن بــه تولیدات کشــاورزی و معادل  200هــزار میلیارد
ریال صرفه اقتصادی در کشور است.
ëëطرحهای مهم آب و خاک
از مهمترین طرحهای بخش آب و خاک طرح احیا
و توســعه اراضــی  550هزارهکتاری خوزســتان و ایالم
است.
 295هــزار هکتــار از  550هزارهکتــار طــرح احیــا و
توســعه اراضی خوزســتان و ایــام در فــاز اول به اتمام
رسیده است .با توجه به شرایط مناسب بارندگی بویژه
در اســتان خوزســتان و با توجه به اثرات سرمایهگذاری
در طــرح توســعه آب و خاک این اســتان ،میــزان تولید
شــلتوک در کل کشور از  2450هزار تن در سال  1392به
 4569هزارتن در سال  1398رسید.
طــرح مهــم دیگر ،طــرح احداث شــبکههای فرعی

آبیــاری و زهکشــی غــرب و شــمال غرب کشــور اســت.
اجرای پروژههای احداث شــبکههای آبیاری و زهکشی
بهمنظــور ســاماندهی آبهــای منطقه غرب کشــوردر
اســتانهای ایــام ،کرمانشــاه ،کردســتان ،آذربایجــان
غربی ،آذربایجان شــرقی و اردبیل که شــاید بتوان ادعا
کرد این دولت به امر ســاماندهی آبهای مرزی توجه
خاص کرده اســت .کار اجرای تأسیســات مــورد نیاز در
این منطقه بهعلت شــرایط کوهستانی بودن آن بسیار
ســخت بوده اســت .با وجود ایــن ،تاکنون بیشــتر از 50
ل جاری زیرکشت رفته
هزارهکتار از اراضی طرح در سا 
و براســاس برنامه زمانبندی تنظیم شده و مورد توافق
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو ،قرار گرفته است.
برنامه این اســت که تا فصل کشت سال زراعی بعدی،
بیش از 62هزار هکتار از اراضی که با سرمایهگذاری این
طرح تأمین آب میشوند زیر کشت برود و تا پایان سال
 ،99میــزان اراضی جدیدی که زیرکشــت خواهند رفت
بیــش از 33هزارهکتار خواهد رســید و بدین صورت تا
پایان ســال  99از 227هزار هکتار اراضی طرح بیشــتر از
145هزار هکتار آن به بهرهبرداری خواهد رسید.
مهمترین طرح آب و خاک دیگر که در این دولت به
اجرا رسیده است ،طرح آبیاری دشت سیستان است.
ایــن طــرح بــرای انتقــال ســاالنه 400میلیــون متــر
مکعب آب تخصیصی از چاه نیمههای طراحی شــده

 ۹۱۴طرح هادی روستایی خراسان جنوبی در  ۷سال گذشته تهیه شد

بیرجنــد /معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی خراســان جنوبی گفــت :از ابتدای
دولت یازدهم  ۹۱۴طرح هادی روستایی با اعتباری
معــادل  ۱۵میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان در ایــن
استان تهیه شده است.
قاســم تنها افــزود :از این تعداد روســتای دارای
طــرح هــادی ،تاکنــون در  ۵۶۱روســتا اجــرای طرح
هادی شــروع و اعتباری بالغ بر  ۱۴۲میلیارد و ۸۵۸
میلیون تومان برای آن صرف شــده است .وی بیان
کرد :از محل این اعتبارات یک میلیون و  ۷۵۹هزار و
 ۶۷۰متر مربع زیرسازی و پنج میلیون و  ۸۳۷هزار
و  ۴۳۰متر مربع آســفالت و ســنگ فرش اجرا شده

اســت .وی اظهــار داشــت ۸۶ :کیلومتــر جابهجایی
شــبکه برق ۷۷۸ ،هزار و  ۵۵۴متر مکعب عملیات
خاکــی و  ۵۴۹کیلومتــر جدولگــذاری نیــز از محــل
همیــن اعتبــارات انجام شــده کــه از ابتــدای دولت
یازدهم  ۲۵.۸درصد رشد داشته است.
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن انقالب
اســامی خراســان جنوبــی گفــت :قبــل از دولت
یازدهــم طــرح هادی یــک روســتای دارای بافت
بــا ارزش اجــرا شــده بــود کــه در حــال حاضــر به
چهار روســتا افزایش یافته و تاکنون بیش از چهار
میلیــارد و  ۶۸۳میلیــون تومــان در ایــن زمینــه
هزینــه شــده اســت .وی اضافه کــرد :در راســتای

بهرهمندی روســتاییان از مســکن مقــاوم تاکنون
پنــج هزار و  ۲۰۶هکتار زمین در اســتان خراســان
جنوبی تأمین شــده کــه در این زمینه نیز از ســال
 ۱۳۹۲تاکنــون رشــدی معــادل  ۲۹.۶درصــد را
شــاهد بودهایــم .تنها بــا بیان اینکــه از این میزان
زمین تملک شــده ۲۰ ،هــزار و  ۳۰۸قطعه زمین
مســکونی به واجدان شــرایط واگذار شــده اســت
گفــت :آمــار واگــذاری زمیــن نســبت بــه شــروع
دولت یازدهم  ۴۳.۶درصد بیشــتر شــده اســت.
وی دربــاره صــدور اســناد مالکیــت روســتایی و
شهری اظهار داشــت :درخصوص سند روستایی
و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت ،با رشد ۳۰

و ریزگردهــا ،اجــرای عملیات اصــاح و احیای مراتع کشــور ،توســعه
گیاهــان دارویــی و صنعتــی .انجــام ایــن اقدامــات منجــر بــه ارتقای
شاخصهای پایداری آب ،خاک و هوا ،افزایش ترسیب کربن ،تقویت
ســفرههای زیرزمینی و اســتحصال آب ،افزایش میــزان دبی قناتها
و چشــمهها ،مهار ســیالب و کنترل فرســایش خاک و رسوب ،افزایش
تولید علوفه و بهبود فرصتهای شــغلی و معیشــت جوامع محلی و
سایر ذینفعان و ...شده است.

درصدی نســبت به قبل از دولت یازدهم تاکنون
 ۷۱هــزار و  ۶۱۶جلــد صــادر و بــه مالــکان تحویل
شده است .معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
خراســان جنوبــی درخصــوص طــرح آســفالت
معابر گفت :توســعه زیرساختهای روستایی در
عرصــه عمــران و آبادانــی روســتاها از مهمترین
اهداف دولت به شــمار میرود که در این راستا از
محــل تخصیص  ۴۴هــزار و  ۲۰۹تن قیر رایگان با
ارزش معادل  ۶۲میلیارد و  ۳۰۹میلیون تومان از
سال  ۱۳۹۴تاکنون توانســتهایم سه میلیون و ۵۷
هزار و  ۷۷۷متر مربع آســفالت معابر را در ۳۲۰
روستای استان اجرا کنیم.

تا بتواند آب مورد نیاز 46000هکتار از اراضی کشــاورزی
دشت سیســتان را تأمین نماید ،پیشرفت فیزیکی این
طــرح در ســال  1398حــدود  94درصــد بــرآورد شــده
اســت .با اجرای این طرح شاهد تحوالت قابل توجهی
در تولید ،اقتصاد و بهبود معیشت کشاورزان این دشت
خواهیــم بود.یکی از مشــکالت مهم بخش کشــاورزی
پایین بودن راندمان آبیاری اســت .با پیشــرفت علم و
فنــاوری راهکارها و شــیوههای مختلفی بــرای افزایش
راندمان آبیاری مطرح شده که از مهمترین آنها اجرای
ســامانههای نوین آبیاری (تحت فشــار ،کم فشــار و)...
میباشــد که در سالهای گذشــته مورد توجه مسئوالن
بخش کشاورزی قرار داشته و بهعنوان یکی از طرحهای
اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
مدرنسازی مدیریت آبیاری با توسعه سیستمهای
نوین آبیاری طی این مدت چه به لحاظ اثر در افزایش
تولیــد و چه به لحــاظ افزایــش بهــرهوری آب در تولید
محصوالت کشــاورزی از برنامههای خاص دولت بوده
است به نحوی که مساحت تحت پوشش اراضی مجهز
بــه سیســتمهای آبیاری تحت فشــار در ایــن مدت83
درصد رشد داشته است و از  1.3میلیون هکتار در زمان
شــروع این دولت به بیشتر از  2.4میلیون هکتار رسیده
است.
ســامانههای نوین آبیاری عالوهبر افزایش راندمان

کاربــرد  45درصدی آبیاری در مزرعــه در کل ،موجب
افزایــش 30درصدی در تولید محصوالت کشــاورزی و
کاهش30درصدی در مصرف بذر ،سم و کود شیمیایی
و کاهش  25درصدی مصــرف انرژی در منابع آب زیر
زمینی نیز میگردد .اجرای سامانههای نوین آبیاری در
ایران حدود 50ســال پیش شروع شده است .این طرح
در دولــت یازدهــم و دوازدهم پیشــرفت قابل توجهی
داشته است.
ëëمدیریتآب
تعاونیهــای تولیــد روســتایی کشــور بهعنــوان
یــک تشــکل مهــم و بالنده در بخــش کشــاورزی و با
پتانســیلهای بالقوه موجود در آن نقش بسزایی در
بهرهبــرداری بهینــه و مطلــوب از منابــع آب و خاک
ی تولید روســتایی در
کشــور دارد ،تعــداد تعاونیهــا 
سراســر کشــور حدود  1457تعاونی اســت .از اهداف
طــرح میتــوان به بهبــود مدیریــت مصــرف آب در
بخش کشــاورزی ،ارتقــای راندمــان (بــازده) آبیاری
در اراضــی پتانســیل صرفهجویــی در مصــرف آب
کشاورزی معادل 2200متر مکعب به ازای هر هکتار،
ارتقــای بهــرهوری آب ،حفــظ و احیــاء و بهرهبرداری
بهینــه از منابــع آب و خــاک در بخــش کشــاورزی،
ارتقای ســطح مدیریت مزرعه و کاهش هزینه تولید
و افزایــش درآمــد ،کاهــش ســختی کار کشــاورزی و
امکان مدیریت مناســب در مصرف آب اشــاره کرد.
کل اراضی این طرح حدود  2.4میلیون هکتار اســت
که در سطح  180هزار هکتار آن عملیات آب و خاک
اجرا شده است.
ëëبرقدارکردنچاههایکشاورزی
یکی از مشــکالت کشاورزی تأمین انرژی مناسب
بــرای فعالیتهای مربوطه اســت .در این خصوص
قرارداد برقدار کردن 75000حلقه چاه آب کشاورزی
بین شــرکت بهینهسازی مصرف ســوخت و شرکت
توانیر با مدت زمان اجرای ســه ســاله در در سال 98
ابالغ گردید و شرکت توانیر در حال حاضر در مرحله
بررسیها و اقدامات مورد نیاز است.
ëëتولیداتباغی
زیربخــش باغبانــی حــدود 15درصــد ســطح
زیرکشــت 18 ،درصــد تولید ،تقریبــاً 30درصد ارزش
افزوده 30 ،درصد اشــتغال و از نظــر صادرات تقریباً
 35درصــد ارزش صادرات ســاالنه بخش کشــاورزی
را بــه خــود اختصاص داده اســت .ســطح زیرکشــت
محصــوالت باغــی حــدود  3میلیــون هکتــار اســت.
تولیدات باغی از  16میلیون تن در سال  1392با رشد
ســاالنه  6.3درصد به  23میلیون تن در ســال 1398
افزایش یافته اســت .توســعه گلخانهها نیز در دولت
تدبیر و امید قریب  9هزار هکتار افزایش یافته و سطح
آن از  8هــزار هکتار در ســال  1392به بیش از 18500
هکتار در پایان ســال  1398و تولیــدات آن به نزدیک
 3میلیون تن رسیده است .گلخانهها بهدلیل مصرف
کمتر آب و از ســویی ده برابر تولید محصول در واحد
ســطح ،نســبت به فضای باز و مزایایی از جمله قابل
کنتــرل بــودن زمــان عرضه و کاهــش نوســانات بازار
بسیار مورد توجه سیاستگذاران و مردم است.
ëëتولیداتشیالتی
در این دولت به موضوع افزایش تولیدات شیالتی
با تکیه به حداکثر استفاده از آبهای داخلی سرزمین
ومنابع آبی مشترک توجه خاص شده است به نحوی
که رشــد تولیدات شــیالتی طی این دولت  42درصد
است.
ëëبرنامههایسال99
درراســتای نامگذاری ســال  1399به ســال جهش
تولیــد ،وزارت جهــاد کشــاورزی دو راهبــرد اساســی
را بــرای تدویــن برنامههــای جهــش تولیــد در نظــر
گرفته اســت .ایــن دو راهبرد عبارتنــداز جهش تولید
بــه منظــور کاهــش واردات و جهش تولیــد به منظور
افزایش صادرات با توجه به محدودیت منابع ،ادامه
تحریمهای ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا،
مالحظــات الزم در تدوین برنامههای وزارت مدنظر
قــرار گرفــت .تأمیــن ســرمایه در گــردش طرحهــا و
برنامه/پروژههای بخش کشاورزی ،توسعه صادرات
محصــوالت کشــاورزی ،احــداث گلخانــه و افزایــش
تولیــد محصــوالت گلخانــهای ،طرحهــا و برنامــه/
پروژههای تولید و پــرورش آبزیان ،طرحها و برنامه /
پروژههای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،برنامه
 /پروژههــای افزایش بهرهوری مصــرف آب ،برنامه /
پروژههای توسعه و تکمیل زنجیره تولید محصوالت
کشــاورزی از مهمتریــن برنامههــای وزارت جهــاد
کشاورزی برای جهش تولید است.

