
 (1400) 34تا  17 هایصفحه 1شماره  6 علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد های راهبردی درمجله پژوهش

 

 1ایرانکشاورزی و منابع طبیعی  تولیدهایبررسی وضعیت موجود 

 

 3، 2دامغانیمهدویعباس شریفی تهرانی و عبدالمجید 

 

 

  چکیده

میلیون  21 حدودازکه مقدار تولید  دهدسال گذشته نشان می 40در  کشاورزی کشور هایمحصولبررسی روند تولید     

 تولیدهایکل  ازبرابری است.  46/5 رشد نشانگررسیده که  1397میلیون تن در سال  118 نزدیک به به 1357تن در سال 

میلیون  15، باغبانیمیلیون تن تولیدهای  21میلیون تن تولیدهای زراعی،  81 نزدیک به، 1397 در سالکشاورزی کشور 

تا  %5/22راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از بوده است. شیالت و آبزیان  هایمیلیون تن تولید 1تن تولیدهای دامی و 

خورشیدی(  1425های آینده )منابع آب قابل دسترس در بخش کشاورزی در سالاست.  %0/56متغیر و میانگین آن %  5/85

منابع آب وری آب کشاورزی به حدی افزایش یابد که که بهرهکند، مگر اینمیلیون نفر کفایت می 55فقط برای تامین غذای 

بخشی از نیاز غذایی اگر چنین وضعی محقق نشود، بتواند برای جمعیت رو به رشد آینده کافی باشد. آن روز قابل دسترس 

ب باران و اکشاورزی، تغییر الگوی مصرف، شیرین کردن آب شور، جمع آوری روان تولیدهای پساماندهایکاهش  راهباید از 

ن ت 8/13یا میلیارد تن در سال  3/2در ایران در حدود خاک مجموع فرسایش بادی و آبی آب مجازی تامین شود.  کردنوارد

 غیر هایبیماریتا  است شده موجب کشور غذایی در درستنا مصرف الگوی ،از سوی دیگر. شودمیدر هکتار در سال برآورد 

 افزایش. باشد داشته جامعه برسالمت یبد بسیار رهاییثتأ و باشد افزایش به رو نامطلوب هتغذی تاثیر همچون دارواگیر

 و اقلیم تغییر موضوع .است مصرف الگوی از ثرأتم نیز مشابه هایبیماری از خیلی و عروقی -قلبی ،دیابت چاقی، هایبیماری

 مشهود به طور کامل آن با مقابله برای جامع ریزیبرنامه ضرورت و است جدی بخش کشاورزی بسیار در جهانی گرمایش

بودن  زیاد زیربنایی، گذاریسرمایه بودنناکافیکشاورزی و منابع طبیعی ایران شامل  های فرارویترین چالشمهم. است

 هماهنگینا و بودن ارتباطبی پژوهشی، ریزیبرنامه ضعف و کشاورزی هایپژوهش به کافینا توجه محصول، تلفات و پسماندها

 مرکزهای تعدّد و هاگیریدر تصمیم ناهماهنگی انسانی، منابع کارایی سطح بودن اندک پژوهشی، و اجرایی هایبخش بین الزم

 زاییاشتغال ضعف ،هاآن مصرف و کاالهای کشاورزی واردات و توزیع و نگهداریدر ناهماهنگی  تولید، مدیریت در گیریتصمیم

راهی نیست  تنگناها این رفع برای. است اقتصادی هایبخش دیگر با کشاورزی بخش رقابت ناممکن بودن و ،اشتغال هتوسع و
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 که بیگانه هایفناوری از نامناسب هایالگوبرداری از پرهیز و جامع ریزیبرنامه ،هافناوری سازیبومی ،علمی مبانی به اتکا جز

ه آموختدانش و متخصص نیروهای ورود با جز مهم امر این؛ نیست مناسب کشور اجتماعی-اقتصادی شناختی وبوم معیارهای با

 .شد نخواهد محقّق تولید و توسعه، پژوهش هایعرصه به دانشگاهی

 .امنیت غذایی، منابع پایهشناسی کشاورزی، آسیب واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

محصول میلیون تن  118شود و با تولید ساالنه مهم تولیدی و اقتصادی کشور محسوب می هایپایهبخش کشاورزی از  

 اشتغال کشور %22تولید ناخالص ملی،  %16این بخش همچنین  (.8کشاورزی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی جامعه دارد )

وردها ابر بر اساسمیلیون نفر است و  83جمعیت ایران حدود اکنون (. 12کند )صادرات کاالهای غیرنفتی را تأمین می %25و 

پیدا خواهد کرد. نزولی سیر یا ماند میو سپس ثابت  رسدمیهای آتی به حدود صد میلیون نفر متعادل در سال سرعتبا 

و پایدار نسبت به منابع طبیعی و درست ریزی برنامه باتنها تأمین مواد غذایی برای این جمعیت که د ندهبراوردها نشان می

به این هدف راهبردی، شناخت وضعیت  رسیدنریزی برای . گام نخست در برنامهپذیر خواهد بودامکانتوان تولیدی کشاورزی 

 آن است. شناسیموجود و آسیب

 1357 ساله 40دوره در، دامی و شیالت باغبانیکشاورزی ایران به تفکیک تولیدهای زراعی،  هایمحصولتولید  قدارم 

 118 حدود کشاورزی کشور به تولیدهایکل  1397در سال برابر این جدول، نشان داده شده است.  1در جدول  1397تا 

میلیون تن  21 اندکی کمتر از میلیون تن تولیدهای زراعی، 81کمی بیش از  قدارمیلیون تن رسیده است که از این م

(. 21شیالت و آبزیان بوده است ) هایمیلیون تن تولید 1 بیش ازمیلیون تن تولیدهای دامی و  15حدود ، باغبانیتولیدهای 

میلیون تن  118اندکی کمتر از  به 1357میلیون تن در سال  21 حدود از در این دوره کشاورزی کشور هایمحصولتولید 

 برابری است.  48/5رشد نشانگررسیده است که  1397در سال 

 

 . 1397تا  1357های سال درکشاورزی )هزار تن( به تفکیک زیربخش  هایمحصولتولید  قدارم -1جدول 

 مجموع شیالت دامی باغبانی زراعی سال

1357 13309 4878 3337 32 21556 

1358 13364 - 3356 6/38 - 

1359 14269 - 5/3577 3/43 - 

1360 22490 - 2/3703 2/53 - 

1361 2/29258 4688 3763 2/69 4/37778 

1362 1/29688 1/4863 7/3869 4/87 3/38508 

1363 31275 4734 3930 4/90 4/40029 

1364 3/34031 5478 4294 1/119 4/43922 

1365 38260 6273 8/4324 6/127 4/48985 

1366 5/38102 6547 3/4360 159 8/49168 

1367 8/28418 4/7355 4498 1/202 3/40474 

1368 5/29256 4/6970 2/5011 7/300 8/41538 
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     :1ادامه جدول 

 مجموع شیالت دامی باغبانی زراعی سال

1369 3/34870 7640 2/5179 315 5/48004 

1370 5/37233 8091 5406 7/327 3/51058 

1371 53662 8696 5698 354 68409 

1372 44997 9239 5953 369 60557 

1373 43028 10292 6258 350 59928 

1374 44444 10297 6337 382 61460 

1375 45320 10595 6550 400 62865 

1376 47263 11240 6821 400 65725 

1377 53315 11656 7071 400 72442 

1378 48346 12059 7605 412 68421 

1379 44713 11535 7760 425 64433 

1380 46489 12386 7983 399 67257 

1381 58186 13557 8135 402 80279 

1382 62654 13695 8829 442 85620 

1383 64491 13143 9341 475 87449 

1384 69939 14849 10010 523 95320 

1385 71265 13473 10643 576 95956 

1386 73618 16329 11335 562 101845 

1387 53267 12492 10048 492 76298 

1388 61961 12930 10314 527 85732 

1389 69449 13633 10653 586 94321 

1390 65437 14456 10961 652 91506 

1391 65506 14903 11554 744 92707 

1392 68074 15956 11958 885 96873 

1393 74072 16520 12621 947 104161 

1394 77039 19378 13077 984 110478 

1395 82992 21021 13568 1093 118673 

1396 82200 21033 14232 1202 118667 

1397 81213 20525 14765 1262 117765 

 .21، 19منبع: 

 

زراعی  تولیدهای( مقدار کل 21ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ) به گزارش مرکز فناوری اطالعات و :زراعی تولیدهای

 1/3میلیون تن جو،  1/3میلیون تن گندم،  3/13میلیون تن بوده است. در این سال زراعی  81بیش از  1397کشور در سال 

ای، میلیون تن گیاهان علوفه 21زمینی و میلیون تن سیب 1/5ای، میلیون تن ذرت دانه 1میلیون تن شلتوک، نزدیک به 
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در است.  شدهتولید  (قندی هایمحصولمیلیون تن  5/12در مجموع  )میلیون تن نیشکر  1/5میلیون تن چغندر قند و  4/7

میلیون تن در  81به بیش از  1392میلیون تن در سال  68زراعی کشور از  تولیدهای،  1397تا  1392از دوره پنج ساله 

 هایمربوط به سالبه ترتیب زراعی کشور در این دوره  تولیدهای قدارمو کمترین  افزایش یافته است. بیشترین  1397سال 

 میلیون تن( بوده است. 68)با  92میلیون تن( و  83 حدود )با 1395

 هایمحصول، %3/15، گیاهان صنعتی %1، حبوبات %7/23غالت  زراعی ایران سهم تولیدهایاز مجموع ، 1397در سال 

بر اساس گزارش مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی  .است بوده %26ای و گیاهان علوفه %1/10جالیزی 

 ، حبوبات%72غالت  سهم که بوده هکتار میلیون 4/11زراعی  هایمحصولزیر کشت  سطح 93-94زراعی  سال در ،(5)

 هامحصول دیگر و % 5/9ای ، گیاهان علوفه% 7/2جالیزی  هایمحصول ،%6/4 هاسبزی ،%8/3صنعتی  هایمحصول ،%6/3

شلتوک  (،5%/8) یونجه (،15%/5جو ) (،% 2/50گندم ) به زیر کشت مربوط سطح است. از این میان، بیشترین بوده %1/4

 زراعی هایمحصول برداشت سطح از % 82بیش از ، است؛ به عبارت دیگر بوده (2%/1) ایعلوفه ذرت و (4%/1نخود ) (،%4/7)

گندم، جو و چغندرقند  مانندی هایمحصولمیانگین عملکرد دهد ها نشان می. این دادهگفته استپیش محصول 6 به مربوط

 کممانند مصر،  اروپایی و حتی برخی کشورهای درحال توسعه یافتهدر مقایسه با کشورهای توسعه ،در شرایط آبی در ایران

ها به شکل قابل توجهی تواند عملکرد و تولید را در این سامانههای زراعی میوری و اصالح مدیریت سامانهافزایش بهره .است

 افزایش دهد.

 66کشاورزی جهان متکی بر  هایساختار اصلی تولید، جهانی و کشاورزیمنابع سازمان خواربار  پایه بر :باغبانی تولیدهای

های باغبانی جایگاه این میان، محصول در .استمحصول دامی  25زراعی و  باغبانی و محصول 41محصول کشاورزی شامل 

برخوردارند. بررسی صادرات و  بیشتریزایی و ارزآوری زیرا با توجه به کارآیی باالی مصرف آب از اشتغال ای دارند،ویژه

دهد که عمده ارزآوری کشور در بخش کشاورزی و حتی صادرات غیرنفتی مختلف کشاورزی نشان می هایارزآوری محصول

نفتی  های باغبانی است. برای نمونه، براساس آمار سازمان گمرک ایران، پسته در راس صادرات کاالهای غیرمربوط به محصول

های باغبانی در غنی از محصول مواد ژنتیکیوجود  دلیلو حتی مشتقات وابسته به نفت در کشور است. از سوی دیگر، به 

ها جزء کشورهای اینفرنگی و مانند های صادر شده مانند پسته، گردو، بادام، زردآلو، گوجهکشور، ایران در بسیاری از محصول

 رود. شمار میپیشرو تولیدکننده در دنیا به 

که به ترتیب سهم سطح بارور اختصاص یافتـه بـه ( 6)میلیون هکتار بود  4/2های کشور سطح بارور باغ 1396در سال 

 سردسیری های%، میوه1/28های خشـک %، میوه4/12ریز های دانه%، میوه6/9دار های هسته%، میوه2/10دار های دانهمیوه

های باغبانی محصول دیگرو  %4/0ای های گلخانـه%، میوه4/0های گرمسیری میوه%، 2/28گرمسیری های نیمه، میوه%0/8

%، خرما 1/9%، سیب 12%، انگور 7/15بیشترین سطح بارور مربوط به پسته بـا  ،های یادشدهبوده است. در بین محصول %9/9

 7به  مربوطهای کشور % از سطح بارور باغ7/63% بـوده است. به عبارت دیگر حدود 5% و گردو 3/6%، بادام 6/6، پرتقال %9

 .استمحصول یادشده 

؛ با این در صادرات غیرنفتی کشور دارد گیرینقش چشمبخش  ایناست که  نشانگر این ایراندر بخش باغبانی  بررسی

 بخشکه بر این  رودشمار میبه مهم های های باغبانی به اروپا و آمریکا از آسیبمحصولها و نبود امکان صادرات تحریمحال 

افزون  بیند، بخش باغبانی است.های اقتصادی و بازار ارز آسیب میهای مهم کشور که از نوسان. یکی از بخشوارد آمده است

بر  ی است کههایاز دیگر آسیب هامحصولصنایع تبدیلی، فراوری و بسته بندی و ، نبود توجه و حمایت از باغداران، اینبر 
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به کشورهای  کمای و با قیمت بسیار سبب شده تا بخش عمده ای از محصول باغبانی کشور به صورت فله وارد واین شاخه 

با عملکرد  نوین های تجاری رقم ازنکردن باغداران و باغداری سنتی و استفاده پایین دانش ، همچنینهمسایه صادر شود. 

 بخش باغبانی کشور است. واردشده به های باال از دیگر آسیب

 9/10، از %6/23مرغ( با افزایشی معادل تولید مواد پروتئینی )شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم قدارم :دامی تولیدهای

رشد سالیانه  قدارم(. میانگین 2 )جدول است هیافتافزایش  1395تن در سال میلیون  5/13به  1391تن در سال  میلیون

 افزایش، %1/11افزایش بیشترین و گوشت قرمز با  %3/34مرغ با . تولید تخماستهبود %93/3ها در این بازه زمانی، فراوردهاین 

تن  میلیون 07/2به  1391تن در سال میلیون  87/1از  %6/10رشد را داشتند. گوشت مرغ با رشدی معادل  میزانکمترین 

ها نیز تولید شیر این سالدر دهد. کاهش نشان می %5/2حدود  1394در مقایسه با سال که هرچند  ،رسید 1395در سال 

 1395سال  تولیدهایدر  گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ و تخم مرغطور کلی، سهم  . بهاست هداشت %4/21رشدی برابر با 

که نقش گوشت قرمز در تامین پروتئین  دندهنشان می داده هابوده است. این  %93/6و  %25/15، %15/71، %06/6به ترتیب 

 تخم مرغ افزایش یافته است. به ویژهکاهش و نقش گوشت مرغ و 

 

 .)هزار تن( 1395تا  1391های سال درهای پروتئینی کشور فراوردهتولید  قدارم -2جدول 

سال/ نوع 

 فراورده

 تخم مرغ گوشت مرغ شیر گوشت قرمز

میزان 

 تولید

درصد 

 تغییر

میزان 

 تولید

درصد 

 تغییر

میزان 

 تولید

درصد 

 تغییر

میزان 

 تولید

درصد 

 تغییر

1391 9/746 84/0 7952 46/3 0/1871 94/4 7/912 43/30 

1392 0/755 07/1 8268 97/3 7/1966 13/5 4/893 19/2 

1393 0/785 32/1 8800 43/6 0/2033 40/3 0/925 5/3 

1394 0/806 67/2 9140 86/3 5/2122 30/4 0/931 6/0 

1395 0/823 10/2 9653 60/5 2/2069 50/2 5/940 9/0 

 .5 ،4، 3، 2، 1منبع: 

 

 %9/6و  مرغتخم %5/10 که تنهاد ندهنشان میروندها  الزم است به چند نکته اشاره شود.دامی کشور تولیدهایدر مورد 

مرغ شود. با توجه به وابستگی شدید تولید تخمموجود در داخل کشور تامین می و مواد اولیه تولیدی از منابع ماکیانگوشت 

 باها گذار و گوشتی، توجه به منابع داخلی و تالش در ارتقا و بهبود کمی و کیفی آنو گوشت مرغ به واردات اجداد تخم

واردآمدن به منابع ژنتیکی داخلی موجب  بودنتوجهبیتشویق بخش خصوصی برای ورود به این نوع فعالیت ضروری است. 

واردات گوسفند و بز خارجی و ، افزون بر این فعالیت این بخش از صنعت دامپروری خواهد شد. ادامهبه آسیب جدی 

 . ضروری استکندژنتیکی کشور را دچار آسیب  ذخیره تواند آیندهها با گوسفندان بومی میریزی آنگری بدون برنامهآمیخته

اما قابل رقابت با نژادهای وارد  ،ها صورت نگرفته استهای برخی نژادهای بومی، که هیچگونه اصالح نژادی روی آنبه توانایی

ذرت و سویا،  ویژه، به یخوراک موادکشور به  ماکیانوابستگی شدید پرورش دام و  ای شود.شده به کشور هستند، توجه ویژه

های کشاورزی و دو واکسن، امنیت غذایی کشور را دچار چالش کرده است. استفاده از پسمانهای مواد غذایی و دارو افزودنی

 ها به منظور مدیریت تغذیه دام بسیار ضروری است.وری آناهای صنایع غذایی و فرکارخانه



 شریفی تهرانی و مهدوی دامغانی

22 

 

بوده است که نسبت به  1396میلیون تن برای سال  2/1تولید ماهی و میگو در ایران در حدود  قدارم :شیالتی تولیدهای

 725( مربوط به پرورش آبزیان و 40%هزار تن ) 477، این مقدار تولیددهد. از نشان می را %10رشدی در حدود  1395سال 

 جنوب هایآب در دهد. صیدجهانی را تشکیل می از تولید %63/0 که در مجموع ( مربوط به صید آبزیان است60%هزار تن )

 حوزه در صید قدارم ،آمار همین اساس بر. است رسیده 1396 سال در تن 691174 به 1391در سال  تن 459701 از کشور

. است رسیده 1396 سال در تن 33643 به 1391در سال  تن 40314 از به طوری که دارد کاهشی روند شمال هایآب

 تولید. است رسیده تن 724817 به 500015از  و داشته افزایشی روند 1396 سال تا 1391 سال در آبزیان صید کل قدارم

 افزایشی که است رسیده تن 477269 به 1396 سال در مقدار این و بوده تن 338877 برابر 1391 سال در پروری آبزی

در سال  تن 1202086  به 1391سال در تن 838892 از پروری آبزی و صید قدارم کلی طورهب. رودشمار میچشمگیر به

مشاهده  تولیدهادار در رشد گرچه افزایش معنی .دهدمی نشان گرایش دو این در را رشدی به رو رسید که روند 1396

تواند می حل نشوداست که چنانچه به درستی  هاییمسئلهترین مهماز   هاتناسب رشد تولید با توسعه زیر ساخت اماشود می

 ،های موجود در کشوربا توجه به محدودیت ،تولید آبزیان پرورشی برایشیرین ب آ. استفاده از کنداین روند را دچار اختالل 

 گیران قرار گیرد. و تصمیمن مسئوال مورد توجه بایدموضوعی است که 

( بارش ساالنه در کشور 1390-91تا  31-1330( برپایه آمار وزارت نیرو، میانگین بلندمدت )10ترابی ) :منابع آب و خاک

محاسبه  3/210ساله خشکسالی  10و در دوره  2/240متر براورد کرده است )این میانگین در دوره ایستا برابر میلی 4/232را 

های دوره خشکسالی و مجموع این دو منبع در سال آب سطحی، زیرزمینی مصرف قدار، ماین واکاوی هاشده است(. بر اساس 

میلیارد مترمکعب  512/77، سهم کشاورزی از مجموع آب سطحی و زیرزمینی کشور است. با توجه به این جدول 3 جدول برابر

وزارت  هایبررسیشود. براساس از آب زیرزمینی تامین می بقیهمیلیارد متر مکعب آن از آب سطحی و  648/33است که 

میلیارد متر مکعب  788/124و  875/88خشکسالی به ترتیب  های خشکسالی و غیرنیرو، مقدار آب تجدیدپذیر کشور در دوره

 محاسبه شده است.

 

 .(10های خشکسالی بر حسب میلیارد متر مکعب )های مختلف در دورهآب بخشسالیانه  مصرف -3 جدول

 مجموع کشاورزی صنعت فضای سبز شرب منبع

 411/39 648/33 346/1 121/0 296/4 آب سطحی

 853/49 869/43 884/0 439/0 661/4 آب زیرزمینی

 264/89 512/77 230/2 560/0 957/8 مجموع

 

( بر پایه آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو، حجم 17ناصری و همکاران )

ساله های بیالن آب در چرخه هیدرولوژی در دو دوره بلندمدت پنجاهآب مصرفی در بخش کشاورزی را با رویکرد تفکیک مولفه

. دکردن( بارش در سطح کشور براورد1386 تا 1393-92 آبی )مدت هفت ساله ( و کوتاه1393-1392 تا  1342-1343آبی )

متر و میانگین حجم آب مصرفی تعدیل میلی 206و  249ها به ترتیب آن بررسیساله طبق میانگین بارش پنجاه ساله و هفت

است. تخمین زده شدهدر سال میلیارد متر مکعب  83و  67نشده در بخش کشاورزی )بدون احتساب تلفات( به ترتیب 

در  میلیارد مترمکعب 75میانگین آب مصرفی تعدیل شده )با احتساب تلفات( در بخش کشاورزی در دوره هفت ساله برابر 

 آب تجدیدپذیر( است.  %71)معادل حدود  سال
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زیادی  هایبررسی های مختلف آبیاری )شامل راندمان کاربرد، انتقال و توزیع، و راندمان کل( در کشوردر زمینه راندمان

های آبیاری در زمانی و مکانی راندمانهای جامع در زمینه روند تغییر پژوهشیبا ( 14، 13شده است. عباسی و همکاران )

های مختلف ارزیابی و در کشور را از جنبه 1394تا  1370 هایمطالعه در سال 200نتایج بیش از  اندرا بررسی کرده کشور

متغیر و  %5/85تا  %5/22راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از  که دهدمیها نشان مطالعه آن نتیجه. اندکردهمقایسه 

 شود.برآورد می %6/43و  0/40، 8/34های یاد شده به ترتیب است. بدین ترتیب راندمان کل در دهه %0/56میانگین آن 

های مختلف و دشت های آبریزها، حوضهاستاننده در پراک هایبررسینتیجه ، وری آب آبیاریبهرهو در زمینه کارایی 

زراعی در  هایمحصول( براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید 16. مهتدی و همکاران )در دسترس هستکشور 

جو، گندم و یونجه را در تولید آبیاری ارائه شده در سند ملی آب، کارایی مصرف آب آب استان خوزستان و آمار حجم خالص 

کارایی مصرف آب با محاسبه و مقایسه ( 11. حیدری )دانکردهرمکعب براورد کیلوگرم بر مت 76/0و  04/1، 85/0ترتیب به

زراعی، گوجه فرنگی با  هایمحصولدر میان  گزارش داده استآبریز کرخه ضه در حو باغبانیزراعی و  هایمحصولآبیاری 

کیلوگرم )وزن دانه( بر مترمکعب  53/0کیلوگرم )وزن تر( بر مترمکعب بیشترین و گندم با  30/3کارایی مصرف آب واقعی 

کیلوگرم  98/0، سیب با کارایی مصرف آب واقعی میوه ای هایمحصولکمترین کارایی مصرف آب را دارند. همچنین در میان 

کیلوگرم بر مترمکعب کمترین مقدار کارایی مصرف آب در حوضه  11/0گردو با کارایی مصرف آب  بر مترمکعب بیشترین و

 انه،هندو فرنگی، خیار،گوجهندرقند، پیاز، ای، چغزمینی، ذرت دانهسیب، و باغبانی زراعی هایمحصولآبریز را دارد. در بین 

 است. یشترها بکشت آن و مزیت نسبی دارند یشتریهلو، سیب و انگور کارایی مصرف آب ب

کشور برداشت و به مصرف  پذیرهای تجدیده بیش از نیمی از آبالنساباید که برای تأمین حالت پایدار نسبی ندر حالی

حدود سی سال گذشته بالغ بر صد و بیست  دربه طوری که  ،استرفتهو فراتر از آن نیز پیش  %120تا مرز  هامروز ،شود

عنوان ذخیره آبی کشور محافظت هبد بایو  ناپذیرندتجدید در عملکه برداشت شده است  هاییمنبعمیلیارد متر مکعب آب از 

برخی از بلکه در  ،ها منجر شده استی آنهای زیرزمینی نه تنها به از بین رفتن کمّشدند. برداشت بیش از اندازه از آبمی

را در زراعت  آنکه بر اساس عرف علمی کشاورزی استفاده از  یافته کاهشاین منابع نیز به حدی آب کیفیت  هامنطقه

 .ممکن ساخته استنا

 .میلیون هکتار آن دارای خاک است 76میلیون هکتار وسعت کشور، تنها حدود  8/164 از گفتدر مورد منابع خاک باید 

و در نتیجه  دهندمیهای قابل کشت تشکیل خاکدارای  (کشوردار خاک از سطح %24)سطح کشور  %11تنها  ،این میان در

 راهکارهای ه به همین دلیل ارائ. شودمیفقیر محسوب  در این زمینه وسعت خاک قابل کشت، نظراز  18ایران با داشتن رتبه 

ساختار ر موثر ب هایعاملمستلزم شناخت  هاآن اصالح و خاک منابع تخریب از پیشگیری برای  و اجتماعی اقتصادی علمی،

 .و کارکرد خاک است

کند، وسعت خیلی زیاد بعد از مسئله کمبود آب، دومین چالش ذاتی و محیطی خاک که کشاورزی ایران را محدود می

. دارد زیادیتریخشک و نیمه خشک کره زمین درصد نسبی  هایمنطقه دیگرهای شور و سدیمی است که در مقایسه با خاک

میلیون هکتار است که با در نظر  25شور و سدیمی ایران حدود  هایزمینکشاورزی، مساحت جهاد های وزارت برابر داده

دهد. شور و سدیمی تشکیل می هایزمینکل مساحت کشور را  %15میلیون هکتاری کشور،  8/164کل گرفتن وسعت 

وسعت کل زمینهای با قابلیت فاریاب 50 میلیون هکتاراست و خاکهای شور و سدیمی 50% این زمینهای را شامل 
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میشود. دیگر دشواریهای ذاتی خاک مانند آهک زیاد، گچی بودن خاک و غیره نیز موجب کاهش راندمان تولیدهای 

  کشاورزی کشور شدهاست.

سرانه مصرف میالدی  2015در سال  جهان،بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی  :صنایع غذاییالگوی مصرف غذا و 

های دهد که مصرف شکر در سال. گزارش این سازمان نشان می(22) استداشتهکیلو گرم افزایش  6شکر در ایران حدود 

هر ایرانی بوده است. میانگین مصرف سرانه شکر در دنیا  برایکیلو گرم  33و  9/28، 9/26به ترتیب  2015و  2006، 1987

مصرف جهانی است. بر پایه یک سرانه کیلوگرم بیشتر از  3کیلوگرم است. به عبارت دیگر سرانه مصرف شکر در ایران  30

کیلوگرم در  30های تولید در کشور باید مصرف شکر در جامعه ایران بسیار کمتر از قابلیترژیم غذایی سالم و با توجه به 

، مقدار استمنتشر کرده 91در سال ی کپزشدرمان وآموزش  ،وزارت بهداشت کهسال باشد. براساس سبد غذایی مطلوب 

کیلوگرم اضافه مصرف  5/18. یعنی حدود (18) کیلو گرم در سال باید باشد 5/14گرم در روز و معادل حدود  40سرانه شکر 

 مقدارافراد جامعه مشکل چاقی و اضافه وزن دارند و سالیانه   %40 دستکمالی است که برای هر نفر در سال داریم. این در ح

 کنیم و تولید آن در ایران هم نیاز به آب زیاددارد.میزیادی شکر از خارج وارد 

کیلوگرم و سرانه مصرف  5/12روغن در دنیا  مصرف ساالنه سرانهسازمان خواربار و کشاورزی جهان، بر اساس گزارش 

هم هست. براساس سبد غذایی  زیانباربلکه  ،کیلوگرم است. در صورتی که مصرف اضافی روغن نه تنها مفید نیست 17ایرانیان 

گرم در روز و معادل  35، مقدار سرانه روغن91درمان وآموزش پزشکی در سال  ،مطلوب منتشر شده توسط وزارت بهداشت

و این در  شودکیلوگرم روغن بیش از حد مناسب مصرف می  2/4 ای هر نفربریعنی  ،کیلو گرم در سال باید باشد 8/12حدود

گیر درشود و تولید روغن در داخل نیز موجب  روغن مصرفی کشور از خارج وارد می %80شرایطی است که هرساله بیش از 

 شدن بخش مهمی از امکانات کشاورزی برای تولید این ماده غذایی است. 

کیلوگرم است.  40تا  6/36مصرف سرانه برنج ایران  2015در سال  خواربار و کشاورزی جهان،سازمان گزارش  بر پایه

کیلوگرم است. براساس سبد  68و کشورهای درحال توسعه  4/12کشورهای توسعه یافته  دیگر، 5/3مقدار مصرف سرانه اروپا 

گرم در روز و معادل  95سرانه برنج  ،91 درمان و آموزش پزشکی در سال ،غذایی مطلوب منتشر شده توسط وزارت بهداشت

 هایدلیلمصرف مطلوب است. ولی یکی از کیلوگرم در سال باید باشد. مصرف برنج در ایران کمی بیشتر از  7/34حدود 

دادن مقدار مصرف برنج، مصرف زیاد نان در کشور است. با توجه به اختالف قیمت برنج و نان در کشور بخش نشانمتعادل 

 کنند. می استفادهمهمی از جامعه به جای برنج از نان 

 1/67و مصرف سرانه جهانی  6/167سرانه مصرف گندم و نان درجهان را دارد. مقدار مصرف سرانه گندم  یشترینایران ب

کیلوگرم است. مقدار مصرف گندم در کشور زیاد است، ولی تا حدودی منطقی است چون  60شورهای توسعه یافته و در ک

ای آن بیشتر و هماهنگی نان با غذاهای ایرانی و تغذیه سنتی برنج خیلی کمتر است و ارزش تغذیهنیاز آبی نیاز آبی گندم از 

 جامعه بیشتر است. 

مصرف سرانه گوشت قرمز میان خانوارهای ایرانی  قدارم 87تا  80های در فاصله سال ،گزارش سالنامه آماری کشور پایهبر 

کیلوگرم هم گزارش  17های باالی کشور تا در دهک کیلوگرم گزارش شده است. البته مصرف سرانه گوشت قرمز 7حدود 

کیلوگرم گزارش  35تا  30سرانه مصرف گوشت قرمز در دنیا بین  سازمان خواربار و کشاورزی جهان،شده است. بر اساس آمار 

مقدار سرانه  ،91آموزش پزشکی در سال  شده است. براساس سبد غذایی مطلوب منتشر شده توسط وزارت بهداشت درمان و

علت گرانی ه به کاست تر این اساسیل کیلوگرم در سال باید باشد. مشک 8/13گرم در روز و معادل حدود  38گوشت قرمز 
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مردم دیده درآمد پرهای دهکدردرآمد کشور بسیار کم است و بیشترین مصرف آن کمگوشت قرمز مصرف آن در قشر 

 .شودمی

 22کیلو گرم و میانگین مصرف سرانه دنیا حدود  11تا  10مصرف سرانه گوشت ماهی و آبزیان کشور در شرایط فعلی  

های داخلی زیاد موجود در کشور و از جمله مرزهای آبی شمالی و جنوبی و آب هایقابلیتوجود  بااست. کیلوگرم گزارش شده

دنیاست. البته مصرف ماهی نیز در در مصرف مقدار بخش در کشور حدود نصف سالمتمصرف این ماده غذایی مقدار  ،کشور

 های مختلف جامعه متعادل نیست.بین دهک

کیلوگرم است در  25تا  20سرانه مصرف مرغ در کشور بین  ،مرغداران کشاورزی و اتحادیهجهاد بنا بر گزارش وزارت 

مصرف گوشت مرغ در کشور متعادل با الگوی  ،کیلوگرم است. در شرایط فعلی 15دنیا در که مقدار سرانه مصرف  صورتی

 باشدتعادل مختلف جامعه م هایرقشکه توزیع گوشت مرغ بین است. در صورتی کیلوگرم در سال 4/23 بهینه پیشنهادی

 .استمصرف آن در شرایط فعلی خوب  مقدار تولید و

ریزی برنامهبا توجه به شرایط موجود و ست که ا اینالگوی مصرف جامعه نشان دهنده  کنونیتوجه دقیق به وضعیت 

سالمت، اقتصاد، وابسته بودن به  بعدهای ای را درچند جانبه کشور ایران زیانصحیح برای الگوی تغذیه صحیح و سالم، نا

 کند.تحمل میاقلیمی  هایدشواریخارج و 

در  استفادههای کشاورزی مورد ماشین به طور کلیاسالمی ایران، از انقالب  پیشهای سال در :مکانیزاسیون کشاورزی

های ماشین ،در بسیاری از مواردو حتی  ه استشداز ماشین استفاده نمی هامحصول از برخیتولید و در  بوده کشور وارداتی

آالت کشور های قبل از انقالب مجموع ضریب نفوذ ماشیندر سال .نداشتندتطابقی با شرایط آب و خاک کشور مورد استفاده 

رشد چشمگیری آالت ضریب نفوذ ماشینسال گذشته چنداسب بخار در هکتار بود، اما در سه دهه اخیر به ویژه  4/0 کمتر از

 .داشته است

 هایمحصولکه تمامی  به طوریاند شده در داخل کشور تولید کشاورزی هایماشین بسیاری از ادوات و ،پیشهای سال در

های موردنیاز تکیه بر صنعت داخل ماشین %90بیش از و  دونشداخلی کشت میهایگندم، جو و ذرت دانه ای کشور با ماشین

و حتی دو  پیشهای سال در، برای نمونه. شودمی گیریبهرهتولید داخل  هایماشین ازنیز  هازمین  ورزیخاکبرای و  است

 7مکانیزاسیون بخش  گذشتهسال  6 تا 5 در که برنج خوب نبود، در حالیمورد  وضعیت مکانیزاسیون در ،دهه بعد از انقالب

اسب بخار در  7/1کشاورزی در کشور، ضریب مکانیزاسیون به  هایمحصولبا وجود سطوح وسیع است و  داشته رشد برابر

د که این بیانگر روند نفوذ فناوری در کشاورزی نشومی نشاکاری هاشالیزاربیش از نیمی از  ،سوی دیگرست. از هکتار رسیده ا

 تا 200بیش از  ،یداخل با خوداتکایی به صنعت زیرا در عمل ،از انقالب است پیشهای کشور و رشد غیر قابل مقایسه با سال

 .عرضه شده استماشین کشاورزی در کشور نوع  250

 نوسازی و کشاورزی گسترش مکانیزاسیون غذایی، امنیت و در زمینه توسعه و ششم پنجم قانوندو  در که جاآن از

 با های الزم وسیاست اعمال با دولت که شودمی است، پیشنهاد بر شمرده شده دولتهای هدف از کشاورزی آالت ماشین

 و سرانه درآمد افزایش کشاورزی و همچنین های مختلفبخش در مکانیزاسیون زمینه در مدیریت و سرمایه گذاری افزایش

 .کند فراهم راخانوار  پایدار غذایی امنیت زمینه تورم، کاهش

ها و ها، موش، کنهها)حشره هاآفت د ازنعبارتمهم و اقتصادی در کشور ایران  زای گیاهیخسارت هایعامل :پزشکیگیاه

 ،هاو از کل خسارتهای هرز ( و علفهاپالسما و مانند اینفیتو، ها، ویروسها، نماتودهاقارچ، هاباکتریها )پرندگان(، بیماری
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 هاآفت سالیانه خسارت میانگین ،هاسنجینظر برابر. است %47های هرز و سهم علف %25ها ، سهم بیمارگر%28 هاآفتسهم 

 محصول 6) کشور عمده محصول 12 روی هاآفت %1 تنها خسارت ،هابررسی اساس بردر ایران  و است %42 حدود جهان در

 توجهبا  است. شده برآورد تومان میلیارد 86 معادل به تقریب 1386 سال یهاقیمت اساس بر( زراعی محصول 6 و باغبانی

     بیش در میانگین ،شدهیاد  هایعاملزایی ها و توان خسارتو باغ هامزرعهدر سطح  زاعامل خسارت 607به وجود حدود 

 .خواهد بودشیمیایی اجتناب ناپذیر  تولید و نگهداری از محصول، اجرای عملیات مبارزه شیمیایی و غیر مدتدر  %40از 

شیمیایی صورت کنترل غیرمیلیون هکتار  5/2میلیون هکتار کنترل شیمیایی و حدود  12ساالنه در سطحی حدود 

و  زیستی هایماده و عاملشده و به کارگیری  ثبت هایکشاین عملیات با استفاده از آفتکه  کردباید اشاره پذیرد. می

 30طبیعی شناخته شده در جهان، بیش از  هایمخاطرهنوع  40از بر این،  افزون پذیرد.های غیرشیمیایی صورت میروش

 گزارش شده است.نوع آن در ایران 

 که هنگامی هرز، جز یهاعلف وها ، بیماریهاآفت خسارت تعیین ،موردها از بسیاری در کهتوضیح داده شود است  الزم

 مورد در اعتمادی قابل هایداده بنابراین و است زیاد وقت و هزینه صرف مستلزم و مشکل رود، بسیارمی بین از محصول کل

سازمان مانند  المللی بین هایمرجع توسط شده تهیه آمار به و نیست دست در هاعامل این ازیک  هر سالیانه خسارت قدارم

 وجود خسارت از مشهودی موردهای ،این وجود با. نیست دقیق چندان هم آن که شود تکیهباید خواربار و کشاورزی جهان 

زمینی،  سیب غالت، بید غالت، پاخوره یهازنگگندم،  سن ملخ صحرایی، خسارت هجوم به توانمی برای نمونه که دارد

ذرت،  زبر کوتولگی و گالبی، موزائیک و سیب کدوئیان، آتشک و فرنگیگوجه یهابادام، ویروس ترش، جاروک لیمو جاروک

 به اکنون هم. کرد اشاره دیگر بیمارگر و آفت صدها و مرکبات سبز میوه، مرکبات چغندر قند، شانکر ویروسی یهابیماری

 یهاباغ دیگربلوچستان، -سیستان و هرمزگان، کرمان یهااستان در جاروک بیماری اثر بر لیموترش یهاباغ نابودی دنبال

 خارجی و داخلی تخصصی هایمجله. است نابودی حال در زوال عارضه علت به( فارس ویژه به) ایران جنوب در مرکبات

  .اندکرده منتشر هرز یهاعلف وها بیماری، هاآفت خسارت مورد در زیادی بسیار هایمقاله

 مرکز توسط شده منتشر سندهایکشور و  نباتات حفظ سازمان توسط شده منتشر هایسندکشاورزی،  هایآمارنامهبنابر 

 ایران در شده ثبت کشآفت نوع 300 از بیش تعداد از 1392 سال پایان ایران تا آب اتاق و کشاورزی راهبردی پژوهش های

 19129 در جمعکه  بوده است تن 26500، 1391 سال در هاکشآفت مصرف شوند. کلمی تولید آن نوع 120 حدود تنها

 کشآفت نوع 18 شود. ازمی شامل را کشور هایکشآفت مصرف کل %2/72 و استکش نوع آفت 18تن آن مربوط به 

 سطح ،ایران . دراست %7/6با  کشقارچ نوع 3 و % 8/34با  کشعلف آن نوع 8،  %7/30با کش حشره آن نوع 7 پرمصرف

 در %75 و باغبانی هایمحصول در آن %25 که هکتار است میلیون 5/14 معادل زاخسات هایعامل با ییشیمیا کنترل

 مصرف کل از %21 معادل) تن 4200 حدود مصرف با جو و گندم ترتیب به زراعی هایمحصول در. است زراعی هایمحصول

 مصرف با یجالیز و های تابستانیمحصول، (هاکشآفت مصرف کل از %7 معادل) تن 1350 حدود مصرف با برنج(، هاکشآفت

-آفت مصرف کل از %5 معادل) تن 1000 حدود مصرف با ، ذرت(هاکشآفت مصرف کل از %10 معادل) تن 2000 حدود

. اندداشته را مصرف قدارم بیشترین( هاکشآفت مصرف کل از %5 معادل) تن 1000 حدود مصرف با زمینی سیبو ، (هاکش

 حدود مصرف با سیب و( هاکشمصرف آفت کل از %5/12 معادل) تن 2500 حدود مصرف با ، پستهباغبانی هایمحصول در

 اند.داشته را مصرف مقدار بیشترین ها(کشآفت مصرف کل از %5/6 معادل) تن 1300
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ترین های ترویجی نبود، نه به عنوان تنها عامل بلکه به عنوان مهمفعالیتاگر شک بی: ترویج و آموزش کشاورزیاقتصاد، 

شد. ترویج و آموزش کشاورزی به نمیگرفت و نیاز کشور به مواد غذایی تامین نمیها، این اندازه تولید کشاورزی رونق آن

خود را  وظیفههای پر شمار چالشو  هادشواریا وجود ترین پدافند غیر عامل اقتصاد مقاومتی در کشور توانسته باصلیعنوان 

های و مانعشوند ها رفع چالشو تر ختگان ترویج و آموزش کشاورزی بیش. روشن است که اگر شمار دانش آموبه انجام برساند

 توسعه انسانی در بخش کشاورزی برداشته شوند و ترویج و آموزش کشاورزی کشور با منش و روش تخصصی و مستقیم

با تجربه ترویج و آموزش کشاورزی رهبری و مدیریت شود به  پژوهشگرانو  دانشمندانتحصیل کردگان، نخبگان،  دستبه

و در نتیجه به مراتب بهتر و  داشتش ضریب خود اتکایی و امنیت غذایی کشور نقش بسیار موثرتری خواهد ییقین در افرا

 کند.شایسته تر می تواند به توسعه کشاورزی کشور کمک 

باید رسانه ملی کارآمد با مشارکت متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی، در برای توسعه ترویج و آموزش کشاورزی 

های درخور و جذاب ترویج و آموزش کشاورزی کشور تاسیس شود و با آمایش وضعیت و حال کشاورزی کشور برنامه سامانه

 ای، استانی و محلی تهیه و پخش کند.ی در سطح ملی، منطقهآموزشی برای جلب مشارکت کشاورزان در توسعه کشاورز

های بخش هستند باید با سطح ها، متولی اجرای سیاستجا که سازمان جهاد کشاورزی در سطح استاناز آن، افزون بر این

روان و ش کشاورزان تا کار ترویج و آموز باشند کشاورزی هماهنگجهاد ش کشاورزی وزارت ستاد مرکزی ترویج و آموز

 .تر شودشتابان

های کشور سیر نزولی روند برداشت چوب از جنگلکه نشان داده شده است  4در جدول : جنگل، مرتع و محیط زیست

برداشت گرده بینه، الوارو تراورس و  قدارم 1396تا  1392های در بازه زمانی سال ،این جدول برابرو رو به کاهش است.  دارد

توان به دو عامل نسبت داد، کاهش یافته است. این امر را می %35برداشت هیزم نیزحدود  قدارو م %45تیری و کاتین حدود 

های الزم در زمینه حفاظت از جنگل و کاهش برداشت از آن، و دیگری افت کیفی و های دولت و ترویج آموزشیکی سیاست

نظران جنگل پذیر نکرده است. بسیاری از صاحبهای کشور که برداشت بیشتر را امکانچوب موجود در جنگل قدارکمی م

 اند.ارزشمند تاکید داشته هایذخیرهدر ایران بر لزوم حفاظت هر چه بیشتر از این 

 
 .1396تا  1392 سال هایهای کشور در میزان برداشت چوب از جنگل -4 جدول

 سال
 گرده بینه

 (هزار متر مکعب)

 الواری و تراورس

 (هزار متر مکعب)

تونلی و تیری و 

 کاتین

 (هزار متر مکعب)

 هیزم

هزار متر )

 (مکعب

 ذغال

 (هزار تن)

1392 233 31 205 197 - 

1393 256 31 205 191 - 

1394 201 26 166 162 - 

1395 162 7/21 138 1/145 87/0 

1396 131 5/13 6/133 5/127 06/0 

 

های کشاورزی اما به واقع کلیه فعالیت ،غذایی ندارندهر چند محیط زیست و جنگل به ظاهر ارتباط مستقیمی با امنیت 

نقشی که در ها با د و به آن وابسته اند. جنگلنگیرکه تامین کننده امنیت غذایی هستند در بستر محیط زیست شکل می
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و هر  داشته باشنددر امنیت غذایی  چشمگیریتوانند نقش میمورد نیاز کشاورزی دارند،  زیست بومی تامین خدمت های

بر امنیت غذایی نشان خواهد داد. روند رو به  آسیبهای جنگلی خود را در دراز مدت به صورت  زیست بومگونه آسیب به 

جبران ناپذیری بر امنیت غذایی  هایآسیبتواند می به طور قطعهای اخیر سالها در وجنگلتخریب محیط زیست  افزایش

های سرزمینی توجه به قابلیت -1 از: ندرفت از وضعیت موجود عبارتبرونهادی برای ترین راهکارهای پیشن. مهمکندکشور وارد 

دار لزوم ایجاد بانک اطالعات مکان -2تامین امنیت غذایی پایدار در کشور، و آمایش سرزمین در توسعه کشاورزی به منظور 

های ساالنه وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست به تهیه گزارش پایبندی -3، ها در کشورآالیندهوضعیت منابع زیستی و 

سازی کشاورزان آگاه -5، زیست و جنگلمحیطگری مردمی با ارتقای سطح دانش در بخش افزایش مطالبه -4، زیستمحیط

تدوین نظام پایش جنگل و  -6، و کشاورزی هایمحصولزیست و جنگل بر کیفیت و کمیت محیطاز اهمیت نقش سالمت 

 .مرتبط هایهادارها و ظایف سازمانی برای هر یک از نهادزیست بر حسب ومحیط

است. در حالی که جمعیت رسیدهمتر مکعب  500000های شمال به جنگلچوب از برداشت مقدار مجاز ، 95درسال 

که  بودو سرانه تقاضا برای چوب و کاغذ حدود دو دهم مترمکعب  بود میلیون نفر رسیده 70به بیش از در این سال کشور 

د. با عنایت به قانون یرسمیلیون متر مکعب می 10نیاز سالیانه مواد اولیه چوبی و لیگنوسلولزی کشور با این جمعیت به حدود 

از اجرای ان سال  سهها مجاز نیست و به تصویب مجلس نیز رسیده و مدت استراحت جنگل که هیچ برداشتی از جنگل

از نیازهای  %5حتی برای نیم میلیون متر مکعب که حدود  ،های جنگلی ایرانتوان روی چوبدر حال حاضر نمی گذرد،می

میلیون نفر خواهد رسید که با همان  100سال آینده به حدود  30 درجمعیت کشور  حسابی باز کرد. ،مواد اولیه چوبی است

میلیون  20با توسعه صنایع و معرفی صنایع و مصارف جدید به حدود  میلیون متر مکعب و 15مصرف سرانه به حدود 

این باید از یاز نوسلولزی مورد نگبرای تامین چوب و مواد لی آنچه گفته شد،خواهد بود. با توجه به نیاز مترمکعب سالیانه 

 :ها استفاده کردگزینه

 چوب و مواد لیگنوسلولزی کردنوارد. 

 رشدهای سریعزراعت چوب و کاشت گونه. 

  های صنایع چوب و لیگنوسلولزیکارخانه هایپسمانداستفاده از. 

  باگاس )پسماند ساقه نیشکر( ماننداستفاده مدیریت شده از پسماند منابع زراعی. 

  های چوبی.سازهجدید چند  هایمحصولاستفاده از 

  پسماندهای مواد زراعی دیگراز  گیریبهرهاستفاده از کاغذهای باطله برای تامین قسمتی از خمیر کاغذ و. 

 

  سدها مخازن در گذاری رسوب حجم زیآبخ یهاحوزه یرسوبده یبراوردها هیبر پا :زایی در ایرانبیابان فرسایش خاک و

درصد از گنجایش مخازن احداث شده در هر سال      36معادل  مقدار ایناست، و   شده  برآورد مکعب متر میلیون 236 حدود

شد می ست و همچن   یریتن اندازه گ اردیلیم 1حدود  ساالنه  یآب شیمقدار فرسا  گری. از طرف دبا نظر گرفتن   در با نیشده ا

شک ا  ابانیسطوح ب  سا  رانیو فراخ سال   اردیلیم 3/2در حدود  رانیدر ا یو آب یباد شیمجموع فر   با. شود یم برآوردتن در 

  ســال در هکتار در تن 8/13 با برابر رانیا در یباد و یآب شیفرســا اثر در خاک بیتخر متوســط مقدار مجموع در ارقام نیا

 .  شودیم برآورد

تا  75/0حد که مقدار فرسایش قابل جبران )خاکسازی( در شرایط طبیعی کشور ایران به طور میانگین در  نظر به این

( دارای فرسایش خاک %50گردد. لذا باید اذعان داشت که بخش اعظم ایران )بیش از تن در هکتار در سال برآورد می 1
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 قرار خشک و نیمه خشک هااقلیمم ایران در این وکه دو س به این با توجههمچنین باشد. بیشتر از حد ظرفیت تحمل آن می

و حساسیت در برابر تخریب  قابلیتکشور ایران دارای  هایزمینمیلیون هکتار از  100که حدود  دریافتتوان  دارد می

 برابرمیلیون هکتار در  25فرسایش آبی،  برابرمیلیون هکتار در  70 ،. از این مساحت(20، 7سرزمین و بیابان زایی هستند )

کاهش حاصلخیزی،  مانندشیمیایی و فیزیکی تخریب سرزمین  هایشکلسایر  برابرمیلیون هکتار در  5فرسایش بادی و 

رخ  های انسانیو فعالیتطبیعی(  هایمخاطرهطبیعی )خشکسالی ها و  هایعامل بر اثرزایی بیابان. قرار دارند زاییشوری

میلیون هکتار متاثر از  34از مجموع  هاومبزیستهای انسانی و های وارده به فعالیتبر پایه خسارتدر مجموع . دهدمی

(. از کل 20د )نهای بحرانی فرسایش بادی قرار دارکانوناز آن در محدوده میلیون هکتار  7/7فرسایش بادی و گردوغبار، 

 در( 5%/5هکتار )413023منطقه برداشت،  در( 75%کتار )ه 5752299های بحرانی فرسایش بادی در کشور کانونمساحت 

 .است گذاریرسوب منطقه در( % 5/19) هکتار 1474301 و حملمنطقه 

در زمینه شناسایی ( 1397)ها، مرتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست سازمان جنگل اخیر هایبررسی آخرین در

میلیون  6/34های داخلی مستعد تولید گردوغبار معادل کانونوسعت  ،های حساس به فرسایش بادی و تولیدگردوغبارکانون

 10مناطق مستعد فرسایش بادی در کشور حدود  ،پیشسال  15 هایدادهمقایسه با  در بنابراین .شده استهکتار برآورد 

های زمینشامل  هامنطقه. بخش زیادی از این دهدنشان میهزار هکتار افزایش   600معادل  پیشسال چهار بامیلیون هکتار و 

های آبی و سطوح مرطوب بدون پوشش( ناشی از ادامه یافتن خشکسالی و پیکره هایزمینفقیر و  هایمرتعیافته )تخریب

 . هستندخشک شده 

گیاهی در  گونه 7000دهد که بیش از تشکیل می از سطح کشور را مرتع %53حدود  :ایران هایمرتعموجود  یتوضع

مورد نیاز  خوراکند. مرتع در حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش، تنظیم گردش آب در طبیعت، تامین نکقلمرو آن رشد می

 تولید بزرگی ازبخش ژنتیکی گیاهی و جانوری نقشی اساسی دارد.  هایذخیرهدارویی و صنعتی، حفظ  گیاهاندام، تولید 

 طور مستقیم به قابل توجهی از جمعیت کشور بهخانوار در بخش  904480است. اقتصاد  مرتعگوشت دام سبک وابسته به 

و تامین نیاز غذایی دام  هفوعلدر توسعه و پایداری تولید، فراتر از تولید مستقیم  هامرتعوابسته است. نقش زیر بنایی  مرتع

 مرتعکه وابستگی کامل به  شوددام سبک )بز و گوسفند( تولید می توسطاز گوشت قرمز کشور  %50در حال حاضر  است.

 %20 قدارم به ترتیب به نیز شتر و بومی گاوهای که این ضمن، میلیون تن علوفه خشک ساالنه از مرتع( 7/10)تولید  دارند

زیست های محیطآن به ارزش %75و  علفارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید ( 25%) یک چهارم .اند وابسته مرتع به %90 و

شده  آوردهارزش اقتصادی این کارکردها  5 در جدول علف دارد.کارکردهای متنوع دیگری غیر از تولید  مرتعمربوط است. 

 باشد.نظام مراتع در تولدی و حفظ و نگهداشت آب میترین نقش خدماتی بومیکی از مهم .(15) است
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 .(15ها و مراتع کشور )ارزش اقتصادی خدمات غیربازاری ساالنه جنگل -5 جدول

 درصد ارزش )میلیارد ریال( نوع خدمت ردیف

 2/19 82095 خاکزایی 1

 2/18 77558 هاآفت زیستیکنترل  2

 17 72352 های هیدرولوژیکتنظیم جریان 3

 4/14 61600 میساکوتور 4

 3/12 52488 توارثی گیاهان هایذخیرهتنوع  5

 8/5 24628 های جویتنظیم گاز 6

 2/5 22009 افشانیگرده 7

 2/5 22326 کنترل فرسایش آبی 8

 6/2 10957 تنظیم شرایط اقلیمی 9

 1/0 514 کنترل سیل 10

 02/0 103 کنترل فرسایش بادی 11

 100 426629 جمع کل

 

 گیرینتیجه
 

 محصولمیلیون تن  118شود و با تولید ساالنه مهم تولیدی و اقتصادی کشور محسوب می هایپایهبخش کشاورزی از 

اشتغال  %22تولید ناخالص ملی،  %16. این بخش همچنین (12، 8کشاورزی نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی جامعه دارد )

 (.12کند )صادرات کاالهای غیرنفتی را تأمین می %25کشور و 

شود، از دیدگاه یم یمنته ایشمال و جنوب به در یسو ازواقع شده است و  ایآس یدر جنوب غرب رانیاکه با توجه به این

اقتصاد کشاورزی فرصتهای مناسبی برای رشد صادرات کشاورزی، به ویژه با توجه به سیاستهای کشور مبنی بر افزایش 

صادرات غیر نفتی و جهش تولید وجوددارد. ایران از دریای مازندران با کشورهای روسیه و قزاقستان ارتباط دریایی و با 

جمهوری آذربایجان و ترکمنستان افزون بر ارتباط زمینی، ارتباط دریایی نیز دارد. ایران از سوی جنوب به خلیج فارس و 

دریای عمان راه دارد و نزدیک به 95% صادرات آن در این مسیر میگذرد وبا هفت کشور مرز خشکی دارد. همسایگان جنوبی 

ایران در خلیج فارس، کشورهای عربی هستند که از نظر کشاورزی بهدلیل کمبود زمینهای مناسب کشت و منبعهای آبی، 

در وضعیت مطلوبی نیستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس بازار مناسبی برای صادرات محصولهای کشاورزی ایران به شمار 

میآیند. ایران در صادرات برخی محصولهای کشاورزی سابقه به نسبت طوالنی دارد. موقعیت راهبردی ایران نیز وضعیت 

مناسبی برای حضور محصولهای کشاورزی در بازارهای منطقهای و بینالمللی فراهم کرده است. محصولهای باغبانی تولیدی 

در کشور از کیفیت باالیی برخوردار هستند که این مزیت میتواند در حضور گستردهتر محصولهای کشاورزی در بازارهای 

 خارجی مؤثر باشد.

 یسازمان از نظر شمار اعضا، بعد از سازمان ملل و سازمان تجارت جهان نیاست؛ ا یعضو سازمان کنفرانس اسالم رانیا

 یکاالها نیشتریدر حال توسعه هستند و ب یجزء کشورها ،یعضو سازمان کنفرانس اسالم یاسالم یکشورها شتریقرار دارد. ب

دهند که این یم لیجهان را تشک تیپنجم جمع کیحدود  یسالما یاست. کشورها یکشاورز هایمحصولها  آن یصادرات
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مورد، شاخص مناسبی برای بازار مصرف محسوب میشود. وجود بازار مصرف گسترده، الگوهای مصرفی مشترک برای 

محصولهای کشاورزی و نیز دین مشترک میتواند زمینهساز افزایش همگرایی اقتصادی ایران و سایر کشورهای اسالمی 

باشد و امکان صادرات محصولهای کشاورزی را برای ایران فراهم سازد. همچنین ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و تنوع 

شرایط اقلیمی، قابلیت تولید محصولهای متنوع کشاورزی را دارد و میتواند حجم زیادی از محصول کشاورزی را در قالب 

کاالهای غیرنفتی به این کشورها صادر کند. کل صادرات بخش کشاورزی در سال 1394 بیش از 4/7 میلیون تن به ارزش 

بیش از 5/4 میلیارد دالر بوده است. از نظر ارزش صادرات، حوزه دام و ماکیان و شیالت به ترتیب 23% و 4/3% از کل صادرات 

بخش کشاورزی را به خود اختصاص دادهاند. اندکی بیش از یک چهارم )26%( کل صادرات بخش کشاورزی مربوط به 

  محصولهای زراعی، 46% مربوط به محصولهای باغبانی و بقیه مربوط به جنگل و مرتع بوده است )9(.

های آتی به متعادل در سال سرعتیمیلیون نفر است و طبق برآورد یونسکو با  83جمعیت ایران در حال حاضر حدود 

و  درستریزی برنامه بازد که تخمینتوان چنین و سپس سیر ثابت یا نزولی پیدا خواهدکرد. می رسدمیحدود صد میلیون 

نیاز خواهد وجود دارد. ین جمعیت امکان تأمین مواد غذایی برای ا ،پایدار نسبت به منابع طبیعی و توان تولیدی کشاورزی

به  شودمختلف کشور طراحی و ارائه  منطقه هایهم برای تولید و هم برای مصرف الگوهای مناسب و اقتصادی برای  بود

هر منطقه  هایتواناییشناختی وجود داشته باشد و از مختلف با توجه به توان بوم هایمنطقهکه تعادل جمعیت در  ایگونه

موجب استفاده  ،و امور پس از برداشت و جلوگیری از اسراف هاهدررویبرداری پایدار صورت پذیرد. تالش برای کاهش بهره

با توجه به  ،کشوردقیق توان کشاورزی و منابع طبیعی  برای ارزیابی که است روشنکشاورزی خواهد شد.  تولیدهایبهینه از 

  .انجام شودتر باید مطالعه بیشتر و دقیق، نیازهای جامعه
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Current Situation of Agricultural Products and Natural 

Resources in Iran 
 

A. Sharifi Tehrani and A.M. Mahdavi Damghani1, 2 

 

Iran agricultural production has raised from 21 to 118 million MT during a 4-decade 

period (1978-2018) which indicates a 5.6-fold growth. In 2018, crop production, 

horticultural production, livestock production and fishery & aquatic production were 

recorded 81, 21, 15 and 1 million MT, respectively. The mean efficiency of irrigation water 

in the agricultural section is 56% (fluctuates between 22.5 and 85.5%). Estimates show that 

Iran water resources in 2050 will be available to provide food for only 45 million people, 

unless agricultural water productivity improve substantially to provide sustainable food 

security for increasing population of the country. Furthermore, reducing food loss and waste, 

changing consumption pattern, water harvesting and importing food as virtual water would 

be necessary. Annual wind- and water-driven soil erosion exceed 2.3 billion MT which is 

equal to 13.8 t/ha soil. Lacking sufficient investment for infrastructures, high food loss and 

waste, insufficient agricultural research, incongruity for production, distribution and 

exchange of food and agricultural products and weak competitiveness of agricultural section 

are most important challenges of agriculture and natural resources of the country. 

Improvement of current paradigms, applying agricultural experts as well as investment on 

agricultural R&D are main tools to overcome the constraints and develop sustainable 

agriculture in Iran. 

Key words: Basic resources, Food security, Sustainable agriculture.    
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