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 مقدمه
 ی کشمورو نفوذناپمذیر ناپمذیری سملطهت و عامل مهمم وق نقطه ،قویاقتصاد در سند گام دوم انقالب، موضوع 

 انمدازههمصمر  ب و محورکیفیمت، توزیمع عمدالت بر تولیمد انبموه و بما بر تقویت اقتصاد مستقل مبتنیبرشمرده شده و 
ولیمه او ممواد  ردهای تولیدی )تولیمد غمذاکواجد کاراست. بخش کشاورزی به عنوان بخشی چند وجهی که  شده تأکید
منمابع تیکمی، اجتماعی، حفاظت از تنوع زیسمتی و نن ( و غیرتولیدی )ایجاد اشتغال و کسب درآمد، تقویت سرمایۀتولید

د ایمران نقاط قوت اقتصا ترینمهم، یکی از است( حفاظت محیط زیست و تقویت صنایع روستاییخاک و منابع طبیعی، 
 است.

 20ا تم 17اشمتغال و  از درصمد 19 ممردم، موردنیمازغذایی  درصد مواد 80حدود ، این بخش طی سالیان اخیر
ود تمراز صورت گرفتمه در راسمتای بهبم مؤثر هایتالش با وجود درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

 امه ششم یکمیاست و مثبت شدن تراز تجاری تا پایان برن مواجه بخش کشاورزی کماکان با تراز منفیتجاری، بازرگانی 
 کشور در این بخش است. هایاولویت ترینمهماز 

بمه ممردم را )از دو جن ،برنامه حاضر به منظور راهبری بخش کشاورزی در جهمت تحقمق اهمدا  کمالن کشمور
ه و کارا از تفاده بهینپایه و اس از منابع کننده( در اولویت قرار داده و با رویکردی عالمانه به حفاظتتولیدکننده و مصر 

 دارد. اییژهواقتصادی، فیزیکی و ایمنی غذایی توجه  غذایی با سه رویکرد دسترسی امنیت تأمین دسترس، به منابع در
دن ه و مثبت شمسفر تا از مزرعه هازنجیرهنگاه پایدار به مقوله تولید در طول زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، تقویت 

اهمدا   قمانونی در راسمتای حصمول ه بما واسمطه ابزارهمایک استتراز تجاری بخش کشاورزی رویکرد اصلی این برنامه 
 باالدستی اجرایی خواهد شد. اسناد

 

 المللیبینملی و  باالدستی اسناد و قوانین
ریان به ندی مجخوب، آشنایی و پایب حکمرانیشرط الزم برای حاکمیت قانون به عنوان یکی از الزامات نظام 

 .قوانین و اسناد باالدستی توسعه کشور است
 

 الزامات قانونی
 ریزییپاست همه امکانات خود را برای  موظف جمهوری اسالمی ایران، دولت اصل سوم قانون اساسی اساس بر
مچنمین مطمابق ه. گیرد کاربهایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت  برایصحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی  یاقتصاد

انمات کمار شمرایط و امک تمأمیننیازهای اساسی ممردم و  تأمینبر مبنای  اقتصاد کشور ،سوم قانون اساسی صل چهل وا
اند و دکفایی برسمخو مرحله با استفاده از علوم و فنون و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، کشور را به تااست  استوار

از کلیمه  گیمریهمرههمای اجرائمی بمه منظمور بگیری نهادهای حاکمیتی و دستگاهبدیهی است شکل از وابستگی برهاند.
 است. قانون اساسی بوده و در جهت تحقق اهدا های کشور ظرفیت
دارد  دستگاه تخصصی که وظیفمه راهبمری و تحقمق اهمدا  قمانون اساسمی در بخمش کشماورزی را برعهمده ترینمهم
دهمد یان ممبا وظایف وزارت جهاد کشاورزی نشم محتوای اسناد باالدستی متناسب کشاورزی است. بررسی جهاد وزارت
 گذاری در بخش کشاورزی عبارتند از:رویکردهای حاکمیت برای سیاست ترینمهم
 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست (1

 های کلی نظام در بخش اصالح الگوی مصر سیاست (2
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 های کلی نظام در بخش کشاورزیسیاست (3

 های کلی نظام در بخش منابع طبیعیسیاست (4

 نابع آبهای کلی نظام در بخش مسیاست (5

 زیستمحیطهای کلی نظام در بخش سیاست (6

 :باشدیمزیر  های اصلی خود در جهت اجرائی کردن قوانینعالوه وزارت جهاد کشاورزی موظف به تنظیم سیاست هب
 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (1

 وری بخش کشاورزیقانون افزایش بهره (2

 قانون برنامه ششم توسعه کشور (3

 های توسعه کشورائمی برنامهقانون احکام د (4

 قانون اساسی 44اصل  های کلیقانون اجرای سیاست (5

 امه است.ین برنهای اجرایی اشود که مبانی برنامهها و قوانین فوق اشاره میدر ادامه به رئوس اصلی سیاست
سمی هموم اساتموان در چهمار مفهای کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش کشاورزی را میشاکله و روح سیاست

و  گری دولمتکماهش تصمدی (مردممی کمردن اقتصماد)به معنای  بنیان شدن آنو دانش د، مولکشور اقتصاد زاییدرون
 .کرد خالصه گراییبرون درنهایت

ه و بخش کشماورزی پرداختم مسائلخاص به  طوربههای کلی اقتصاد مقاومتی در دو بند ششم و هفتم سیاست
را  اسیها و کاالهای اسبر افزایش کمی و کیفی تولید داخلی نهاده تأکیدذخایر راهبردی با و ایجاد  ییامنیت غذا تأمین
نمدهای دو کشاورزی یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی است، چهمار همد  منمدرج در ب که آنجا ازگذاری نموده ولی هد 
 رهامل در زنجیمبری عادالنه عوسهم، پنج )(وری در اقتصادمحور قراردادن رشد بهره) (، سهبنیاندانشپیشتازی اقتصاد )

بایمد ممورد ( میهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسمب ارزش افمزوده جانبههمهحمایت ( و ده )تولید تا مصر 
 کشاورزی قرار گیرند. توجه مشخص بخش
از:  رزی عبارتنمدعناوین مرتبط بما بخمش کشماو ترینمهمهای کلی نظام برای اصالح الگوی مصر  در سیاست

، بآمصمر   یالگمو یسمند ملم در چارچوب یکشاورز بخشدر  بویژهآب  نهیشدن مصر  به نهیو نهاد یوربهره ارتقاء
و  یردبراسماس ارزش راهبم دیممصمر  آب در بخمش تول نهیبه و کارآمد یاریآب یهاوهیکشت و اعمال ش یالگو اصالح
 .گندم کیاستراتژ رهیذخ ت ازظاحفو  آب ید و باز چرخاناستفاده مجد یبرا یزیربرنامه، شتریب یاقتصاد

تولیمد از  امنیت غذایی با تکیمه بمر تأمیننیز بر پایداری توسعه،  های کلی نظام در بخش کشاورزیسیاستدر 
 ب و توسمعهها و ایجاد انگیزه برای جمذگسترش زیرساخت ،نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش، منابع داخلی

 ارتقماءبخش،  تولیدکنندگان، حمایت هدفمند از هابخش با سایر بخش بهبود رابطه مبادله، گذاری در بخش کشاورزیایهسرم
علممی و  ادهوری از آب در تولیمد محصموالت کشماورزی و اسمتفارتقماء بهمره ،المللمیقدرت رقابت در بازارهای داخلمی و بین

 ست.شده ا تأکید سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر ارتقاءو  های تولیدبرداری بهینه از سایر نهادهبهره
 ،دشموندهیتجد یعمیطب منمابع یایماحهای کلی نظام در بخش منابع طبیعمی ممواردی ماننمد در قالب سیاست

و  یعموم تقاء فرهنگار ،یعیطب منابع دیروند تول تسریعو  مناسب یوربهره شیافزا ،حفاظت یبرا یاهیگ پوشش توسعه
ی و اتیمح یغنما باال بمردن، یانورج -یاهیگ یکیننت ریو ذخا وخاکآب منابع و حفاظت ییشناسا ،مردم مشارکت جلب
 حفظ و توسعه یبرا و تالشطبیعی  منابع یداریناپا مهار عواملو  برداریبهره نظام اصالحها، از خاک نهیبه برداریبهره
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بما  متناسمب یوانیمو ح یاهیگ یهاگونه اصالح ی،کیو ننت محیطیزیست یهایآورو فن یکاربرد قاتیتحق گسترش، آن
 واقع شده است. مورد توجه رسانیاطالع و نظام آموزش تیو تقو یاطالعات هایپایگاه جادیا و رانیا یطیمح طیشرا

دن بع آب ایجاد نظام جامع مدیریت در کمل چرخمه آب، حمداقل رسمانهای کلی نظام در بخش منادر سیاست
 سمالیخشکبا  های آبیاری، مقابلهداری و شبکههای سد، آبخیزداری، آبخوانضایعات آب، رعایت تناسب در اجرای طرح

دم در رغیرمتعمار ، ارتقماء دانمش و فنمون و تقویمت نقمش مم همایآبو پیشگیری از سیالب، بازچرخانی و استفاده از 
 دیریت جمامع،مم زیسمتمحیطهمای کلمی نظمام در بخمش برداری از منابع آب و همچنین در سیاستاستحصال و بهره
ت ه بما تهدیمدامدیریت تغییرات اقلیم و مقابلم، حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی مند منابعهماهنگ و نظام

 است. قرارگرفتهمورد توجه  سالیخشک و گردوغبارزایی، محیطی نظیر بیابانزیست

مر فضمای زا، بهبود مسمتهای کلی برنامه ششم نیز رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالهمچنین در سیاست
ش و گیری مناسب از ظرفیت نهادهمای عممومی غیردولتمی، گسمترو تقویت ساختار رقابتی، مشارکت و بهره وکارکسب

ی و کممی های اقتصادی از طریمق ارتقماء کیفمآن، کاهش خطرپذیری فعالیت مالی و ابزارهای تأمینتعمیق نظام جامع 
 صنعت بیمه، توجه جدی به توسعه روستایی کشور برای تثبیمت جمعیمت و تشمویق مهماجرت بمه منماطق روسمتایی و

 أکیمدته و های پیشرفته در کشاورزی مورد توجمبنیان نمودن شیوه تولید و افزایش ضریب نفوذ فناوریعشایری و دانش
 است. قرارگرفته

ساله، ضمن مشخص و طبیعی در قانون برنامه ششم به عنوان نقشه راه توسعه کشور در یک دوره پنج صورتبه
 نون برناممهلذا در این بخمش قما ،اندهای دستیابی به اهدا  نیز احصا شدهتوجه در دوره، روش کمی کردن اهدا  مورد

 :گیردمیهای کلی مورد اشاره قرار یاستششم توسعه با جزئیات بیشتری به نسبت س
یفیدر چهارچوب استانداردهای ک( تولید خدمات جایبه) اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی. 

اممور  درگذاری سرمایه، کشاورزی وخاکآبوری توسعه صادرات و ارتقای بهره ،های تولیدتقویت و تکمیل زنجیره
صمد تبمدیل پانو اقدامات موردی مشخصی همچون  های حمایت از بخش کشاورزیسازی ابزارمتنوع، تحقیقاتی

ی در امنیمت غمذایی و نیمل بمه خودکفمای تمأمینتحقق هد   در جهت دار به باغاتهزار هکتار از اراضی شیب
 .هپایان برنام در تراز تجاری مثبتو  درصد نودوپنجمحصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 

 هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصر  محصوالت تراریختهممنوعیت. 
 بمات بمازار ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک( به منظور کماهش التها تأمینهای تنظیم بازار و سیاستاعمال

 .کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی

،سمازی نو، اصالح و بهبود خماک کشماورزیبرای  فنی و اعتباری هایکمکارائه  اجرای بیمه محصوالت کشاورزی
 .های فرسوده کشورباغ

 توسعه صادراتهای ارزش، گسترش و تکمیل زنجیرهیارانه صادراتی و تسهیالتی برای ارائه. 

گذاری ( از ارزش سمرمایه%7)درصمد  توسمعه بخمش کشماورزی بمه هفمت های حمایت ازافزایش سرمایه صندوق
الک مازاد المللی از محل فروش امشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بینک بخش

المب قاز محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در  شدهپرداختوزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت 
 .بودجه سنواتی

 رتقمای ا درصمد دوها به میزان ساالنه حداقل یگذارکشاورزی در کل سرمایهگذاری در بخشافزایش سهم سرمایه
 .سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد ارزش تولید این بخش
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 زیعامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاور هایبانکاختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیالت اعطایی. 

وسمعه ت ،سازگار بما شموریو  مقاوم به خشکیم ، توسعه کشت ارقاوریافزایش بهره ،ایرعایت الگوی کشت منطقه
از بمه بمها و انتقال کشمت از فضمای حمایت از توسعه گلخانه، وخاکآباجرای عملیات ، های آبیاری نوینروش

 رهاسمازی بمرای  همای نامتعمار  و ممدیریت آب مجمازیها، مدیریت آبشده و بازچرخانی پسابفضای کنترل
بخشی بمه یداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادلمحیطی برای پاهای زیستآبهحق
 .وریهای زیرزمینی و ارتقای بهرهسفره

توسمعه  هزارتن ماهی در قفم  تما پایمان اجمرای قمانون برناممه وایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست
 .های شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشورفعالیت

برداریهای کشاورزی دارای پروانه بهرهدار کردن چاهبرق. 

یزداریها، مراتع و آبختحت مدیریت سازمان جنگل تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه. 

هکتار هزار پانزده و صدهشتها در سطح سازی جنگلاحیا، توسعه و غنی. 

میلیون هکتارده سطح دراک و آبخوان حداقل اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خ. 

و چهل هزار هکتار صدیکمیلیون و یک سطح درهای بحرانی آن حداقل کانون کنترل وزدایی بیابان. 

 رزی کشماوو چهارده میلیمون هکتمار و اراضمی  صدیکحداقل  طبیعی منابعکاداستر( ) حدنگاریهای تهیه نقشه
 .حداقل بیست میلیون هکتار

محیطی بما ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانمه زیسمتحفاظت از جنگل درصد صدقای پوشش ارت
هما و منظور پایمداری جنگلهما و مراتمع کشمور بمهمشارکت جوامع محلی و ارتقمای ضمریب حفاظمت از جنگل

 .درصد بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل دههمچنین تعادل

ر هکتمار و صدهزای و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششهای مرتعاحیای رویشگاه
 .هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی هزار صدیکافزایش حداقل 

 ه اممهای اول تما سموم برنسمالدر  های جنگلداریبرداری چوبی در طرحبهرهو محدود کردن توسعه زراعت چوب
همای نگلجبمرداری چموبی از درختمان بهرهو ممنوعیت  کنتان شکسته، افتاده و ریشهدرخبه استفاده از  صرفاً

 .کشور از ابتدای سال چهارم برنامه

های اصلی هدهد که محورهای زیر همواره از دغدغهای گذشته نشان میتوسعه کشور طی سال هایبرنامه بعالوه بررسی
توسعه کشور  هایبرنامهکشاورزی بوده و در مفاد قانون احکام دائمی های بخش کنندگان برنامهو تنظیم گذارانسیاست

و  توجمه بیشمتر ها ممورد تأکیمد واز موارد در برخی از برنامه شرایط، تعدادی تناسببهنیز اشاره شده است. هر چند که 
 است: قرارگرفتهتوجهی ها مورد بیبرخی نیز در برنامه

 .خودکفایی در تولید محصوالت اساسی (1
 .در بخش کشاورزی زاییاشتغالرشد اقتصادی و  (2

 .و مدیریت آب در بخش کشاورزی دهیسازمان (3

 .از منابع طبیعی و ذخایر گیاهی و دامی برداریبهرهحفظ، احیاء، توسعه و  (4

 .حمایت از تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی (5

 .توسعه منابع انسانی و فناوری در بخش کشاورزی  (6

 .محصوالت کشاورزی بندیبستهبدیلی، تکمیلی و توسعه صنایع ت (7
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 .مدیریت در بخش دولتی و بخش غیردولتی بخش کشاورزی گذاریسیاستاصالح  (8

 .در بخش کشاورزی زیستمحیطحفاظت از  (9

 .ارتقای امنیت غذایی در کشور (10
اورزی بمر بخمش کشم تأثیرگمذارعدم تحقق اهمدا  اسمناد باالدسمتی و اجمرای قموانین مهمم و  شناسیآسیب

دهمد ن ممیقانون اساسی( نشما 44اصل  های کلیاجرای سیاست وری بخش کشاورزی و قانونبهره افزایش قانون )مانند
د قمانونی، حاکمیتی برای اجرای کامل قموانین، ابهمام برخمی مفما هایدستگاه بین مؤثرمشکالتی مانند فقدان همکاری 

 ییمرات اقلمیم،بر بخش کشاورزی )مانند تغ تأثیرگذارعوامل  افزونروزگسترده و  اعتبارات الزم و تغییرات تخصیص عدم
وده و بممموارد منجمر بمه عمدم تحقمق اهمدا   تمرینمهمالمللمی و ...( بین اقتصادی، تالطم فضای هایسیاست نوسانات
 :ازجمله استهای مختلفی و مدیریت هماهنگ مسائل در عرصه زمانهمتالش  نیازمند هاآن حل

 .خصصی بخش کشاورزیمسائل فنی و ت(1
 .کشاورزی جهاد ساختار وزارت مسائل درون(2
 .های حاکمیتی )دولت، مجل ، قوه قضائیه، نهادهای عمومی و ...(مجموعه مسائل مرتبط با سایر(3
 .المللیمسائل بین(4

 

 مبانی ارزشی و اصول بنیادین
ن همای نظمام و قمانواسمالم، آرمان های دین مبمینمبانی ارزشی و اصول بنیادین این برنامه که مبتنی بر آموزه

 گردیده و باید در مراحل مختلف اجرا مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: اساسی تدوین
 .ستز محیط زیصیانت ا مدار انسان با طبیعت دربر تعامل امانت تأکیدو امنیت غذایی برای جامعه با  ایجاد رفاه (1

 .شفافیت فرآیندها، اقدامات و رویکردها (2

 .مبتنی بر شواهد( گیریتصمیممعنویت و عقالنیت ) محوری، تعدال (3

 .گوئیپاسخو پذیری مسئولیت (4

 .مبارزه با فساد (5

 .(و همکاری )در سطوح مختلف سازمانی، ملی و فراملی تقویت روحیه تعاونجانبه و مشارکت همه (6

 .بنیان متکی بر دانش بومی و دانش نوین در بخش کشاورزیتحقق اقتصاد دانش (7

 

 های کشاورزیوضعیت موجود زیربخش

یش تولیمد افمزاو  اسمتمحصوالت زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیمان  مشتمل برعمده  طوربهتولیدات بخش کشاورزی 
زوده بخمش بنا به گزارش مرکمز آممار ایمران ارزش افم محصوالت کشاورزی همواره یکی از اهدا  بخش کشاورزی بوده است.

قدار، سهم زیر هزار میلیارد ریال بوده که از این م 439معادل  1390های ثابت سال به قیمت 1397کشاورزی کشور در سال 
 .درصد بوده است 1و  4، 24، 71های زراعت و باغ، دام و طیور، شیالت و آبزیان و جنگلداری به ترتیب بخش

که  یافتهافزایش 1397ن در سال میلیون ت 2/81به حدود  1392میلیون تن در سال  1/68تولید محصوالت زراعی از -
اعمی محصموالت زر تمأمین. همچنین میزان خوداتکمایی در استدرصد  6/3دهنده متوسط نرخ رشد سالیانه نشان

 4/12 و روغمن نبماتی 5/63، جمو 93، حبوبات 1/61، قند و شکر 72، برنج 2/98در گندم  1397اساسی در سال 
 درصد بوده است.
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 یافتهیشافزا 1397میلیون تن در سال  5/20به حدود  1392میلیون تن در سال  16ود تولید محصوالت باغی از حد-
 17، کشمت سطح زیمر درصد 15باغبانی با  هایفعالیت استدرصد  2/5دهنده متوسط نرخ رشد سالیانه که نشان

 درصمد ارزش صمادرات محصموالت 50 ودرصمد اشمتغال  30درصمد ارزش افمزوده،  25درصد تولیمد کشماورزی، 
 دارد.در بخش کشاورزی ای را کشاورزی جایگاه ویژه

افته اسمت یافزایش  1397میلیون تن در سال  16به حدود  1392میلیون تن در سال  8/12تولید دامی و شیالتی از -
 .درصد است 6/4ط نرخ رشد سالیانه دهنده متوسکه نشان

 6/10همزارتن گوشمت قرممز و  859ان بردار در واحدهای دامداری کشمور میمزبهره 1349000در حال حاضر 
غ در مرتن تخم 903000 تن گوشت مرغ و 2355000، حدود 1397همچنین در سال  د.نکنتن شیر تولید می میلیون
ولیمد ت زنبورعسملکندوی  85337هزار تن عسل از تعداد  90برداری صنعتی و غیرصنعتی و حدود واحد بهره 22293

احد نوغانداری و 17363 درتن پیله تر ابریشم  978، میزان ه بر تولید مواد پروتئینیدر بخش دام و طیور عالو شود.می
 تولید شده است.

در بخش صید  هاآنهزار نفر  145مستقیم در زیربخش شیالت فعال هستند که  طوربههزار نفر  232اکنون هم
 2/1برابمر بما  انآبزیم انمواع طه میمزان تولیمد. در این رابندپروری مشغول به کارهزار نفر در حوزه آبزی 87و صیادی و 
 .استمیلیون تن 

ن مقمدار، هکتار در چرخه کشت قرار دارد که از ای میلیون 5/18از کل اراضی کشور، حدود  وخاکآبدر حوزه 
ار اراضمی میلیون هکتم 8/6حدود . از مجموع اراضی آبی کشور استمیلیون هکتار آبی  7/8معادل آن  درصد 47حدود 
همزار هکتمار  64/1میلیون هکتار تحت تنش شوری قرار دارند تاکنون  2/4ین مقدار حدود ا ازو ی محدودیت بوده دارا

هکمش زهمزار هکتمار بمه  391درصد معمادل  5/4و تجهیز و نوسازی اراضی شده درصد اراضی آبی کشور  7/18معادل 
اقمدامات  شمود و بمامحصول کشاورزی تولید می کیلوگرم 34/1آب  مترمکعباز هر  اکنونهماند. زیرزمینی مجهز شده

میلیون هکتمار  13/2میلیون هکتار اراضی سنتی،  5/5از درصد رسیده است.  45انجام شده میانگین راندمان آبیاری به 
وین موجود در های نهکتار سامانه هزار 290های نوین آبیاری هستند که با احتساب درصد( مجهز به سامانه 40)حدود 
 .استهای نوین آبیاری سیستم اجراشدهمیلیون هکتار سطح  4/2پایاب سدها جمعاً  اراضی

 8/84زار، میلیمون هکتمار درختچمه و بیشمه 7/2 میلیون هکتار جنگل، 3/14پوشش گیاهی دارای  ازنظرایران 
مراتمع  ،شمورکدگی میلیون هکتار اراضی بیابانی است. با توجه به میمانگین بلندممدت بارنم 5/32میلیون هکتار مرتع و 

ت ممردم مسمتلزم مشمارکآبخیز  هایحوضهمدیریت و حفاظت بهینه از  .میلیون واحد دامی را دارند 37ظرفیت تعلیف 
هکتمار  میلیونیکبه  1392هزار هکتار در سال  391میزان اجرای عملیات آبخیزداری از  شدهارائه. طبق آمارهای است

 است. یافتهافزایش
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 بخش کشاورزیهای موجود چالش

های موجمود بما استعدادهای طبیعی و انسانی موجود در بخش کشاورزی در مسیر بالفعمل نممودن توانمنمدی رغمبه
توجمه  مفاهیم موردتحقق در  را در قالب چهار چالش کلیدی هاآنهایی مواجه هستیم که در این بخش مجموعه چالش

 .های کلیدی طرح خواهیم کردرا در ذیل چالش هاآنبا  بندی کرده و مسائل مرتبطدسته در اقتصاد مقاومتی
 

 کشاورزیبخش  زاییدرونضعف  -الف

برخمی  وابسمتگی بمه واردات روغنی و علوفه، هایدانهبخصوص  محصوالت از برخی در خوداتکایی ضریب بودن پایین
 .ام و طیوردروهای مکمل و واکسن کش، داهای اولیه سالم دام و طیور و آبزیان، آفتمواد کودی، بذر و نهال و هسته

 

 بودنبنیان مولّد و دانش ضعف در-ب

 :های زیر استاز چالش متأثردانست که خود  "ناپایداری"چالش کلیدی بخش در این حوزه را شاید بتوان 
 .پایین بودن عملکرد در واحد سطح بخصوص در محصوالت اساسی زراعی و باغی (1

 .های کشوریزی خاکفرسایش خاک و پایین بودن حاصلخ (2

 .های و مراتع(دید منابع طبیعی )جنگلحت (3

 .وری آببهرهوری عوامل تولید بویژه یین بودن بهرهپا (4

هما، عمدم محدودیت منابع آبی و نامناسب بودن مدیریت آن و افت کمی و کیفمی و عمدم تعمادل در آبخوان (5
 .اکبه اصول حفاظت خ توجهیکمری و حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی، پائین بودن راندمان آبیا

 .نگذاری پاییکشاورزی و گرفتاری در تله سرمایهبخش  تولیدکنندگان اندازپ سطح پایین درآمد و  (6

 .ورزیشاکای توسط بانک مالی ناکافی و توزیع نامناسب آن و عدم ایفای کارکردهای بانک توسعه تأمین (7

 .و فرآوری ونقلحملتلف تولید، باال بودن میزان ضایعات کشور در مراحل مخ (8

همای ریسمک ، ضعف در پوشش مناسمب و کمافیوکارکسبگذاری و جود مخاطرات و ریسک باالی سرمایهو (9
 .تولید و بازار

شدید  هایسالیخشک تغییرات اقلیمی، کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و فراوانی وقوع (10
 .عبا گستره وسیها و همچنین سیالب

 برداری کشاورزی.خرد بودن و پراکندگی اراضی واحدهای بهره (11

 .هاآنودن ب هدفمند غیرها و ناکافی بودن سطح و تنوع حمایت واسطهبههای انجام شده اندک حمایت تأثیرگذاری (12

 .تقاضامحورهای کاربردی و ضعف نظام آموزش، ترویج و پژوهش (13

 

 مردمی و جلب مشارکتدولت  گریتصدی -ج
 .هاآن پراکنده های عرضه و مدیریتعف و نارسایی در پیوندهای افقی و عمودی زنجیرهض(1

 های خصوصی و تعاونی.مداخالت غیرضروری دولت و رقابت مخرب با بخش(2

 ها.ریزیگیری و برنامهحضور کمرنگ بخش خصوصی در تصمیم(3

 های کاربردی.و پژوهش های تعاونی و خصوصی در نظام آموزش، ترویجاثربخش و فعال نبودن بخش(4
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 بخش کشاورزی گراییبرونضعف در  -د

 .های صادراتی(و پایانه سازیذخیره، ونقلحمل) هازیرساختکمبود زیربناها و  (1

ادراتی و محدود بودن بازارهای اصلی صادراتی و وارداتی کشاورزی کشور و عدم توجه به کیفیت محصوالت ص (2
 هد  صادراتی.متناسب با بازارهای  هایبندیبسته

 
 رویکردهای اصلی
 ،ممدیران جموانکمه ایمنبه و باور خردمندانه  یتیمناسبات مدیر، توجه به "توانیمما می"اعتقاد به اصلاین برنامه با 
وری، ها بر افمزایش پایمدار تولیمد مبتنمی بمر افمزایش بهمرهاز چالش کشاورزی پیشرفته هستند، برای عبور محور تحقق

و  و فرهیخته دستپاکبه منابع انسانی  اتکانموده و تالش دارد تا با  تأکیدبه عنوان فعالیتی اقتصادی دانش  کارگیریبه
صدور بر شفافیت فرآیندهای مالی و اداری ) تأکیدترین عوامل ایجاد ثروت و های نوین به عنوان اصلیاستفاده از فناوری

خلق مزیت رقمابتی توسمط فعماالن و  کردن تولیدایجاد زمینه الزم برای اقتصادی ها و...( بهمجوزها، قراردادها، واگذاری
های کلمی اقتصماد چهارگانه سیاست مفاهیمهای تعاونی و خصوصی کشاورزی کمک نماید. در این راستا بر اساس بخش

 ها به شرح زیر است:مقاومتی راهبردهای اصلی برنامه برای مقابله با چالش
 .اتکا به تولید داخل ایمن و غذایی با تولید غذایامنیت  تقویت و تحکیم (1

 .تراز تجاری بخش کشاورزیبهبود  (2

 .و کارآفرین مندی از منابع انسانی جوان، توانمند، با انگیزه، آگاه، متخصص، نوآوربهره (3

  فمزایشکمردن تولیمد از طریمق ابمر اقتصمادی تأکیمدتولید ثروت و ایجاد رفاه بمرای فعماالن بخمش کشماورزی بما  (4
 .اینسبی و منطقه هایمزیتتولید و توجه به  هایهزینهکاهش  وری،بهره

 .های نو در زنجیره ارزشبا افزایش نفوذ دانش و فناوری بنیاندانشتوسعه کشاورزی  (5

 .وریهرهب، تولید و افزایش حاکمیتی غیرخصوصی و تعاونی در انجام وظایف  هایبخشفزایش مشارکت و ایفای نقش ا  (6

جلب  تیکی از طریقو ذخایر نن وخاکآببر منابع  تأکیدطبیعی و پایه با برداری پایدار از منابع حفاظت، احیا و بهره (7
 .مشارکت مردم، داوطلبان و فعاالن منابع طبیعی

 .برداران توانمندبهره برداری مناسب در کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی مبتنی بر مشارکت مردمی ونظام بهره (8

 .ربطذیهای ها و دستگاهها با همکاری سایر سازمانتوجه به توسعه پایدار روستاها در اجرای برنامه (9

 .های وارداتینهاده تأمینحمایت از تولیدات داخل در  (10

 .های مقطعی محدودکننده صادراتمبتنی بر تقاضا و احتراز از اجرای سیاستتولید  (11

 .لیمی کشوراقمدیریت بحران با توجه به تغییرات و شرایط  جایبه سالیخشکاستقرار مدیریت ریسک و مدیریت  (12

 .بهبود مدیریت منابع انسانی در راستای افزایش اثربخشی و رضایتمندی کارکنان (13
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 اجرائی یهابرنامهرئوس 
ادی، های کشماورزی و منمابع طبیعمی کشمور در برناممه ششمم توسمعه اقتصمبا توجه به تبیین خط سیر برنامه

صوب بخمش مهای های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامهاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با عنایت به سیاست
 ئموس رهمای ظالمانمه کشمور یمو همچنمین شمرایط تحمرکشاورزی و منابع طبیعی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

 :شودبه شرح ذیل اعالم می جانبنیاهای برنامه
 یو فرهنگم یاجتماع ،یمصوب در برنامه ششم توسعه اقتصاد یعیطب عبو منا یبخش کشاورز یهابرنامه یاجرا
 دیمو تول ییغمذا تیمامن یملم دیمتولتموان  یبرناممه ارتقما ،یاقتصاد مقاومت یهاپرونه یو اجرا رانیا یاسالم یجمهور

 یمحصوالت راهبرد
 عبارتند از: هابرنامهاین  ترینمهم

 الف( امنیت غذایی

روغمن  ژهیبمواستمرار خودکفائی در گندم و ارتقاء ضریب خوداتکایی در سمایر محصموالت اساسمی و راهبمردی (1
 .)برنامه اقتصاد مقاومتی(خوراکی 

امعمه بما جحفظ و ارتقاء ضریب خوداتکایی، سالمت، امنیمت غمذایی  اهد بافزایش تولید شیر و مواد پروتئینی (2
و  های صنعتی، سنتی و روستایی متناسب با شرایط منماطق مختلمف و اصمالح الگموی تولیمدتوسعه دامپروری
 .مقاومتی()برنامه اقتصاد  برآبکیفی و کم هایعلوفهبر تولید  اتکامصر  علوفه با 

ن صمنعتی و های روغنی و گیاهمادر سبزی و صیفی، دانه ژهیبوبذر،  تأمینکشور در کاهش وابستگی به خارج از (3
 .مقاومتی()برنامه اقتصاد دارویی 

ای همالمللی توسط بخشهای بینهای صیادی در آبهای داخلی و فعالیتپروری در آبهای آبزیتوسعه فعالیت(4
 .مقاومتی()برنامه اقتصاد خصوصی و تعاونی 

تقماء سمالمت منظمور ار بمه و ارگانیک شدهگواهیبرای توجه بیشتر به تولید محصول  ر کشاورزانایجاد انگیزه د(5
 .توسعه()برنامه ششم جامعه 

 یهماتیقمانون برناممه و توسمعه فعال یاجمرا انیمدر قف  تما پا یپرورش ماه یبرا ازیمورد ن رساختیز توسعه(6
 .ششم توسعه(مه )برنا در سواحل کشور ییربنایز ساتیتأس جادیو ا یالتیش

 .مقاومتی()برنامه اقتصاد توسعه کشت گیاهان دارویی و صنایع جانبی آن (7

 

 ب( منابع پایه

 .متی(مقاو)برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد های آبیاری نوین و بهبود ضریب مکانیزاسیون کشاورزی گسترش سامانه (1

برنامـه اقتصـاد  )برنامه ششم توسعه وهای آبی و دیمم عرصه مدیریت فرسایش، بهبود حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک در(2

 .مقاومتی(

 .توسعه()برنامه ششم ی انتقال و مصر  آب کشاورزی آیبهبود مدیریت و افزایش راندمان و کار(3

 .توسعه()برنامه ششم قنوات  مرمت و احیا و هابندانآب سازیبه و توسعه(4

 بنمدها و سمامانه(، توسمعه آبیارسمازهیو غ یا)سمازه وخماکآب اتیمعمل یاجمرا ،یاریمآب نینمو یهماروشتوسعه (5
 .توسعه()برنامه ششم  ریسطوح آبگ یها(ستمی)س
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 یدارآبخموان و یزداریمآبخ یهماتیبر فعال تأکیدقانون برنامه با  یقنوات موجود در طول اجرا یروبیمرمت و ال ،ایاح(6
 .توسعه()برنامه ششم  قنوات یایاح یبرا

 ییزداابانیب، و حفاظت از خاک و آبخوان یزداریآبخ اتیعمل یاجرا، هاجنگل یسازیتوسعه و غن ،ایحا پیگیری برای(7
 .توسعه()برنامه ششم  یبحران یهاکانون و کنترل

 .وسعه(ت)برنامه ششم  ییدارو اهانیگ یو توسعه و فرآور یمرتع یهاشگاهیرو یسازیغنو  ایاحمدیریت، اصالح و (8

 .کشاورزی(کلی نظام در بخش  یهااستیس) توسعه شورورزی ازجملهبالاستفاده کشور  یهاتیظرفاز  یریگبهره(9

 .توسعه()برنامه ششم هیرکانی، زاگرس، جنوب و مناطق مرکزی ایران  یهاجنگلصیانت از (10

ضـی ر کـاربری اراتغییـ )قانون جلوگیری ازاز بسترهای تولید در اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی  حفاظت(11

).... 

 .توسعه()برنامه ششم  یعیطبکاداستر( منابع) یحدنگار یهانقشه هیتهپیگیری (12

 .توسعه()برنامه ششم توسعه کشاورزی حفاظتی (13

 
 حمایتی یهااستیسو  هانهاده تأمینج( 

 .مقاومتی()برنامه اقتصاد  شدهیگواهها و تسهیل تولید و عرضه نهال توسعه زیرساخت(1

 .وسعه(ششم ت)برنامه  الرشد و پرمحصولهای سریعراعت چوب از طریق افزایش سطح زیرکشت گونهتوسعه ز(2
 .ی()برنامه اقتصاد مقاومت کشور ازیموردنبرای تولید سموم  یفنمواد  تأمینکاهش وابستگی کشور در (3

 .توسعه()برنامه ششم در بخش کشاورزی  یگذارهیسرماهای توسعه تقویت و توسعه صندوق(4
در  یبخشتنوع تولید و بازار محصوالت کشاورزی از طریق تقویت صندوق بیمه کشاورزی، تقرار مدیریت ریسکاس(5

 .توسعه()برنامه ششم ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه های بیمهروش

 .(یوربهره)قانون  ایهای تخصصی و منطقهاندازی بورستقویت و توسعه بورس کاالهای کشاورزی و راه(6

 .توسعه()برنامه ششم ر کردن تولید و صادرات محصوالت کشاورزی تقاضامحو(7

 .توسعه()برنامه ششم  هاگلخانهو  شدهکنترل یهاطیمحدر  توسعه کشت(8

 شاورزیکارزش کشاورزی، توسعه صنایع تکمیلی و کاهش ضایعات از طریق نهادینه کردن  هایزنجیرهتقویت (9
 .توسعه()برنامه ششم  قراردادی

 .مقاومتی()برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  توسعه صنایع(10

برنامه )غذایی  امنیت تأمیندر  هاآنهای برخورداری عشایر و توانمندسازی آنان با توجه به نقش بهبود شاخص(11

 .توسعه(ششم 

 شمدهتمامممدیریت عرضمه و قیممت بمر روی  اثرگمذاریکمک به مدیریت تنظیم بازار محصوالت کشماورزی بما (12
 .توسعه(نامه ششم )برای، خریدهای توافقی و کشاورزی قراردادی کاالهای کشاورزی از طریق پیشنهاد نظام تعرفه

کماهش  کردن تولید، کاهش ضایعات، توسمعه شمبکه توزیمع، تقاضامحوربازاریابی محصوالت کشاورزی با اهدا  (13
 .ه(توسع)برنامه ششم و بهبود خدمات بازار  دکنندهیتولدریافتی  و کنندهمصر شکا  بین قیمت پرداختی 

 .توسعه()برنامه ششم ایجاد بازارهای جدید صادراتی (14

 .توسعه()برنامه ششم منابع اعتباری و مالی  تأمیندر نظام  یبخشتنوع(15

 .()برنامه ششم توسعه بهبود ساختار و افزایش سرمایه بانک کشاورزی(16
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 .توسعه()برنامه ششم  در بخش کشاورزی یرگذاهیسرماافزایش سهم (17

 وسمعه زایی و درآممدزایی در منماطق روسمتایی و عشمایری و ارائمه تسمهیالت بمرای تهمای اشمتغالایجاد زمینه(18
 .توسعه()برنامه ششم  و کشاورزی یپروردامهای فعالیت

 هاآنبه  یگریتصداری امور ها و تسهیل واگذگیریگذاری و تصمیمریزی و سیاستها در برنامهمشارکت تشکل(19
 .(یوربهره)قانون افزایش 

کارگیری ارقمام مقماوم، و بمه تأمینزراعی، تولید و نژادی و بهتوسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به(20
 .)برنامه ششم توسعه( خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن

 .سعه()برنامه ششم توکشاورزی  بخش به کشور غیرتخصصی عامل یهابانکیی تسهیالت اعطا پیگیری و هماهنگی(21

 های صادراتی به صمادرات محصموالت کشماورزیتجاری و اختصاص مشوق یهانشانهای صادراتی، ایجاد خوشه(22
 .)برنامه ششم توسعه(

رما، کشممش، خاویار، خمحصوالت کشاورزی با ارزش افزوده باال، مانند زعفران، پسته، صادرات  تمرکز بر توسعه(23
 .(یوربهره)قانون  های گیاهان داروئی و محصوالت فرآوری شدهمرکبات، سیب درختی، خشکبار، فرآورده

 

 کردن کشاورزی انیبندانشد( 

 .توسعه()برنامه ششم ها در بخش کشاورزی آپهای نو و استارتحمایت از ایده(1

 .عه(برنامه ششم توس) ار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزینظام نوین ترویج و انتقال فناوری، استقرتوسعه (2

 .()برنامه ششم توسعهبنیان بخش کشاورزی های دانشحمایت از شرکت(3

 .ششم توسعه( برنامه) کشاورزیبرای ترویج و توسعه دانش  هاآنها و استفاده از ظرفیت با رسانه مؤثرارتباط (4

 

 هالارتقای مشارکت بخش خصوصی و تشک ه(

ولیدکننمدگان ها و توجه ویژه به کشاورزان و تهای کشاورزی با حمایت و تقویت تشکلساماندهی و بهبود نظام  (1
 .)برنامه ششم توسعه( خرد

گاهی دانش النیالتحصفارغمهندسی و تولیدی متشکل از  -ای، فنی های خدمات مشاورهتقویت و توسعه شرکت  (2
 .(یوربهره)قانون 

 مهندسمینظامای ماننمد سمازمان پمذیری نهادهمای تخصصمی و حرفمهو مسمئولیت گموئیپاسخ تقویت جایگاه،  (3
 .ه()برنامه ششم توسع های علمی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاونکشاورزی، انجمن

ی هما و مجمامع مردممی بمراهای تخصصی و صنفی تولیدکنندگان و همچنین تشکلگسترش و حمایت تشکل  (4
 .ششم توسعه( )برنامه و محصوالت کشاورزی، سالمت و کیفیت محصوالت و ... هانهادهو نظارت بر سیستم توزیع  پایش

 .)برنامه ششم توسعه( اجرائی هایطرحو جوامع محلی برای واگذاری  نهادمردمهای حمایت از سازمان  (5
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 یوربهره( افزایش و

رزی و کاهش ضایعات محصموالت کشماو هد  با تکمیلی و تبدیلی ایعصن توسعۀ و بهبود فرآیند تولید تا مصر (1
 .)برنامه ششم توسعه(از زائدات و پسماندها  یریگبهره

رنامـه ششـم )بایین پوری متوسط و های برتر کشاورزی به مزارع با بهرهانتقال دانش و تجربه از مزارع پیشرو و نمونه(2

 .توسعه(

 .)برنامه ششم توسعه( تعدمس و داربیش اراضی در باغات توسعۀ(3
 .)برنامه ششم توسعه( ی مصر  انرنی در بخش کشاورزیآیوری و کارافزایش بهره(4

 .عه()برنامه ششم توس بخش کشاورزی ازیموردنافزایش تولید، جذب و انتشار دانش و فناوری کاربردی (5

 .)برنامه ششم توسعه(توسعه تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی (6

 تیمز یامحصوالت دار تیبا اولو یمحصوالت کشاورز دیدر تول یوربهره شیدر واحد سطح و افزاعملکرد  شیافزا(7
شمت ک یالگو تیو رعا یمقاوم به خشک ،یکمتر و سازگار با شور یآب ازیباال و ارقام با ن یو ارزش صادرات ینسب

 .)برنامه ششم توسعه( مناسب با منطقه

 تیری، ممدهاپسماب یشمده و بازچرخمانکنترل یبماز بمه فضما یاز فضا ها و انتقال کشتاز توسعه گلخانه تیحما(8
 .)برنامه ششم توسعه( یآب مجاز تیرینامتعار  و مد یهاآب

 یکل یهااستیآب در چارچوب س یوربهره یو ارتقا یبر محصوالت راهبرد تأکیدکشت با  یالگو یو اجرا یطراح(9
مناسب  یهاوقو مش تیدر قالب بودجه ساالنه و اعمال حما ازیمنابع و الزامات مورد ن تأمینو  یاقتصاد مقاومت

 .)برنامه ششم توسعه( کشت یدر چارچوب الگو

برنامـه ششـم ) ریزی تولیمد محصموالت کشماورزیهای اقتصادی مناطق مختلف کشور برای برنامهتوجه به ظرفیت و مزیت(10

 .توسعه(

 .)برنامه ششم توسعه(ی بردارپروانه بهره یدارا یکشاورز یهاچاهدار کردن برق(11

 
 

 ویژه یهاطرح
عاری از بیماری، مرغ الین، بچه  هاینهال)بذر واکسن، بذور هیبرید، اولیه  هایهسته تأمین خوداتکایی درارتقای  (1

 اساسی بخش هاینهاده و ماهی و میگوی عاری از بیماری و ...(

  تمأمیناخیمر، محمدودیت در  همایحریمتویژه در شمرایط های بخمش کشماورزی بممحدودیت ترینمهمیکی از 
 م مهممیاقال تأمینمحدودیت در  بااست. در همین ارتباط، کشور اساسی بخش  هاینهادهو های اولیه محصوالت هسته

چمه مماهی و های دامی و طیور، بذور هیبرید سبزی و صیفی، تخم ماهی چشم زده، بمانند هسته اولیه بعضی از واکسن
قمرر ن برنامه م. در ایکندامنیت غذائی کشور را تهدید می بشدت، مرغ الین و ... مواجه است که میگوی عاری از ویروس

مدون  ایبرنامه ، طیهادانشگاهو  بنیاندانش هایشرکتتحقیقاتی،  مؤسساتاست با بسیج توان فنی داخلی مشتمل بر 
 گردد.یین و اجرایی تعاین اقالم مهم در داخل کشور  تأمینقابلیت مشخص،  بندیزمانو با 
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 زده ماهیان سردابیتخم چشم( 1-1

میلیمون قطعمه آن  250میلیمون قطعمه اسمت کمه  400در خصوص ماهیان سردابی در حال حاضر نیاز کشور 
 240 ازموردنیممیلیون قطعه خواهد رسید که در صورت تحقق شمرایط  540نیاز کشور به  1400وارداتی است. در افق 

خمم چشمم میلیمون ت 600نیاز کشور  1405خواهد شد بدین ترتیب در  تأمیناز محل تولید داخل  آن قطعه از میلیون
 میلیون قطعه آن در کشور تولید خواهد شد. 500زده است که 

 مورد نیاز تخم چشم زده ماهی تأمینمیزان نیاز و محل 

 1405 1400 1397 )میلیون قطعه( تخم چشم زده

 600 540 400 نیاز مورد

 500 240 150 یداخل

 100 300 250 وارداتی

 83 44 38 درصد خوداتکایی

 

 مرغ الین( 1-2 

وشت مرغ گتن  425ننتیکی نژاد مرغ گوشتی محسوب شده و هر قطعه الین منبع تولید حداقل  سرمنشأالین 
روز به صورت درو  دارددرصدی به واردات مرغ اجداد وجود  100وابستگی  تقریباًاکنون در کشور باشد. همآماده طبخ می

اشت و دد خواهد ای از نیاز داخل به جوجه گوشتی وجوبخش عمده تأمینمرغ الین، امکان  تأمینشدن و خوداتکایی در 
 د.شخواهد  جوجه گوشتی( به کشورهای منطقه میسر -مادر -اجداد)های تولید گوشت مرغ امکان صادرات سایر حلقه

 مورد نیاز )قطعه( Dتعداد مرغ اجداد خط  ینیبشیپ
 1397 1400 1405 

 302.342 287.668 235.000 )اجداد(نیاز کل 

 115.212 52.086 0 )آرین(تولید داخلی 

 187.131 235.582 235.000 واردات

 38 18 0 خوداتکاییدرصد 

 6.482.678 8.161.158 8.141.000 )دالر(اعتبار مورد نیاز برای واردات 

 3.978.361 1.792.161  )دالر(ارزی  جوییصرفه

 

 زراعی محصوالت بذر( 1-3

 آوریفنبا انتقال  توأمبر حمایت از تولید داخل  تأکیدبذر محصوالت زراعی با  تأمینوضعیت 

 1405 1400 1398 تن() بذر تأمین

 تأمین درصد )تن(مقدار  تأمیندرصد  )تن(مقدار  تأمیندرصد  )تن(مقدار 

 100 563000 100 533000 100 510000 غالت

 5/99 560000 5/99 530000 4/99 507000 تولید داخل

 5/0 3000 5/0 3000 6/0 3000 وارداتی
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 100 16600 100 13000 100 11600 های روغنیپنبه و دانه

 95 15770 95 12350 92 10650 تولید داخل

 5 830 5 650 8 950 وارداتی

 100 4000 100 4000 100 4000 سبزی و صیفی

 60 2400 58 2300 53 2100 تولید داخل

 40 1600 42 1700 47 1900 وارداتی

 100 501000 100 501000 100 500900 زمینیسیب

 8/99 500000 8/99 500000 8/99 500000 تولید داخل

 2/0 1000 2/0 1000 2/0 900 وارداتی

 100 550 100 470 100 400 چغندرقند

 30 165 20 94 10 40 تولید داخل

 70 385 80 376 90 360 یواردات

 100 20000 100 10000 100 2220 علوفه و حبوبات() سایر

 95 19000 90 9000 90 2000 تولید داخل

 5 1000 10 1000 10 220 یواردات

 

 واکسن( 1-4

 مورد نیاز دام و طیور هایواکسن تأمینوضعیت 

 1397 1400 1405 

 10012 8690 8074 میلیون دز() واکسن طیور

 8009 3478 2826 میلیون دز() داخلی

 2003 5212 5248 )میلیون دز( وارداتی

 80 40 35 درصد خوداتکایی

 594 533 495 )میلیون دز( واکسن دام

 564 506 470 )میلیون دز( داخلی

 30 27 25 )میلیون دز( وارداتی

 95 95 95 درصد خوداتکایی

 

 و سموم کودهای شیمیایی( 1-5

در  1401تا سمال است که  ایگونهبه)بویژه کودهای فسفاته(  تولید کودهای شیمیایی در طرح ویژه خودکفایی
برناممه شت. بما در همه انواع کودها عملیاتی و عالوه بر خودکفایی صادرات هم خواهیم دا 1403بیشتر کودها و تا سال 

رد دالر میلیما 476/1 و از محمل جمایگزینی واردات ارزی جوییصمرفهمیلیمون دالر  362حمایت از تولید داخل سماالنه 
 و ارزآوری خواهد داشت. جوییصرفهمیلیارد دالر  838/1 جمعاً، از محل واردات ارزآوری
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 کودهای شیمیائی مورد نیاز تأمینوضعیت 

 1405 1400 1398 هزارتن() کود تأمین

 تأمین درصد ()تنمقدار  تأمیندرصد  )تن(مقدار  تأمیندرصد  )تن(مقدار 

 100 1500 100 1200 100 570 کودهای فسفاته

 100 1500 92 1100 26 150 تولید داخل

 - - 8 100 74 420 وارداتی

 100 450 100 300 100 205 کودهای پتاسه

 100 450 67 200 49 100 تولید داخل

 - - 33 100 51 105 وارداتی

 100 210 100 150 100 81 سایر کودها

 90 190 87 130 56 45 داخل تولید

 10 20 13 20 44 36 وارداتی

 

 و...( کشعلف، کشقارچ، کشآفت) سموم شیمیایی تأمینوضعیت 

 1405 1400 1397 )تن(سموم شیمیایی  تأمین

 33930 28378 24360 داخلی

 5070 6230 8600 وارداتی

 87 82 74 درصد خوداتکایی

 
، هادهآالین )فلزات سنگین، هاماندهباقیاز طریق اجرای برنامه ملی کنترل  ( ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی2

 ها و ...(، داروهای ضد انگلی، مایکوتوکسینهاکشآفت، سموم و هابیوتیکآنتی

وه بر موضوعات مغفول مانده بخش کشاورزی کیفیت محصوالت تولیدی است. این موضوع عال ترینمهمیکی از 
فیمت ه ارتقماء کیدسترسی ما به بازارهای جهانی را نیز محدود نماید، در این برنامم تواندمیجامعه، تهدید سالمت آحاد 

 .گیردمیمبنای عمل قرار  المللیبین هایپروتکلمحصوالت کشاورزی بر اساس 
 
 ( ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات و ارتقای مشارکت بخش خصوصی در کشاورزی3

این  هدفمند بخش است. در ریزیبرنامهمهم در مسیر  خألهایورزی یکی از اطالعات بخش کشاسیستم جامع 
آموزش و  جمعیارتباطاستفاده از ابزارهای شود و با  گذاریپایهبرنامه مقرر است سامانه جامع اطالعات بخش کشاورزی 

ا و ... همتقاضا، ریسمکسطوح زیر کشت، وضعیت های بخش کشاورزی از جمله از همه حوزهاطالعات دقیق  بردارانبهره
ی مصمرفی، اعطما هماینهادهپرداخت یارانه به تولید و توزیع بر خط تغییر نماید. پ  از این،  صورتبهدر سامانه ثبت و 

وضموع بما خواهد بود. بمه مموازات ایمن ماطالعات موجود در این سامانه  اساس برتسهیالت و خرید تضمینی محصوالت 
واگذار خواهمد  بردارانبهرهامور مرتبط با تولید و فروش محصوالت به خود  تدریجبهی و صنو  کشاورز هاتشکلتقویت 
 شد.
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 های مختلف سامانهاندازی بخشبرنامه زمانی راه

 اجرازمان  موضوع ردیف

 1399بهار  کل کشاورزی ایران کشت زیرشناسایی و تعیین سطح  1

 1399تابستان  هم زراعیمحصول م 11 کشت زیرتفکیک، شناسایی و تعیین سطح  2

 1399زمستان  برآورد تولید محصوالت مهم زراعی 3

 1400 های منابع طبیعیشناسایی و تعیین سطح عرصه 4

 1401 ایجاد بانک اطالعات دام و آبزیان 5

 

 هوشمند در کشور یتوسعه کشاورز( 4

 سمالی،خشک زیستی، تنوع اهشاقلیمی، ک های و مشکالت کشاورزی در کشور همچون تغییراتچالش بر غلبه

 اطالعمات دنبمو دسمترس در نیازمند، های مرتبطزنجیره ناکارآمدی و غذایی مواد قیمت خأل تولید، افزایش زایی،بیابان

 و اتآفم اقلیممی، تغییمرات وهموا،آب ماننمد مهمم اطالعات به عدم دسترسی دیگر سوی از. است بهنگام و دقیق صحیح،
 ییهااده از فرصتاستف با لذا .است شده حوزه این در وری فیزیکی و اقتصادی پایینبهره به منجر هغیر و بازار ها،بیماری
و  یورهمرهب شیموجبات افمزا توانمی کند،یم جادیا یکیو ارائه خدمات الکترون یاطالعات در هوشمند ساز یکه فناور

انداز چشمو  هابرنامهاساس  نیفراهم کرد. بر هم ییغذا تیو امن یسودآور د،یبهبود سطح تول قیرا از طر یرشد اقتصاد
 :گرددمیبه شرح ذیل اعالم  1404 یهااستیس یهوشمند در راستا یتوسعه کشاورز

 یهوشمند ساز قیاز طر یوربهره شیباهد  افزا یبخش کشاورز یبرا ازیموردن رساختیز تأمین. 

 یطبیع منابع و کشاورزی بخش وریبهره ایشافز و توسعه در ازدورسنجش و فضایی فناوری از استفاده. 

 سازی هوشمند و اشیا اینترنت از استفاده با پایه منابع از بهینه استفاده و وریبهره افزایش. 

 کشاورزی بخش در اطالعات فناوری بر مبتنی بازار و وکارکسب فضای بهبود و توسعه. 

 ورزی و جامعه عشایریکشا بردارانبهره یو توانمندساز جیترو ،توسعه آموزش. 

 یدر حوزه کشاورز وکارکسب یفضا لیو تسه یتیحاکم یتوسعه بسترها. 

 
 ( توسعه نفوذ فناوری در بخش کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی5

 ت فناوری بهشدید منابع آب، خاک و ...، سطح نفوذ و کاربس هایمحدودیتدر شرایط امروز جهان و با توجه به 
تحقیقات  اتمؤسسها و شود. خوشبختانه با وجود دانشگاهکشاورزی شناخته می وریبهرهکننده در عنوان عنصری تعیین

رهای تخصصی در ایران، بدنه علمی کشور از نظر سطح آگاهی و توان فنی در بخش کشاورزی متناسمب بما دیگمر کشمو
توسمط  هماریفناورزی کشور و کاربست اما نکته مهم، نفوذ فناوری در بدنه کشاو ؛جهان از شرایط خوبی برخوردار است

شماورزی در مناسب در بدنه وزارت جهاد کشاورزی، قدمت و سمابقه ک هایزیرساختاست. با توجه به وجود  بردارانبهره
اورزی بخمش خصوصمی در کشم ژهیبوکشور و دانش بومی موجود، این برنامه قرار است به توسعه مشارکت اندیشمندان 

سمعه علممی طریق زمینه توسعه نفوذ دانش در بخش کشاورزی کشور را فمراهم نمایمد تما بما تو کشور پرداخته و از این
 در بخش کشاورزی بیش از پیش ارتقاء یابد. وریبهره، روزافزون
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 برای رونق تولید داراولویتاجرائی  هایطرح

گندم: 

 1405 1400 1397 گندم 

 16874 14500 13300 هزارتن() تولید

 110 104 2/98 ییدرصد خوداتکا

 

های بلنمد، وری، اقدامات فنی و مدیریت مزرعه از قبیمل کشمت روی پشمتهاین افزایش تولید از طریق افزایش بهره
ین ترتیمب بمخواهد آممد.  دست بهای( و استفاده از بذور ارقام جدید و کشاورزی حفاظتی توسعه آبیاری میکرو )قطره

 درصد ارتقاء خواهد یافت. 110به  1405نین در و همچ درصد 104به  1400خوداتکایی در 
 
 :جو 

 1405 1400 1397 جو 

 5294 4216 3100 هزارتن() تولید

 85 71 5/63 درصد خوداتکایی

 
وسمعه بی شامل توری و عملکرد با اقدامات فنی و ارتقاء مدیریت مزرعه در جو آاین افزایش تولید از طریق رشد بهره

قمام جدیمد، ورزی حفاظتی و ارقام پرپتانسیل و در جو دیم با توسمعه ارآبیاری میکرو، خاکهای بلند، کشت روی پشته
زارتنمی در ه 5948کشاورزی حفاظتی، استفاده از بذور اصالح شده حاصل خواهد شد. بدین ترتیب با توجه به تقاضای 

صمد در 85و  71ترتیمب بمه  به 1405و  1400های خوداتکایی در سال ،1405هزار تنی در سال  6238و  1400سال 
 خواهد رسید.

 
 روغنی: هایدانه 

 1405 1400 1397 روغنی هایدانه

 2119 1038 522 هزارتن() تولید

 50 25 4/12 درصد خوداتکایی

 

 :خواهد شد یل محققذ شرح بهاین میزان افزایش تولید از طریق رشد عملکرد با اقدامات فنی و ارتقا مدیریت مزرعه 
 .باکیفیتهای کشت نشائی، رایزبد، آبیاری تیپ، استفاده از ارقام مناسب و استفاده از روش کشت آبی:-
ز ارقمام اتوسعه کشت محصوالتی مانند گلرنگ، کلزای دیم در مناطق معتدل، آفتابگردان دیمم و اسمتفاده  کشت دیم:-

 1693 و 1400روغمن در سمال همزار تمن  1614جدید به روش کشاورزی حفاظتی. بدین ترتیب با توجه به تقاضای 
 خواهد بود. 50و  25به  ترتیب به 1405و  1400هایی درصد خوداتکایی در سال 1405هزارتن روغن در 
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 :پنبه 

 1405 1400 1397 پنبه

 342 256 173 هزارتن() تولید

 74 61 44 درصد خوداتکایی

 
ذور بتفاده از وسعه استو بهبود مدیریت مزرعه با  وری، ارتقاء فنیرشد عملکرد و بهره طریق ازاین افزایش تولید 

نبه پرداشت بهای، توسعه مکانیزاسیون بویژه وری مصر  آب، کاهش خسارت آفات و بیماری، افزایش بهرهشدهاصالح
و  61به ترتیب  درصد خوداتکایی به 1405و  1400به تقاضای پنبه در سال  توجه باتحقق خواهد یافت. بدین ترتیب 

 صد خواهد رسید.در 74
 

 :برنج 

 1405 1400 1397 برنج

 2500 2300 2100 هزارتن() تولید

 80 77 72 درصد خوداتکایی

 هد رسید.درصد خوا 80و  77 به درصد خوداتکایی به ترتیب، 1405و  1400به تقاضای برنج در سال  توجه با 
 
 زمینیسیب: 

 1405 1400 1397 زمینیسیب

 5769 5150 5143 هزارتن() تولید

 110 110 110 درصد خوداتکایی

 

طریق  نی مزرعه ازفوری با اقدامات فنی و بهبود مدیریت به رشد عملکرد و ارتقاء بهره اتکااین افزایش تولید با 
کماهش  های آبیاری مدرن،زراعی، استفاده از ارقام مناسب و سازگار منطقه، بهبود تغذیه گیاهی، توسعه روشاقدامات به

زار تمن در هم 4650برداران محقق خواهد شد. بدین ترتیب با توجه به تقاضای داخلمی ات و ارتقاء دانش فنی بهرهضایع
د بود. درصد خواه 110درصد خوداتکایی در هر دو سال مورد اشاره حدود  1405هزارتن در سال  5269و  1400سال 

 150دود حمطور متوسط سالیانه مقاصد صادراتی، بهنیاز داخل با صادرات محصول به  تأمینبا تحقق اهدا  فوق ضمن 
 میلیون دالر ارز وارد کشور خواهد شد.

 
 :شکر 

 1405 1400 98تا  95میانگین  شکر

 2260 2000 1516 هزارتن() تولید

 95 87 5/65 درصد خوداتکایی
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قمدامات ااز طریق  دیریت فنی مزرعهوری با اقدامات فنی و بهبود ماین افزایش تولید از طریق رشد عملکرد و ارتقاء بهره
شایی، رو، کشت نهای آبیاری میکزراعی، استفاده از ارقام منونرم مناسب و سازگار منطقه، تغذیه متعادل، توسعه روشبه

همزارتن  2290برداران محقق خواهد شد. بدین ترتیب با توجه به تقاضای داخلی کشت متراکم و ارتقاء دانش فنی بهره
 درصد خواهد بود. 95و  87 به ترتیب بهدرصد خوداتکایی  1405هزارتن در سال  2400و  1400در سال 
 

:حبوبات 

 1405 1400 1397 حبوبات

 900 807 748 هزارتن() تولید

 100 95 93 درصد خوداتکایی
 

تغییر  ز قبیلعه اوری و عملکرد با انجام اقدامات فنی و ارتقاء مدیریت مزراین افزایش تولید از طریق رشد بهره
م، م بمدون شمخالگوی کشت حبوبات دیم از بهاره به پاییزه و انتظاری، ارتقاء درجه مکانیزاسیون، افزایش کشت مسمتقی

مع رای طرح جادر مزارع، تنوع ارقام در حبوبات دیم و همچنین تهیه و تدوین و اج شدهگواهیافزایش ضریب نفوذ بذور 
 سمال دربوبمات حهزارتن  807ل خواهد شد و بدین ترتیب با توجه به تقاضا و تولید وری آب در لوبیا حاصارتقاء و بهره

 خواهد رسید. 100و  95درصد ضریب خوداتکایی به ترتیب به  1405هزارتنی در سال  900و  1400
 

 تولید محصوالت دامی و لبنی

  سمرانه شمیر مت و افزایش مصرسال نیاز جامعه، امنیت غذایی و ارتقاپروتئین حیوانی مورد  تأمیندر راستای 
 به شرح زیر است: 1405و  1400اهدا  ترسیم شده در افق 

 

 
 (دومنظورههای پربازده و های ننتیکی دام کشور )توجه ویژه به دامتولید، توسعه و تثبیت ترکیب. 

 رش روسمتایی ومواد ننمی ممورد نیماز سیسمتم پمرو تأمینمنظور  اجرای برنامه اصالح نژاد گوسفند و بز بومی ایران به 
 .عشایری

 اد گاومیشتوسعه و اصالح نژ. 

  ای و صنعتیمزرعه مرتعی، هایسامانهتوسعه اکولونیک و اصالح نژاد شتر در. 

 توسعه پرورش بوقلمون و شترمرغ. 

 1405 1400 1397 محصول / سال

 15812 12496 10589 هزارتن() ریش

 1083 921 830 هزارتن()قرمز گوشت 

 3198 2785 2355 هزارتن() وریطگوشت 

 1251 1079 901 هزارتن() مرغتخم

 160 123 90 هزارتن()عسل 

 3230 1810 978 تر() لهیپ
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 صنایع غذایی هایکارخانهاستفاده بهینه از بقایا و پسماندهای کشاورزی و. 

(...، سورگوم و خروستاجبر )خلر، ماشک، ارزن، آبای کماستفاده از منابع علوفه. 

 یگاه(سازی و نوسازی جا)محیط پرورش، تغذیه، اتوماسیون، مصر  انرنی، به پروریداماصالح ساختار واحدهای 

 ه گمل، بمره عسل، نل رویال، گرد) زنبورعسلتوسعه زنبورداری کشور در راستای افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت
 .موم، موم و زهر زنبورعسل(

 یق بریشم از طرامنظور تولید پیله تر ابریشم و ایجاد خوداتکائی در صنعت فرش و منسوجات توسعه نوغانداری کشور به
 .خانگی کشیابریشمسازی اماکن پرورش کرم ابریشم و توسعه و به باکیفیت هاینوغانتخم  تأمین

 صنعتی هایدر گاوداری دومنظورهشیری و خروج از انحصار تولید شیر از نژاد هلشتاین و ورود نژادهای. 

شدهکنترلگری با استفاده از آمیخته هاآنوری تبدیل گاوهای بومی و محلی غیر شاخص و افزایش بهره. 

حفظ نن گاوهای بومی شاخص. 

ومی، بوقلمون ب توجه به پرورش گوسفند و بز، گاو و گاومیش، مرغ و ،بهبود تولیدات دامی خانگی و روستایی ٔ  درزمینه
 کار قرار خواهد داشت. اردک و غاز بومی در دستور

 

پرورش آبزیان از طریق گسترش تولید ماهی در دریا 

 1405 1400 1397 تولید ماهی در دریا

 81 40 16 هزارتن() تولید

 

وپای نناوری فمنابع آبی شیرین،  جوارهمهای با توجه به کمبود منابع آب شیرین در کشور و محدودیت زمین
ری ش و فناوست؛ دانهای اقتصاد مقاومتی ااست. این پرونه، جزو پرونه قرارگرفتهار پرورش ماهی در قف ، در دستور ک

 رت حمایت، در صوصندوق توسعه ملی، برخوردار است. این رسته بهرهکمسازی شده و از تسهیالت ای بومیآن تا اندازه
 ست.ااتی آن نیز مطمئن بسیار روشنی در پیش دارد و بازار صادر اندازچشمتولید،  هایزنجیرهو تقویت 
 
پرورش میگو در سواحل 

 1405 1400 1397 پرورش میگو

 100 60 45.5 هزارتن() تولید

 
 گمذاریسرمایهو نقش مهمی در اسکان جمعیت در سواحل و  شدهبومیدانش، فناوری و تجربه تولید میگو در کشور 

 اندازچشممود، های تولید و سودآوری بماالی خمل زنجیرهبا تشکیاین برنامه لم یزرع مرزی ایفا کرده است.  هایزمیندر 
ده اسمت و بما تن در هکتار رسمی 4بسیار روشنی در پیش دارد. میانگین تولید در مزارع با استخرهای خاکی به بیش از 

زار فت و باپیشی خواهد گر 1405 اندازچشمهای نوین پرورش، تولید آن از تکالیف برنامه ششم و سند کارگیری روشبه
 صادراتی آن نیز مطمئن است.

 



21 

زا:های تحولطرح 

وری آب:افزایش بهره 

 3/1دود حموری آب در تولیدات آبی گیاهی از طبق این برنامه متناسب با ظرفیت تولید محصوالت مختلف بهره 
 2/3از  یمزنیم ارتقاء خواهد یافت و به همین ترتیب در محصوالت زراعی د 1405در افق  مترمکعبکیلوگرم در  2/2به 
 اهند داشت.درصد افزایش خو 30بارندگی خواهد رسید. تولیدات نیز در این بازه حدود  مترمیلیکیلوگرم بر  1/5به 
و افزایش تولید علوفه: بخشیتنوع 

امعمه. جولیمد شمیر و ارتقماء سمالمت درصمد ت 4رشد سالیانه حداقل  منظوربهای افزایش تولید محصوالت علوفه
ینی بما جمایگز 1405میلیمون تمن در  35و  1400میلیمون تمن در  5/23میلیون تن به  20خشبی از حدود های علوفه

تحقق  قابل کاله،های قصیل پاییزه مانند جو و تریتی)پاییزه و بهاره( از جمله علوفه برآبای کمتدریجی محصوالت علوفه
ونجمه ی و کاهش سطح و مدیریت مصر  آب محصمول یاهای کم آب بر بهاره مانند سورگوم و چغندر علوفهعلوفه است
 میسر خواهد شد. بریک محصول آب عنوانبه

 1405 1400 1397 های خشبیعلوفه

 34900 23489 19641 هزارتن() تولید

 
:افزایش و پایداری تولیدات دیم 

ت جدیمد ورزی، رعایمت اصمول کشماورزی حفماظتی، معرفمی محصموالبا تکیه بر عملیات کشت با حداقل خاک
درصد اضمافه  30عملکرد تولیدات دیم حداقل  ،زارهاهای روغنی عالوه بر محصوالت موجود در پهنه دیمای و دانهعلوفه

د یافت. اراضی دیم بهبود خواه هایخاکحاصلخیزی  و از آن، کیفیت ترمهمجلوگیری و  خاک خواهد شد و از فرسایش
 هایدانهن و هزارت 560هزارتن، علوفه  2074هزارتن، جو  5370گندم به  برای مثال در پنج سال پیش رو تولیدات دیم

 هزارتن خواهد رسید. 625روغنی نیز به 
 
های شمالطرح صیانت از جنگل: 

های کشور را درصد کل جنگل 14 حدود هکتارمیلیون  2های ناحیه رویشی هیرکانی به مساحت بیش از جنگل
قمای پوشمش عه، احیا و ارتدار و حفاظت از منابع جنگلی شمال با هد  حفظ، توسشود. به منظور مدیریت پایشامل می
ذیل اقدام  هایپرونهکاری و اجرای طرح به شرح نسبت به جنگل ،مخروبه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه هایجنگل

 20ر سمطح ی شممال دهماو توسعه جنگل اقدام به عملیات احیا 1399-1400 هایخواهد شد. در این برنامه طی سال
 شمدهانجامهمزار هکتمار توسمعه  370هزار هکتار اجرایمی و بمه  50 سطح در 1401-1405 هایو طی سال هکتار هزار

 تاکنون اضافه خواهد شد.

 1405 1400 1397 شمال هایجنگلطرح صیانت از 

 15 7  جنگل )هزارهکتار( سازیغنیاحیا و 

 35 13  توسعه جنگل )هزارهکتار(

 440 390 370 بت و نگهداری از مناطق احیایی )هزارهکتار(مراق

 2073 2073 2073 )هزارهکتار(از رویشگاه جنگلی حفاظت( )گشت و مراقبت 
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های زاگرس، جنوب و مناطق مرکزی ایرانطرح صیانت از جنگل 

 ورانی و توهای در سه ناحیه رویشی زاگرس، ایران این طرح شامل عملیات حفاظت، احیا و توسعه جنگل
ا پدیده بدر جلوگیری از کنترل سیالب، تخریب زمین، مقابله  مؤثریتواند نقش عمانی است و می – فارسخلیج

 ها داشته باشد.و همچنین تلطیف هوا و جلوگیری از تخریب جنگل گردوغبار
 

 ناحیه هایاستان )میلیون هکتار( مساحت ناحیه هاصیانت از جنگل

 6 زاگرس
، غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستانآذربایجان 

 مدانیلویه و بویر احمد، فارس، هگبختیاری، کهو اصفهان، چهارمحال 

 4 ایرانی و تورانی
، جانالبرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زن

 کرمان(، مرکزی و یزد)سمنان، قزوین، قم، کرمان 

 و کرمان )جیرفت( بلوچستان و سیستان ،بوشهر، هرمزگان 2 عمانی -فارسخلیج

 

به منظور احیا  همیلیون هکتار بوده است. بر اساس این برنام 2/1 بالغ بر 1397عملکرد این طرح تا انتهای سال 
ملیمات هکتمار ع هزار 600نیز  1405و  هزار هکتار 250در سطح  1400این نواحی رویشی تا سال  هایو توسعه جنگل

 اجرایی صورت خواهد گرفت.

 ی زاگرس،هالجنگ توسعه وبرنامه حفاظت، احیا 

 هزار هکتار() ایرانی و تورانی و مانگرو
1397 1400 1405 

 2050 1450 1200 توسعهو  مجموع سطح احیا
 125 50  سازی جنگل احیا و غنی

 475 200  توسعه جنگل 

 600 250  مراقبت و نگهداری از مناطق احیایی

 12400 12400 12400 از رویشگاه جنگلی )حفاظت( مراقبت  گشت و

 

برنامه راهبردی آبخیزداری و حفاظت از خاک 

 نتمرل فرسمایش و رسموب و مهمار ک ،وخماکآبداری در حفاظمت از بخموانبا توجمه بمه نقمش آبخیمزداری و آ
 ذیمه و تقویت پوشش گیماهی، تغک و سطحی و افزایش رطوبت خا هایآبهای ویرانگر با جلوگیری از هدر رفت سیالب
شمتغال و هما و ایجماد انشمینشرایط اقتصمادی و اجتمماعی آبخیزهای آب زیرزمینی، بهبود و توسعه بخشی سفرهتعادل

مع یکمی از مدیریت جا صورتبهداری رویه روستاییان، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانهای بیجلوگیری از مهاجرت
 .استسرزمین  سیستم و احیاهای تعادل اکوضرورت
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 1405 1400 1399 هزار هکتار() عنوان

 14650 1495 1435 آبخیزداری و حفاظت خاکطرح ملی 

 9450 965 925 طرح استانی آبخیزداری و حفاظت خاک

 

 ،اصولی از مراتع کشور برداریبهره و توسعه برنامه راهبردی احیا 

ن تن نقش مهمی میلیو 7/10هکتار با تولید علوفه ساالنه قابل برداشت میلیون  84مراتع ایران در سطح بالغ بر 
ار همز 916، کنترل فرسایش و رسوب خاک و تولید گوشت قرمز دارد. در حال حاضمر معیشمت وخاکآبدر حفاظت از 
ی المب اجمراق بمرداری پایمدار از ایمن منمابع در. حفاظمت و بهرهاسمتبردار و عشایر وابسته به مراتع کشمور خانوار بهره

 .ستاملی و استانی ضروری  صورتبهمراتع در برنامه ششم توسعه  داری و بهبود اصالح و احیامرتع هایبرنامه
 

 1405 1400 1399 هزار هکتار() عنوان

 10000 2000 2000 مدیریت پایدار مراتع

 21200 2800 2300 داری(های مرتع)اجرا و واگذاری طرحبهبود و اصالح و احیای مراتع 

 

 های روانشن و تثبیت زاییبا بیابان راهبری مقابله برنامه 

ه را فراگرفتمدرصمد سمطح کشمور  20نزدیمک بمه  میلیون هکتمار 32های بیابانی کشور با وسعت حدود پدیده
یمر اقلمیم یده تغیبا توجه به پد .استبرابر سرانه جهانی  2بیش از  (هکتار 5/0حدود ) کشور درسرانه بیابان  کهطوریبه

شمم ت برناممه شمطابق تعهدالذا جلوگیری شود.  ییزاهای بیابانزا کنترل و از پدیدههای بحرانی بیابانالزم است کانون
 های ذیل ضرورت اجرا دارد.ها و پرونهطرح

 

 1405 1400 1399 هزار هکتار() عنوان

 1550 310 265 ییزاابانیببا  مقابله و بادی فرسایش ی بحرانیهاکانون کنترل طرح اجرای و تهیه

 1750 350 300 ی روانهاشنی و تثبیت زدائابانیب طرح
 

 ایهای گلخانهتوسعه کشت 

، ها و کماهش مصمر  آببه منظور انتقال بخشی از محصوالت سبزی و صیفی بمه داخمل گلخانمهدر این طرح 
ها ه سطح گلخانههزار هکتار ب 4طرح سالیانه حدود نیازهای داخلی و صادراتی مطمئن در این  تأمین برایافزایش تولید 
ر در سمال همزار هکتما 40بینی سطح حمدود خواهد رسید. لذا پیش 1400هزار هکتار تا افق  4/25به  4/17اضافه و از 
و بمه  1400 میلیمون تمن در سمال 5/4به حدود  6/2از حدود  نیز ایدور از انتظار نیست. میزان تولیدات گلخانه 1405
 میلیون تن خواهد رسید. 5/7به  1405ن نسبت در سال همی

 

 1405 1400 1397 ایهای گلخانهکشت

 40000 25400 17400 )هکتار( سطح

 6.0 3.8 2.6 )میلیون تن( تولید
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 توسعه کشت گیاهان دارویی 

ران، فمعزو میزان صادرات گیاهان دارویمی ) هزار هکتار 207حدود  1397سطح کشت گیاهان دارویی در سال 
زیرکشت سطح  شودمیبینی پیش باشد. با انجام این طرحمیلیون دالر می 564( به ارزش گیاهان دارویی و گل محمدی

 .برسدمیلیون دالر  710هزار هکتار و صادرات آن به  280به  1400تا سال  گیاهان دارویی
 

 1405 1400 1397 گیاهان دارویی

 400 280 207 )هزار هکتار( سطح

 1015 710 564 )میلیون دالر( تصادرا

 

 ها اصالح و نوسازی باغ 

ارقمام  هزار هکتمار نیماز بمه جمایگزینی 900کشور حدود  هایباغمیلیون هکتاری  9/2در حال حاضر از عرصه 
یموه عملیمات همزار هکتمار باغمات م 631برای بیش از  1400تجاری و استاندارد دارد که در برنامه ششم توسعه تا افق 

 بینی شده است.و نوسازی پیش اصالح
 

 1405 1400 1397 باغ هااصالح و نوسازی 

 900 631 500 )هزار هکتار(سطح 

 

 های نوین آبیاریتوسعه سیستم 

تاکنون نیز  92ال هزار هکتار و از س 1290 حدود 1391تا پایان سال  1369از ابتدای سال  آبیاری هایسیستمعه ستو 
و در  8/3حدود  به 1400طبق برنامه در سال این امر است.  میلیون هکتار انجام شده 4/2 جمعاًهزار هکتار  1152
 میلیون هکتار افزایش خواهد یافت. 9/5به  1405سال 

 

 1405 1400 1398 نوین آبیاری هایسیستم

 945/5 875/3 42/2 میلیون هکتار() سطح

 

  آبیاری و زهکشی هایشبکهتوسعه 

 1405 1400 1397بتدا تا پایان از ا هزار هکتار() سطح

 2202 1132 1032 (هااستانکلیه ) زهکشیآبیاری  هایشبکه

 550 550 295 )خوزستان و ایالم(آبیاری زهکشی  هایشبکه

 402 402 227 مرزی( هایاستان)آبیاری زهکشی  هایشبکه

 0 0 46 انتقال آب با لوله() سیستان هکتاری هزار 46طرح 

 46 46 12 داخل مزارع() سیستانکتاری هزار ه 46طرح 

 3200 2130 1600 آبیاری و زهکشی هایشبکهجمع کل 
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 تجهیز و نوسازی اراضی 

 1405 1400 1397از ابتدا تا پایان  هزار هکتار() سطح

 0 364 200 خوزستان و ایالم هایاستان

 1545 995 665 اراضی زیر پایاب سدها

 465 206 116 اراضی شالیزاری

 1015 795 660 اراضی سنتی

 3025 2360 1641 جمع کل

 

  زیر بنایی هایطرحسایر 

 1405 1400 1397از ابتدا تا پایان  

 5/34 5/7 0 )هزارهکتار(ها بندانآبسازی به

 41000 30321 28521 )کیلومتر(احیا و مرمت قنوات 

 40000 35700 32716 )کیلومتر( انتقال آب با لوله

 


