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 .1مقدمه
قاره آسیا تقریباً  33/4درصد سطح اراضی کشاورزی جهان را شامل میشود .بخش باغبانی در این قااره
به طور روزافزونی خود را به سمت جهتگیری و تطبیق با روند بازار هماهنگ میسازد .این روناد بایاد باا
توانمندیهای تکنولوژیکی و بسترسازیها ایجاد مهاار هاای زز در نقال و انتقااز
برداشت تدارکا

از

مولاوس اا

و سازماندهی متناسب و در عین حاس افزایش مهار هاای مادیریتی و بازاریاابی و یا

سیاست حمایتی -مویطی دارای نظم و اصوس مورد اشتیبانی و حمایت قرار گیرد.
از لواظ مدیریتی کشورهای اردرآمدی مانند ژاان و کره تاا حاد بسایار زیاادی در اجارای رو هاای
مدیریتی ا

از برداشت مولوز

رسیدن زیان ناشی از مولوز

باغی موفق عمل کردهاند به طوری کاه ایان امار موجاب باه حاداقل

فاسد شدنی شده است در عین حاس کشورهای دیگری با درآماد متوسا

مانند فیلیپین تایلند و مالزی نیز رو ها و استراتژیهایی را باه ماورد اجارا گاراردهاناد کاه بارای ارتقاای
ظرفیتهای مدیریت ا

از برداشت طراحی شده است .در این میان بسیاری از کشورهای با درآمد متوس

و کم توجه خود را به ظرفیتسازی معطوف کردهاند تا بتوانند خسار های وارده به میوه و سبزیجا
حداقل ممکن برسانند و تال

میکنند که بر مشکال

کیفیت بهداشت و ایمنی مولوز

را به

فنی زیربنایی و مدیریتی فایق آمده و به این ترتیاب

خود را حفظ کنند.

بازرفتن سطح درآمدها تقاضای ملرفکننده نسبت به رعایت مسایل بهداشتی و ایمنی مواد غرایی باز
رفتن سطح کیفیت و مطلوبیت میوه و سبزیجا

وارداتی افزایش نرخ شهرنشاینی ایشارفتهاای علمای و

فنی و رشد چشمگیر سوارمارکتها و فروشگاههای زنجیارهای ماواد غارایی آمااده ایجاا
کشورهای منطقه برای حفظ توان رقابتی خود در بخش میوه صیفی و سبزیجا

مایکناد کاه

سیاستها چارچو های

مقرراتی و زیرساختارهای شایسته و متناسبی را به اجرا گرارده و ظرفیتهای زز را برای مادیریت اا

از

برداشت و بازاریابی به وجود آورند.
ایران نیز در میان کشورهای آسیایی مستثنی نبوده و زز است به مدیریت بخشهای مختلف اقتلادی از
جمله بخش کشاورزی توجه جدی داشته باشد .با وجود نوسان سیاساتهاای چنادین دهاه اخیار بخاش
کشاورزی کشور توانسته است ضمن تقویت سایر بخشهای اقتلادی با قدر

به حیا

خود اداماه داده و
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نیز ظرفیتهای نوینی را ارائه دهد .به همین دلیل توجه به توسعه بخاش کشااورزی باه

عنوان ایش شرط توسعه اقتلادی ضروری است .از این بخش در برنامههای دو و سو توسعه باه عناوان
موور توسعه نا برده شده است .بر همین اساس عملکرد ایان بخاش کاه شاامل عملکارد زیاربخشهاای
زراعت و باغداری دامپروری جنگل و مرتع و شیال

است برای رشد و توسعه سایر بخشهاای اقتلااد

کشور و کل اقتلاد بسیار قابل توجه میباشد.
برخی کارشناسان معتقدند که اجرای سیاستهای حمایتی همچون تقویت تشکلهای تعااونی و صانعتی
روستایی اعماس سیاستهای صویح قیمتگراری مولوز

کشاورزی ارائه به موقع تسهیال

حمایت کامل از کشاورزان و تولیداتشان از طریق بیمه مولوز

اعتبااری و

کشاورزی در موفقیت بخاش کشااورزی

مؤثر میباشد .از سوی دیگر مشکالتی نیز وجود دارد که کشاورزی را با دشواریهای ایچیدهای مواجه کرده
است .به طور مثاس هنوز راههای روستایی توسعه نیافته اند و وساایل حمال و نقال نیاز باه میازان کاافی و
موردنیاز در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد .همچنین بازار به صاور
مولوز

مساتقیم در اختیاار تولیدکننادگان

کشاورزی نیست و کشاورز مجبور است مولوس خاود را در اسارو وقات و تقریبااً باه اولاین

مشتری بفروشد .لرا نظا نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است و نظا اعتباری در این بخش معنا نادارد.
به همین علت نرخ سرمایهگراری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون شااهدی بار ایان
ادعا میباشد.
در میان مولوز

کشاورزی مولوز

باغی از لواظ صاادرا

و ارزآوری جایگااه ویاژهای دارناد.

بدون تردید ایران شرای اقلیمی و کشاورزی مناسب برای تولید مولوز
گرمسیری را دارا میباشد و به واسطه برخورداری از منابع آ
مولوز

با کیفیت مناسب برای ملرف داخلی و یا صادرا

بااغی متناوو از سردسایری تاا

و خاك و نیروی انساانی مااهر قاادر اسات
تولید کند.

به هر حاس برای اتخاذ هر تلمیمی ابتدا زز است از وضعیت موجود در بخش مشکال
آن اطالعا

و چالشهای

زز و کافی جمعآوری شده تا با استفاده از آن سیاستگراریهاا و برناماهریازیهاا در جهات

بهبود وضعیت صور

گیرد .با توجه به نقش بخش کشاورزی در اقتلاد و توسعه کشور و از جمله اهمیت

زیربخش باغبانی در بخش کشاورزی ایران از سوی دیگر با توجه به اایین بودن رتبه صادراتی مولاوز
باغی در مقایسه با ظرفیت تولید کشور بررسی چالشهای این بخش و زیربخش و تال

در جهت رفع آنها
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ضروری به نظر میرسد .بنابراین در این مطالعه با بهرهگیری از مطالعا
آن است چالشها و مشکال
بان

و اژوهشهای انجا شده سعی بر

موجود در زیربخش باغبانی کشور مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت نقاش

در زمینه کاهش این چالشها مورد بررسی قرار گیرد.

 .2نقش و اهمیت بخش کشاورزی در توسعه کشور
بخش کشاورزی به لواظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجه جایگاه ویژهای در اقتلااد ایاران
داشته و به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقتلاد کشور شناخته شده است .رساالت اصالی ایان بخاش باه
عنوان بخش تولیدکننده غرا تأمین نیازهای غرایی افراد جامعه میباشد .اماا باا توساعه تولیاد ایان بخاش
میتواند افزون بر تأمین غرای کافی در تأمین نیازهای دیگر بخشهای اقتلادی نیز مشارکت داشاته باشاد.
لرا باید سیاستگراری در این بخش با نگاهی به سیاستهای کالن کشوری صور

اریرد.

بیتردید مرحله ای از توسعه که کشورهای در حاس توسعه از جمله ایاران خواهاان آن مایباشاند رشاد
اقتلادی بسیار سریع برای کاهش فقر و رونق کل زندگی افراد میباشد .وجود درآمد سرشار نفت به معنای
توسعه اقتلادی کشور نیست اما اعتبارا

زز برای انجا فعالیتهایی کاه روی هام رفتاه مت امن رشاد

اقتلادی هستند فراهم میآورد .در این میان بخش کشاورزی سهم عمده و مهمی از ایان فعالیاتهاا را باه
خود اختلاص میدهد ولی توسعه کشاورزی خود نیازمند تخلیص منابع شاایان تاوجهی اسات .توساعه
اقتلادی همواره با گرار اقتلاد از سهم غالب صنعت و خدما

همراه بوده است .آهنگ این گرار به آهنگ

رشد بخش کشاورزی بستگی دارد .رشد کشاورزی هرقدر سریعتر باشاد اهمیات نسابی آن در اقتلااد باا
سرعت بیشتری کاهش مییابد .زیرا درآمد اضاافی کشااورزی بیشاتر در بخاشهاای غیرکشااورزی هزیناه
میشود و بدین ترتیب حتی به رشد سایر بخشها سرعت میبخشد .کاهش نسبی ساهم بخاش کشااورزی
اغلب این تعبیر نادرست را به ذهن میرساند که میتوان بخش کشاورزی را به نفاع بخاشهاایی کاه رشاد
بیشتری دارند نادیده گرفت .در حالی که درست عک

این مطلب صادق است .در ادبیا

توسعه اقتلاادی

در مراحل اولیه توسعه با توجه به این که بخش کشاورزی دارای ارتباط اسین قویتری با سایر بخشهاای
اقتلادی است برای سرعت بخشیدن به گرار اقتلادی بهینه بایستی مورد تشویق قرار گیرد .در دهاههاای
 0591و  0591که بسیاری از کشورهای در حاس توسعه توسعه اقتلادی را مترادف با توسعه صانعتی تلقای
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میکردند و بر مبنای استراتژی "اوس توسعه صنعتی" و با تأکید بر این بخش به بهای غفلت ورزیدن از بخش
کشاورزی برنامههای توسعه اقتلادی خود را تدوین نمودند با گرشت زماان دریافتناد کاه بادون توساعه
بخش کشاورزی توسعه اقتلادی ناممکن است و عد سرمایهگراری در این بخش منجر به کند شدن و یاا
توقف توسعه اقتلادی میگردد .از این رو کشورهای در حاس توساعه یکای اا

از دیگاری متوجاه نقاش

کشاورزی در توسعه اقتلادی شدند و به اساتراتژی " توساعه صانعتی مبتنای بار اساتراتژی توساعه بخاش
کشاورزی" یا "استراتژی متوازن" روی آوردند.
به طور کلی توساعه کشااورزی باه فرآینادی گفتاه مای شاود کاه در جریاان آن نتاایر زیار باه دسات
میآید:0
الف) افزایش تولید و عرضه فرآوردههای کشاورزی ( مواد غارایی و ماواد خاا اولیاه ماورد نیااز ساایر
بخشها)
) بازرفتن ارز

افزوده بخش کشاورزی از طریق فرآوری و ذخیرهسازی تولید

ج) افزایش درآمد و سود تولیدکنندگان
د) افزایش ظرفیت اشتغاس و کاهش فقر در روستاها و بهبود و ارتقای امکانا

رفاهی و اجتماعی

ر) کاهش هزینه تولید فرآوردههای کشاورزی
ز) افزایش توان صادرا

تأمین ارز جایگزینی صادرا

به جاای واردا

و در نهایات افازایش درآماد

ملی.
برای دساتیابی باه نتاایر فاوق بایاد امکاناا

و شارای باالقوه بخاش کشااورزی را باه دقات ماورد

بهرهبرداری قرار داد.
زز به ذکر است که میزان سرمایه به لواظ قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید نقش بسیار
با اهمیتی در توسعه فعالیتهای اقتلادی ایفا میکند .سرمایهگراری در بخش کشااورزی باه دلیال افازایش
ایوسته تقاضا برای مواد غرایی و دیگر مولوز

کشاورزی میتواند موجب رشد تولید و اشاتغاس در ایان

بخش شود .در واقع افزایش تقاضا موجب باز رفتن سطح قیمتها شده و افزایش سطح قیماتهاا موجاب
افزایش انگیزه برای سرمایهگراری میگردد.
 1عبادی و سعیدنیا 0311
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 .1-2اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور
آمار و دادههای موجود نشان میدهد که در اقتلاد ایران  00/2درصد از کل ارز
به بخش کشاورزی  99/5درصد مربوط به بخش خدما

افزوده کشور مرباوط

 29/1درصد مربوط به بخش صانایع و معاادن و

 9/0درصد مربوط به بخش ساختمان بوده است .0با این وجود هنگامی که باه روناد موجاودی سارمایه در
بخشهای گوناگون اقتلادی نگاه میشود این نتیجه به دست میآید که بخش کشااورزی  9درصاد بخاش
نفت و گاز  4/4درصد بخش خدما

 69درصد بخش صنایع و معادن  04درصد و بخاش سااختمان 1/9

درصد از کل موجودی سرمایه در گروههای گوناگون اقتلادی را به خود اختلاص دادهاند.2
در جدوس ( )0سهم اشتغاس بخش کشاورزی طی ساسهای  0314-11آمده است.
جدول ( -)1سهم اشتغال بخش کشاورزی از اقتصاد ملی
سال

1831

1831

1831

1831

1833

سهم اشتغال در بخش کشاورزی

21/1

28/2

22/3

21/2

22/3

مأخر :مرکز آمار ایران

همانطور که مشاهده میگردد به طور متوس  22/9درصد شاغالن کشاور در بخاش کشااورزی فعااس
هستند و این در حالی است که متوس میزان سرمایهگراری در این بازه زمانی کمتر از  01درصد بوده است.
از جمله عمدهترین چالشهایی که بخش کشاورزی را در حاس حاضر و در آینده توت تأثیر قرار میدهند
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:3
الف -جهانی شدن اقتصاد و نظامهای تولید :به طوری که تلمیمگیری در زمینه فعالیتهای کشاورزی ناه
تنها در سطح ملی بلکه حتی در سطح مزرعه نیز متأثر از تووز

و تغییرا

اقتلاد جهاانی و رونادهای آن

میباشد.

 1سالنامه آماری 0316
 2بان

مرکزی 0319

 3عبادی و سعیدنیا 0311
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ب -فرسااا ش مبااابي ا ااه و ب اارانهاای ز سااتم یطاای :عااالوه باار صاادمههااای ناشاای از تخریااب
موی زیست بر حیا

انسانی میتوان به از بین رفتن منابع اایه و در نتیجاه موادودیت امکاناا

تولیادی

اشاره نمود.
ج -فقر و امبیت غذا ی :در آستانه هزاره سو فقر غرایی کماکان اصلیترین چالش جهاان و باه ویاژه
بخااش کشاااورزی اساات .تااأمین نیاااز غاارایی ایاان جمعیاات منجاار بااه فشااار روزافاازون بااه
منابعطبیعی و منابع اایه می گردد و از سوی دیگر به منظاور افازایش هار چاه بیشاتر تولیاد باه نظاا هاای
کشاورزی فشار وارد آمده و نااایداری تولید را به همراه خواهد داشت.

 .2-2اهمیت بخش کشاورزی در مبادالت تجاری کشور
همانطور که میدانید صادرا

کازها و خدما

نقش مهمی در اقتلاد کشورها ایفا مایکناد و نیاروی
ی

مورکه توسعه اقتلادی کشورها به شمار میرود .همچنین حجم واردا

کشور یکی از عواملی است که

میتواند میزان مبادله و رابطه تجاری با خارج و همچنین مقدار نیاز و وابستگی را مشخص نماید .جدوس()2
میزان ارز

و سهم واردا

بخش کشاورزی ایران را طی ساسهای  0314-15نشان میدهاد .باا توجاه باه

آمارهای موجود میتوان بیاان داشات کاه ساهم واردا

مولاوز

کشااورزی از  24/9درصاد (1951/4

هزارتن) در ساس  0314به  40درصد ( 01156/5هزارتن) در ساس  0316افازایش و ساپ

باه  39/9درصاد

( 01442/9هزارتن) در ساس  0311و  32/5درصد (04500/3هزارتن) در ساس  0315کاهش یافتاه اسات .از
لواظ ارزشی نیز سهم واردا

این بخش از  1/2درصد ( 3236/9میلیون دزر) در ساس  0314به  09/3درصد

( 5039/5میلیون دزر) در ساس  0316افزایش و سپ

به  09/9درصد ( 1990/6میلیون دزر) در سااس 0311

و  04/3درصد ( 5223/3میلیون دزر) در ساس  0315کاهش یافته است.

زز به ذکر است که عمده واردا طی دوره مورد بررسی از کشورهای اماارا متواده عربای برزیال
سوئی

آلمان هلند هند انگلستان عراق افغانستان روسیه و آذربایجان بوده است.
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جدول ( -)2میزان ،ارزش و سهم واردات بخش کشاورزی در ا ران طی سالهای 1831-38
مقدار واردات

نام م صول

(هزارتن -میلیون دالر)

ارزش واردات

1831

1831

1831

1831

1833

1838

1831

1831

1831

1831

1833

1838

وارداتکشاورزی

3182/1

12311/8

12382/1

13281/8

13112/1

11811/8

8281/1

1822/1

1121/1

8181/8

3111/1

8228/8

کل واردات

81111/1

18182

11181/1

11113

11822/1

11213/8

88211/1

11122/1

13183/3

11212

11231

11811/1

21/1

28/1

21/1

11

81/1

82/8

3/ 2

11/1

11/2

11/8

11/1

11/8

سهمبخشکشاورزی

مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران

و سهم صادرا

جدوس ( )3میزان ارز

بخاش کشااورزی ایاران را طای سااسهاای  0314-15نشاان

میدهد .با توجه به آمارهای موجود میتوان بیان داشات کاه ساهم صاادرا

کشااورزی از 01

مولاوز

درصد ( 2901/3هزارتن) در ساس  0314به  03/2درصد ( 4234/4هزارتن) در ساس  0319افازایش و ساپ
به  5/6درصد ( 3220/4هزارتن) در ساس  9/1 0316درصد ( 3229هازارتن) در سااس  0311و  9/5درصاد
( 4011/6هزارتن) در ساس  0315کاهش یافته است .از لواظ ارزشی نیز سهم صادرا

ایان بخاش از 20/1

درصد ( 2219میلیون دزر) در ساس  0314به  23/0درصد ( 3240/3میلیون دزر) در سااس  0319افازایش و
سپ

به  06/9درصد ( 3223/9میلیون دزر) در ساس  0316کاهش مجدداً در سااس  0311باه  21/0درصاد
از آن در ساس  0315باه  05/4درصاد ( 9016/3میلیاون دزر) کااهش

( 4353/2میلیون دزر) افزایش و ا
یافته است.

جدول ( -)8میزان ،ارزش و سهم صادرات بخش کشاورزی در ا ران طی سالهای 1831-38
نام م صول

مقدار صادرات

(هزارتن -میلیون دالر)

ارزش صادرات

1831

1831

1831

1831

1833

1838

1831

1831

1831

1831

1833

1838

صادراتکشاورزی

2112/8

8112/1

1281/1

8221/1

8221

1123/1

2231

2311/1

8111/8

8228/1

1888/2

1121/8

کل صادرات

21832/3

21111/1

82111/1

88212/3

11121/1

18311/1

12111/8

12881/8

11812

13888/1

21381/1

21821/8

12

11/1

18/2

8/ 1

1/ 3

1/ 8

21/3

22/21

28/1

11/1

22/1

18/1

سهمبخشکشاورزی

مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران

با توجه به آمارهای موجود عمده صادرا طی دوره مورد بررسی به کشورهای اماارا متواده عربای
عراق هنگکنگ آلمان افغانستان و روسیه بوده است.
پائیز 3109
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آمارهای ساس  0316نشان میدهند که در این ساس  51/3میلیون تن مولوز

کشااورزی شاامل 94/4

میلیون تن مولوس زراعی  03/4میلیون تن مولوس باغی  00/56میلیون تن مولوس دامی و  992/9هازار
تن مولوز
از مولوز
صادرا

شیالتی در کشور تولید شده است .1لرا میتوان اظهار داشت که در سااس  3/9 0316درصاد
کشاورزی تولید شده به سایر کشورها صادر شدهاند.
مولوز

کشاورزی به دلیل ویژگیهای مختلفی نظیار ملارفی باودن آنهاا و سیاساتهاای

حمایتی کشورهای واردکننده و توسعه یافته از بخاش کشااورزی خاود باا مشاکال
بازارهای جهانی روبرو است .اکثر کشورهای هدف صادرا

مولوز

و مواناع مختلفای در

کشاورزی ایاران جازك کشاورهای

توسعهیافته هستند و بهداشت و سالمتی برایشان مهم است .همچنین ایان کشاورها ع او ساازمان جهاانی
تجار

هستند و به این مقررا

اایبندند که این موضوو یکی از مشاکال

صاادرا

کشااورزی ایاران در

بازارهای هدف میباشد.2
از آنجا که ایران دارای اتانسیلهای بازیی در تولید مولوز

کشاورزی است لرا با تمرکز بر چالشهای

تولید و بازاریابی و موانع صادراتی در بخش کشاورزی میتوان سهم صادرا
داد .در حاس حاضر زیربخش باغبانی ساهم قابالتاوجهی از صاادرا

این بخش را تاحدی افازایش

مولاوز

کشااورزی را باه خاود

اختلاص داده است .بنابراین در ادامه وضعیت فعلی زیربخش باغبانی و چالشهای موجود در این زیربخش
مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت.

 1آمارنامه کشاورزی 0316

 2کاهش تعرفه های تجاری تنظیم انولارا

اصالح نظا مالیاتی اصالح قوانین بانکداری لغو انولارا

گمرکی را از مهمترین ایشنیازهای ایوستن به سازمان تجار

ایجاد شرای رقابتی و حرف موانع

جهانی میتوان برشمرد.
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 .8مروری اجمالی بر وضعیت ز ربخش باغبانی
به طور کلی میتوان بیان داشت که باغبانی به عنوان فعالیت مکمال بخاش زراعات در کشاور ماا دارای
اتانسیل بسیار بازیی است به طوری که ظرفیت بالقوه مطلوبی را بارای رشاد بخاش کشااورزی هماراه باا
اشتغاس مولد ایجاد میکند .بدین لواظ این زیربخش میتواند عامل جهشای باالقوه در بخاش کشااورزی و
نهایتاً اقتلاد کشور تلقی شود .مولوز

باغبانی میتوانند ا

از اتما نفات جاایگزینی بارای صاادرا

ایران باشند.
سالیانه میلیونها تن مولوز

باغی تولید میشود که نقش اساسی در اقتلاد کشور دارند .به طوری که

ایران در تولید استه دارای رتبه اوس در جهان در تولید خرما و زردآلو رتبه دو در تولیاد هندواناه خیاار
بادا و گیالس رتبه سو در تولید به گردو و سیب رتبه چهار و در تولید انجیرو آلبالو رتبه انجم هلاو و
لیمو رتبه ششم کیوی و ارتقاس رتبه هفتم فندق رتبه هشتم خرماالو رتباه دهام و انگاور رتباه یاازدهم را
داراست.0
طبق آخرین آمار موجود (ساس  )0316سطح زیر کشت مولوز

باغی کشور (نهااس و باارور) حادود

 2/9میلیون هکتار برآورد شده که  19/9درصد آن آبی و  04/4درصد بقیه دیم بوده است .سطح بارور باغا
کشور حدود  2میلیون هکتار برآورد گردیده که  65/9درصد سطح باغا
کرمان با  01/1درصد سهم در سطح مولوز

کشور میباشد .2در این ساس استان

باغی کشاور در رتباه اوس و اساتانهاای فاارس خراساان

رضوی مازندران گیالن و آذربایجان غربی به ترتیب باا  4/4 9/3 6/2 02/5و  4/2درصاد در رتباههاای
بعدی قرار گرفتهاند .بیش از نیمی از سطح باغا
است .کمترین سطح باغا
در بین مولوز

کشور ( 92/6درصد) در ایان شاش اساتان بارآورد شاده

نیز با  1/2درصد به استان ایال تعلق داشته است.

باغی استه با حدود  430هزار هکتار معادس  09/1درصد سطح باغا

سهم را داشته است و مولوز

کشور بازترین

انگور با حدود  312هزار هکتار معادس  00/1درصد خرما باا حادود 244

هزارهکتار معادس  5/9درصد سیب باا حادود  225هزارهکتاار معاادس  1/5درصاد گاردو باا حادود 204

 1سازمان خواروبار جهانی(2111 )FAO
 2نتایر طرح آمارگیری نمونهای مولوز

باغی 0316
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هزارهکتار معادس  1/3درصد ارتقاس با حدود  011هزارهکتاار معاادس  6/3درصاد و باادا باا حادود 019
هزارهکتار معادس  6/2درصد از سطح باغا
 95/1درصد باغا

کشور در ردههای بعدی قرار گرفتهاند .هفت مولاوس مارکور

کشور را تشکیل دادهاند .سهم درختان صنعتی  3/9درصاد باغاا

نمودار ( )0سهم مولوز

کشاور باوده اسات.0

عمده باغی از سطوح زیرکشت کشور را نشان میدهد.

سته
ان ور
رما
سی

16/8%

11/8%

ردو

9/5%

رتقال

30/2%
8/3%

7/3%

7/2%

8/9%

بادام
سا ر م صوالت

نمودار( -)1سهم م صوالت عمده باغی از سطوح ز رکشت کشور
مأخر :وزار

کل تولیدا

جهاد کشاورزی 0316

باغی کشور در ساس  0316حدود  03/4میلیون تن برآورد شده که بیش از نیمی از آن (94/0

درصد) در انر استان کشور تولید شده اسات .هماانطاور کاه در نماودار ( )2نیاز نشاان داده شاده اسات
استانهای مازندران با  09/0درصد فارس با  09/0درصد آذربایجان غربی با  1/4درصد کرمان با  1درصد
و آذربایجان شرقی با  9/4درصد از تولید مولوز

باغی کشور به ترتیب رتبههای اوس تا انجم تولید را به

خود اختلاص دادهاند .کمترین مقدار تولید باغی با  1/0درصد سهم متعلق به استان ایال میباشد.

 1نتایر طرح آمارگیری نمونهای مولوز

باغی 0316
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مازندران
فار
ربا جان غربی

16/1%

15/1%

کرمان

8/4%

ربا جان شرقی
سا ر استانها

47%
6/4%

8%

نمودار( -)2سهم تولیدات باغی استانهای عمده از تولید کل کشور
مأخر :وزار

جهاد کشاورزی 0316

با توجه به بررسیهای مرکز آمار ایران  43درصد از باغ و قلمستانهاای ایاران در چهاار اساتان بازر
کشور شامل کرمان فارس آذربایجان شرقی و خراسان رضوی واقع شده است ( %22از مسااحت باغاا
قلمستانهای کشور در بهرهبرداریهایی به مساحت کمتر از ی

و

هکتار  %96در بهرهبرداریهایی با مساحت

 0تا  9هکتار و  20درصد در بهرهبرداریهایی با مساحت  9هکتاار و بیشاتر واقاعاناد) .سارمایهگاراری در
باغا

و قلسمتانهای کشور در ساس  19نشان مایدهاد کاه  33درصاد از سارمایهگاراریهاا در باغاا

قلمستانهایی با مساحت کمتر از ی

هکتار  91درصد سارمایهگاراریهاا در باغاا

مساحت  0تا  9هکتار و  06درصد سرمایهگراریها در باغا

و

و قلسامتانهاایی باا

و قلمستانهایی با مساحت  9هکتاار و بیشاتر

انجا شده است.0
نمودار ( )3نشاندهنده سهم مولوز

عمده باغی از تولید کل کشور میباشد .آمارهای موجود در ساس

 0316بیانگر آن است که در بین مولوز

باغی سیب ارتقاس انگور و خرما به ترتیب با 03 05/9 21/3

و  6/9درصد از کل تولید باغی بیشترین سهم را در تولید کشور به خود اختلاص دادهاند.2

 1مرکز آمار ایران ساس 0311

 2نتایر طرح آمارگیری نمونهای مولوز

باغی 0316
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سی

20/3%

رتقال

39/6%

19/6%

ان ور

13%

7/5%

رما
سا ر م صوالت

نمودار( -)8سهم م صوالت عمده باغی از تولید کل کشور
مأخر :وزار

جهاد کشاورزی 0316

 .1-8جا اه ز ربخش باغبانی در مبادالت تجاری
مولوز
صادرا
ارز

باغی مهمتارین مولاوز

این مولوز

صاادراتی و ارزآور بخاش کشااورزی هساتند و بررسای روناد
صادرا

نشان میدهد که میزان و ارز

این مولوز

در  09ساس اخیار از نظار

رشد سالیانهای حدود  9درصد داشته است (در حاس حاضر مولوزتی مانند استه کشامش سایب

مرکبا

زعفران و خرما صادر میشود) و ایران بزر ترین صاادرکننده اساته و زعفاران در جهاان اسات.0

عمده مولوز

فساداریر به کشورهای همجوار به ویژه امارا

متوده عربی صادر شده و از آنجا فرآوری

شده مجدداً به سایر کشورها صادر میگردند.
طی ساسهای  0314-16به طور میانگین میازان واردا

مولاوز

بااغی دارای رشاد  01درصادی در

کشور بوده است .با توجه به آمار موجود به نظر میرسد دولت از تعرفه ورودی مولوز

کشااورزی باه

خلوص میوههای خوراکی به عنوان ابزاری برای حمایت از ملرفکنندگان و تنظیم بازار استفاده مایکناد
در حالی که سیاستهای حمایت از تولید و صادرا
که با وجود امکانا

به موازا

آن افزایش نیافته و این امر موجب میگردد

و اتانسیلهای تولید انواو میوه داخل کشور رشد تولیدا

یابد و یا مزیت نسبی آن به تدریر توتالشعاو سیاسات حمایات از واردا
خسارا

جبراننااریری را در آینده نلیب این زیربخش نماید.

 1مشکال

چالشها و سیاستهای توسعه زیربخش زراعت و باغبانی 0311

باغی به مرور زماان کااهش
روناد نزولای را طای کناد و

پائیز 3109

بررسی مشکالت از تولید تا عرضه محصوالت باغی در کشور

13

طبق آمار گمرك جمهوری اسالمی ایران مقدار واردا
(نسبت به ساس  )13به مقدار  969هزارتن (به ارز

میوههای تاازه در سااس  14باا  56درصاد رشاد

 010/9میلیون دزر) رسیده است و این روناد افزایشای
میوههای تازه از  969هازارتن

به همین ترتیب ادامه یافته و طی ساسهای برنامه چهار توسعه میزان واردا

در ساس ( 14با رشد  49درصدی) به  135هزارتن در ساس  16رسیده است با توجه به ایان روناد افزایشای
میتوان گفت که کاهش نرخ تعرفه اسمی (به صور
واردا

فلالی و یاا اسامی) در قاانون مقاررا

موجب کاهش سود بازرگانی اخر شده از میوه و تشدید روند فزاینده واردا
کل مولوز

است .در جدوس ( )4روند واردا

ساس

صاادرا

میوه در کشور گردیده

باغی طی ساسهای  0314-15آمده است.

جدول ( -)1واردات م صوالت باغی طی سالهای 1831-38
0314

و

0319

0319

(هزارتن -میلیون دالر)

0316

0315

0311

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

واردا

مولوز

باغی

956/2

055/0

609/6

241/5

512/6

309/1

190/9

326/9

0041

916/3

0111/9

946/9

واردا

بخش کشاورزی

1951/4

3236/9

02199/5

4511/0

01152/9

9419/0

01156/5

5039/5

01442/9

1990/6

04500/3

5223/3

9/5

9/0

9/9

4/5

1/3

9/1

4/1

3/9

9/2

6/0

9/1

6/1

سهم زیربخش باغبانی

مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران
توضیح :واردا
خش

مولوز

باغی شامل میوه های خوراکی انواو درخت و درختچه انواو گل و گیاهان زینتی به همراه ایاز و قلمه آنها گیاهان دارویی قارچ زیتون تو فرنگی میوههای

و سخت اوست و همانند آنهاست .در این آمار مولوز

صنایعتبدیلی درنظر گرفته نشده است.

همانطور که آمارهای جدوس ( )4نشان میدهند سهم حجم واردا

مولوز

باغباانی از کال واردا

کشاورزی طی دوره مورد بررسی نوسانا

بسیاری را تجربه کرده است .بیشترین سهم آن ( 1/3درصاد) در

ساس  0319بوده است .سهم ارزشی واردا

کشاورزی نیز طی ساسهای مورد

بررسی نوسانا

این مولوز

از کل واردا

شدیدی داشته است ولی روند آنها نشاندهنده افزایش این سهم طی ساسهای اخیر میباشد

به طوری که از  4/1درصد در ساس  0316به ترتیب به  9/2و  9/1درصد در ساسهای  0311و  0315افزایش
یافته است.
طبق آمار گمرك جمهوری اسالمی ایران اقال عمده وارداتی زیاربخش باغباانی طای سااسهاای برناماه
چهار توسعه را میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری به خلوص موز تشکیل داده است؛ باه طاوری کاه از
 956/2هزار تن واردا

مولوز

باغی در ساس  14مقدار  456هزار تن ( 13/2درصد) آن را موز به خود
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اختلاص داده است .در ساس  19این مقدار به  69/3درصد در ساس  19به  95/2درصاد کااهش و در سااس
 16به  60/1درصد افزایش و مجدداً در ساسهای  11و  15به ترتیب باه  99/9و  93/4درصاد کااهش یافتاه
است.
اقال عمده وارداتی مولوز

باغی طی ساسهای  0314-15در جدوس ( )9آمده است:

جدول ( -)1اقالم عمده واردات م صوالت باغی طی سالهای 1831-38
0314

عنوان

0319

0319

(ارقام به هزارتن -میلیون دالر)
0316

0315

0311

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

وزن

ارز

181/2

113/3

111/3

111/3

121/1

181/1

118/2

221/3

111/1

811/3

188/8

122/2

2/ 1

2/ 2

1/ 2

2/ 1

1/ 1

2/ 1

1/ 8

8/ 2

3/ 8

1/ 1

11/12

22/2

11/1

13/3

11/8

28/1

122/1

18/2

31/1

81/8

112/8

38/1

132/1

112/8

2/ 8

2/ 2

1/ 1

2/ 3

2/ 1

2/ 1

2/ 2

1/ 2

1/ 8

1/ 1

1/ 1

1/ 3

18/1

1/ 2

22/1

1/ 1

12/1

1/ 8

3/ 1

2/ 1

82/1

18/2

8/ 2

1/ 2

نارن ی

11/8

8/ 1

88/1

11/1

88/1

82/1

18/2

28/1

12/3

23/8

32/8

81/8

نار یل

13/8

1/ 3

18/2

1/ 1

11/1

1/ 2

18/2

8/ 1

21/2

12/1

8/ 1

1/ 1

موز
تازه

سی

رتقال
(تازه ا شكکرده)
ان ور تازه
نانا
(تازه ا فر وریشده)

مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران 0311

موضوو ایمنی و سالمت مولوز

باغی از موارد بسیار مهم و قابلتوجه از نظر سالمت ملرفکنندگان

داخلی و بازارهای صادراتی است که ضرور

توجه به این امر را اجتنا نااریر مینماید.

مولوزتی مانند استه خرما ارتقاس سیب و زعفران ایران در بازار جهانی دارای قادر

رقابات بسایار

بازیی از نظر کیفی هستند و با اعماس سیاستهای مناسب در بخش کشاورزی مایتاوان ضامن خودکفاایی
مولوز

با ارتقای کمی و کیفی تولید و توسعه صادرا

نسبت به کسب درآمد ارزی قابل توجهی همت

گماشت.
صادرا

مولوز

باغبانی (اعم از تازه و خش

کرده اوست مرکبا

و غیره) از  665/6هازار تان در

ساس  14با روندی صعودی (رشد  26درصدی) باه  515/5هازار تان در سااس  19رسایده و باا رشاد 49/0
درصدی در ارزآوری این نوو مولوز
کند .میزان و ارز

صادرا

مولوز

توانسته است  0/5میلیاارد دزر ارز را در سااس 0319وارد کشاور
باغی طی ساسهای  0314-15در جدوس ( )9آمده است.
پائیز 3109

بررسی مشکالت از تولید تا عرضه محصوالت باغی در کشور

15

جدول ( -)1میزان و ارزش صادرات م صوالت باغی طی سالهای 1831-38
0319

0314

ساس

وزن

وزن

ارز

0319
وزن

ارز

(هزارتن -میلیارد دالر)

0316
وزن

ارز

0311

ارز

وزن

0315
وزن

ارز

ارز

صادرا

مولوز

باغی

665/6

0/3

500/5

0/9

515/5

0/5

695/2

0/4

129/4

0/5

196/1

2/4

صادرا

بخش کشاورزی

2901/3

2/3

3091/9

2/5

4234/4

3/9

3220/4

3/2

3229

4/4

4011/6

9/0

30/0

99/9

21/5

99/2

23/4

94/3

23/9

43/1

29/9

43/2

20/0

46/0

سهم زیربخش باغبانی
مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران
مولوز

توضیح :صادرا

باغی شامل میوه های خوراکی انواو درخت و درختچه انواو گل و گیاهان زینتی به همراه ایاز و قلمه آنها گیاهان دارویی قارچ زیتون تو فرنگای میاوههاای خشا

اوست زعفران و همانند آنهاست .در این آمار مولوز

صنایعتبدیلی درنظر گرفته نشده است.

جدوس ( )9نشان میدهد که کمترین حجم صادرا
میزان صادرا
صور

مولوز

در ساس  0316بوده و در سایر ساسهای مورد بررسی

باغی روندی افزایشی داشته است .از لواظ ارزشی نیز روند تغییارا

بوده است؛ به طوری که از ساس  0316تا کنون صادرا

مولوز

باه هماین

باغی از  695/2هزار تن با رشد

 04/2درصدی به  196هزار تن در ساس  0315افزایش یافته است و با رشد  60/4درصدی موجب ورود 2/4
میلیارد دزر ارز در ساس  0315به کشور شده است .متوس سهم وزنی و ارزشی صادرا
طی سالهای مورد بررسی گویای کاهش سهم این زیربخش از صادرا

مولوز

ایان مولاوز

کشاورزی میباشد و این

در حالی است که این زیربخش طی این ساسها به طور متوسا حادود  91درصاد ارز

بخاش

صاادرا

کشاورزی را به خود اختلاص داده است .اقال عمده صادراتی زیربخش باغبانی طی ساسهای  0314-15را
نیز بیشتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری تشکیل میدهند که در جدوس ( )6شرح داده شده است.
جدول ( -)1اقالم عمده صادرات م صوالت باغی طی سالهای 1831-38
عبوان

1831

1831

1831

(هزارتن -میلیون دالر)

1831

1838

1833

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

موز

2/8

2/2

2/2

1/1

1/2

2/3

2/2

2/2

1/8

2/1

8/1

1/8

رما

128/8

11/3

111/2

81/1

121/8

122/3

122/8

31/3

88/1

82/1

121/8

188/1

انجیر

3/1

3/1

1/1

13/1

3/3

11/1

1/8

12/8

1/1

18/2

1/1

11/1

رتقال

22/1

11/3

18/1

1/1

1/1

8/1

1/1

2/8

2/1

1/8

1/3

1/2

نارن ی

21/1

11/1

11/2

22/2

21/1

11/1

82/1

11/1

18/8

8/3

18/1

8/8

ان ور تازه

3/3

8/1

11/1

1/8

11/8

1/8

1/8

8/1

11/2

21/1

28/3

88/2

کشمش

118/1

118/2

112/2

181/2

112/1

112/1

11/1

182/1

121/1

211/1

128/8

821/8

188/1

13/1

222/2

32/1

232/8

121/1

813/8

112/1

811/1

211/2

211/1

281/1

سته

111/1

311/3

112/8

1212/1

222/3

1218/8

121/3

121/8

118/1

882/1

112/1

1181/1

کیوی

22/1

12/3

28/1

11/2

21/1

12/1

12/3

82/8

11/1

83/8

11/3

13/1

زعفران

2/2

81/2

2/1

11/1

2/1

12/1

2/1

38/1

2/1

132/1

2/1

211/2

سی

تازه

مأخر :گمرك جمهوری اسالمی ایران
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همانطور که در جدوس ( )6مشاهده میشود بیشترین حجم صادرا
مولوز

طای سااسهاای ماورد مطالعاه باه

سیب استه کشمش و خرما اختلاص دارد .از لواظ ارزشی نیز سیب استه خرما کشامش و

زعفران بیشترین سهم را دارا بودهاند.
آمارهای ساسهای اخیر نشان میدهند که بیشترین صادرا
ا

از عراق کشور امارا

مولوزتی مانند خرما امارا

میوه از نظر وزنی به کشور عراق بوده اسات.

متواده عربای دوماین مقلاد صاادرا

میاوه کشاور موساو

مایشاود .در

متوده عربی اولین مقلد صادراتی میوه و خشکبار میباشد به استثنای اساته

که هنگکنگ رتبه اوس وارداتی این مولوس را به خود اختلاص میدهد .از آنجاا کاه ایان کشاورها دارای
بازار ملرفی بزرگی نیستند لرا مبدأ مهم صادراتی بودن آنها برای صادرا

کشور بیانگر مشاکل کشاور در

بستهبندی و بازاریابی کازهای صادراتی میباشد.
در مجموو به استثنای برخی مولوز

مانناد اساته اغلاب مولاوز

بازارهای صادراتی برخوردار نیست و بررسی بازارهای صادراتی مولوز
که مقلدهای صادرا

صاادراتی کشاور ماا از تناوو
کشاورزی کشور نشان میدهاد

از کشورهای توسعهیافته و با استانداردهای سختگیرانه باه ساوی کشاورهای دارای

استانداردهای آسانتر در حاس حرکت است.

 .2-8امکانات و قابلیتهای ز ربخش باغبانی
در تعیین راهبردهای توسعه اقتلادی ا
برگزیدند و علت آن را ارز

از جنگ جهانی دو عمده کشورها راهبارد صانعتی شادن را

افزوده ایان بخاش ذکار کردناد .اماا علیارغم تماا تواوز

تکنولاوژیکی

ایشرفتهترین کشورهای صنعتی (آمریکا ژاان و اتوادیه ارواا) توساعه بخاش کشااورزی را مکمال بخاش
صنعت و کاربرد صنعت در کشاورزی را موجب افزایش بهرهوری در بخش میدانند.
در ایران توسعه صنعتی نه تنها هیچ نسبتی با روندی که در دنیا صور

مایگیارد نادارد بلکاه موجاب

غفلت از ارتباط آن با بخش کشاورزی نیز شده است .این غفلت عالوه بر آثار سوك اقتلادی -اجتماعی کاه
در ای داشته امنیت اجتماعی و اقتلادی را نیز به مخاطره انداخته است.
ال نیز اشاره گردید کشور ایاران باه دلیال دارا باودن شارای گونااگون آ
همان طور که قب ً
اقلیمهای متنوو قادر است تقریباً تمامی انواو مولوز

و هاوایی و

مناطق معتدس نیمهگرمسیری و گرمسیری را تولیاد
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نماید .عالوه بر آن وجود حدود  311روز آفتابی در طوس ساس (به جز منطقه خزر) موجاب شاده اسات تاا
مولوز

تولید شده و به خلوص مولوز

باغی از کیفیت بازیی از نظر رنگ بافت و طعم برخاوردار

گردند .زز به ذکر است که با وجود بیش از  36میلیون هکتار از اراضی با توان بالقوه کشاورزی سازنه تنها
حدود  01میلیون هکتار آن زیرکشت انواو مولوز

زراعی و باغی قرار دارد.

زیربخش باغبانی در ایران دارای توانمندیها و استعدادهای بسیاری است که میتوان آنها را به شرح زیر
خالصه نمود:
* مزیت نسبی در صادرا

و ارزآوری؛

* وجود اقلیمهای متنوو و اراضی مستعد برای تولید انواو مولوز

باغی در مناطق مختلف کشور؛

* وجود ظرفیتهای قابل توجه برای توسعه زیر بخش باغبانی( اراضی شیبدار و ناهموار سنگالخ لبشور
و حاشیه کویر)؛
* وجود ارقا متنوو مولوز

باغی؛

* استعداد مناسب و کمنظیر زیر بخش باغبانی برای حفظ و ایجاد اشتغاس مولد و جدید؛
باغبانی در جنگلها و مراتع مخروبه؛

* امکان حفاظت از منابع اایدار از طریق توسعه کشت مولوز

* امکان بهرهگیری از گونهها و ارقا جدید خارجی برای تولید در کشور بار اسااس نیااز بازارهاای هادف
صادراتی؛
* امکان تولید مولوز

ارگانی

در زیر بخش باغبانی؛

* امکان افزایش عملکرد در واحد سطح در اکثر مولوز
* مزیت نسبی اغلب مولوز

باغی؛
اقتلادی به ازای هر واحد آ

باغی از نظر تولید و ارز

ملرفی؛

* بهرهمندی کشور از تکنی های نوین تکثیر و تولید نهاس برای تولید انبوه ارقا تجااری کمیاا

و جدیاد

باغبانی؛
* امکان توسعه کشت و تولید مولوز
* امکان ارتقاك ارز

جدید و ارداز

گیاهان دارویی و زیستی؛

صادراتی (قیمت فرو ) اکثر مولوز

صادراتی باغباانی از طریاق ارتقااك کیفیات

بستهبندی فرآوری و بازاریابی مناسب.
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باغی طی ساسهای اخیر و اتانسایلهاای موجاود در ایان زیاربخش

می توان بدین نتیجه رسید که این زیاربخش بارخالف زیاربخش زراعات باا انادکی ارتقااك در رو هاا و
تکنولوژیهای نوین قابلیت افزایش سطح زیرکشت فعلی را دارا بوده و میتوان با توسعه باغا

در زمینهای

بالاستفاده فعلی در شیبها و اراضی سنگالخ و کمبازده و مدیریت صویح در شرای خاص طبیعی اعام از
سرمازدگی و خشکسالی افزایش تولید و اشتغاس اایدار مطلوبی را در این زیر بخش ایجاد نمود.

 .8-8وضعیت موجود صبا ي تبد لی م صوالت باغی
صنایع تبدیلی به دلیل به کارگیری مولوز
بهتر از این مولوز

کشاورزی به عنوان مواد اولیه میتواند عاملی برای استفاده

تلقی گردد .همچنین بسیاری از مولوز

متفاوتی میباشند .بنابراین تولید یا برداشت آنها معموزً در ی
طوزنیتر صور

زمان مشخص و کوتاه ولی ملرف در زمانی

میگیرد .صنایع تبدیلی میتواند به گونهای در مولوز

حفظ و نگهداری مولوز
ایجاد و گستر

کشاورزی دارای زماان تولیاد و ملارف

تغییر و تبدیل ایجاد نماید که با

امکان ملرفشان طی ساس میسر باشد.

صنایع تبدیلی دارای برخی اثرهای اقتلادی از جمله ایجاد ارز

ایجاد درآمدهای ارزی و همچنین استفاده بیشتر از مولوز
و ضایع شدن مولوز

افزوده ایجاد اشتغاس

کشاورزی و به این ترتیب جلوگیری از اتالف

میگردد.

دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزار

جهاد کشاورزی صنایع تبادیلی و تکمیلای را در

چهار گروه زیر تقسیم نموده است:
 -صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز

دامی

 -صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز

شیالتی

 -صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز

زراعی

 -صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز

باغی

صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز
عرقیا

و اسان

لواش

باغی شامل بستهبندی خرما بستهبندی و عملآوری استه خشکبار

بستهبندی میوه کمپو

فرآوردههای زیتون بستهبندی زعفران گیاهان داروئای

و سایر (تولید سرکه آبلیمو مربا بستهبندی چای و غیره) میباشد.
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و اروانه بهرهبارداری واحادهای صانایع تبادیلی و تکمیلای

بخش کشاورزی بسته به این که موجب اشتغاس زیر  91نفر و یا بازی  91نفر باشند به ترتیب وزارتخانههای
جهاد کشاورزی و صنایع و معادن هستند.
آمارهای وزار

صنایع و معادن نشان میدهد که در سااس جااری در مجماوو  4502واحاد تولیادی باا

ظرفیت بیش از  13/9میلیون تن در صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به زیربخش باغبانی در کشاور در حااس
فعالیت میباشند.
جهاد کشاورزی تا اایان سااس  4310 0311واحاد فعااس تولیادی صانایع تبادیلی و

مطابق آمار وزار

تکمیلی بخش کشاورزی با سرمایه بیش از  06069میلیارد ریاس زمینه اشتغاس  94119نفر را در سطح کشور
فراهم نمودهاند .جدوس ( )1تعداد میزان سرمایه و اشتغاس این واحدها و سهم هر ی

زیربخش

را به تفکی

تا اایان ساس  0311آورده است.
جدول( .)3تعداد ،میزان سرما ه و اشتغال صبا ي تبد لی و تکمیلی بخش کشاورزی با اشتغال ز ر  12نفر
تا ا ان سال 1833
(فقره -میلیون ر ال -نفر)
عبوان ز ربخش

سهم از واحد

سهم از میزان

سهم از

تولیدی

سرما ه

اشتغال

21/1

21/8
82/1

تعداد واحد

میزان سرما ه

اشتغال

باغی

821

8128123

11233

21/1

زراعی

2282

1311122

11211

18/2

81/2

دام و طیور

832

1813111

13211

22/3

12/1

88/1

شیالت

122

112128

8128

2/8

8/1

1/8

مجموع

1821

11111223

11221

122

122

122

ماخذ :وزارت جهاد كشاورزي

مطابق جدوس( )1زیربخش باغی  20/0درصد از تعداد واحدها  20/9درصاد از میازان سارمایه و 26/5
درصد از اشتغاس کل واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور را به خود اختلاص داده است.
همچنین زز به ذکر است که تا اایان ساس  0311استانهای مازندران کرمان تهران و خراسان رضوی باه
ترتیب با 09/1درصد 02/6درصد  6/9درصد و  6/9درصد بیشترین سهم سرمایه واحدهای صنایع تبادیلی
و تکمیلی زیربخش باغبانی را به خود اختلاص دادهاند.
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جدوس ( )5وضعیت واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی کوچ
باغی و میزان جر

(اشتغاس زیر  91نفر) در زمینه مولاوز

مواد اولیه توس آنها را نشان میدهد.

جدول ( – )8مشخصات صبا ي تبد لی و تکمیلی مبتخ

(واحدهای تولیدی) روه باغبانی تا ا ان سال 1833
(فقره -تن -تن)

تعداد

ظرفیت اسمی

میزان مواد ام کشاورزی

شرح
صبا ي تولید و فر وری ز تون و روغن ز تون

21

11221

221221

صبا ي تولید بلیمو

3

11282

122822

صبا ي بستهببدی شکبار

811

821811

1111131

صبا ي تولید و بستهببدی رما

32

1811118

111311

صبا ي تولید و بستهببدی میوه ،کمپوت و مربا

181

181111

883322

صبا ي چایسازی

11

82222

111282

عرقیات و عصارههای یاهی

11

11113

211213

صبا ي تولید سرکه و بغوره

11

81181

12111

صبا ي تولید و بستهببدی زعفران

21

1113

-

مأخر :وزار

جهاد کشاورزی

با در نظر گرفتن این واقعیت که بازار برخی از مولوز
عرضه رسیده و با توجه به کیفیت بازی مولوز

باغی تولید شاده در کشاور باه مرحلاه ماازاد

باغی ایران و همچنین دسترسای باه نیاروی کاار نسابتاً

ارزان در کشور توسعه و مدرنیزاسیون صنایع تبدیلی باغی که قابلیت صادرا

دارند موجب توسعه بخاش

کشاورزی خواهد گردید.
به طور کلی کارخانههای فعاس در زمینه صنایع تبدیلی را که در کشور فعاس هستند میتوان به صور

زیر

تقسیمبندی نمود:0
- 0کارخانههایی که در حد استانداردهای قابل قبوس فعالیت میکنند .این واحدها توس مدیران ماوفقی
اداره میشوند که مولوز

تولیدی آنها با استانداردهای ملی و بینالمللی مطابقت دارند .بسیاری از

UNIDO- IRI industrial Sector Survey on the Potential for non-oil manufactured exports

1
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این کارخانهها دارای عمر بیش از  21ساس بوده و در برخای از آنهاا باه منظاور اساتمرار انطبااق باا
استانداردهای جهانی نیاز به مدرنسازی تجهیزا

و لواز کارخانهای وجود دارد.

- 2کارخانههایی که می توان آنهاا را جهات ارتقاای کیفیات مولاوز

تولیادی تاا حاد رسایدن باه

استانداردهای بینالمللی یاری بخشید.
- 3کارخانههای در مقیاس کوچ
الف -کارگاههایی که به صور

و کارگاههای تولیدی که به دو دسته زیر تقسیم میگردند:
رسمی و با مجوز دولتی کار میکنناد کاه مایتاوان آنهاا را جهات

مدرنسازی و ارتقای کیفیت و دستیابی به استانداردهای ملی جهات عرضاه مولاوس در بازارهاای
داخلی کم

کرد .به دلیل کوچ

تولید به منظور صادرا

بودن مقیاس و حجم اایین تولید بسیاری از این کارخانهها بارای

به بازارهای جهانی مناسب نیستند.

 کارگاه های غیرمجاز تولید مولوزکیفیت تولید مولوز

به آنان کم

غرایی که یا باید آنها را تعطیل کرد و یاا جهات ارتقاای

کرد تا شرای زز جهت اخر مجوز فعالیت دریافات نمایناد.

زیرا تولید واحدهای غیرمجاز مرکور سالمت ملرفکنندگان را به مخاطره خواهد انداخت.

 .1-8وضعیت ل و یاهان ز بتی در ا ران
به طور کلی گلها و گیاهان زینتی به سه دسته گلهای شاخهبریده گل و گیاهان آاارتماانی و درخات و
درختچههای زینتی تقسیم میشوند .بخشی از این مولوز

در گلخانههای مجهز ارور

به همین دلیل فلل کاشت خاصی ندارند .گلخانههای تولیدکنناده ایان مولاوز

داده میشاوند و

باه دو دساته خااکی و

آ کشت 0تقسیم میشوند .معموزً گلهای شاخهبریده برداشت شده در همان مول گلخانه بر اساس درشتی
و ریزی غنچه رنگ گل و ارتفاو ساقه درجهبنادی مایشاوند .گالهاا بعاد از درجاهبنادی در بساتههاای
 21-31تایی به وسیله نخ و موافظهای نایلونی به صور
به صور

دسته یا به وسیله ورقههای کارتونمانناد خااص

زیکزاك بستهبندی میشوند .گلهایی که به سایر استانها صادر میشوند ا

کارتونهای بزر

از بستهبندی داخل

به ترمیناسهای مسافرتی منتقل میشوند و یا توس وانت بارهای سیار (گلهاا داخال آ

قرار میگیرند ولی این ماشینها بدون سردخانه میباشند) به استان مربوطه منتقال شاده و در هماان موال
Hydroponics

1
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درجهبندی و بستهبندی میشوند .نوو بستهبندی گلها تا مرحلهای که باه دسات گلفروشایهاا مایرساند
تغییری نمیکند.
طبق آمار وزار

جهاد کشاورزی در ساس  0311کل سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی  9019/0هکتار

بوده است که شامل  2310/9هکتار ف ای آزاد و  2623/9هکتار گلخانه برآورد گردید .در این سااس تعاداد
کل تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی کشور  01010نفر بود.
میزان تولید گل شاخه بریده از  0339/2میلیون شاخه در ساس  0316به  2123/6میلیاون شااخه در سااس
 0311رسیده که  90/9درصد رشد را نشان میدهد.
میزان تولید گل گلدانی از حدود  21میلیون گلدان در ساس  0316به بیش از  33میلیاون گلادان در سااس
 0311رسیده و  91/2درصد رشد داشته است.
میزان تولید درخت و درختچه از حدود  043میلیون اصله در ساس  0316به بیش از  091میلیون اصله در
ساس 0311رسیده و برابر 02/4درصد رشد داشته است.
میزان تولید گیاهان فللی و نشایی از حدود  946میلیون بوته در ساس  0316به بیش از 223میلیون بوتاه
در ساس 0311رسیده و برابر  99/4درصد رشد داشته است.
گل و گیاه در ساس  0311نسبت به سااس 0316

طبق آمار گمرك جمهوری اسالمی ایران میزان صادرا

با رشد  39درصدی همراه بوده است به طوری که از حدود  21میلیاون دزر در سااس  0316باه حادود 26
میلیون دزر در ساس 0311رسیده است در حالی که رشد صادرا
بیشتر صادرا
امارا

گل و گیاهان کشور در ساس  0311به کشورهای آذربایجان عاراق ترکمنساتان ازبکساتان

متوده عربی ارمنستان و ویتنا صور

میزان صادرا
صادرا

جهانی این مولوس  01درصد بوده است.

گرفته است.

جهانی انواو گل در ساس  9/9 2111میلیارد دزر بوده اسات کاه در ایان سااس هلناد باا

 3/6میلیارد دزر بیش از نیمی از سهم صادرا

هلند کشورهای کلمبیا اکوادور کنیا اتیوای بلژی

جهانی ایان مولاوس را در اختیاار دارد .0اا

از

ایتالیا آمریکا تایلند و آلماان باه عناوان عمادهتارین

کشورهای صادرکننده گل در دنیا به شمار میروند.

 1سایت وزار

بازرگانی
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 .1-8ا انههای صادراتی
یکی از عوامل و ابزارهای مهم در بهبود و توسعه صادرا
وظیفه ارائه خدما

هر منطقه وجود اایانههای صادراتی است که

موردنیاز جهت آمادهسازی و صدور مولوز

تولیدی را بر عهده دارد.

اایانههای صادراتی که در حوزههای تخللی کاز در نقاط مختلف دنیا به وجود آماده و روناد تکااملی
خود را در ایش گرفتهاند نقش مهمی در کاهش زمان تخلیاه و باارگیری تشاریفا
بازاریابی و مد

گمرکای هزیناههاای

زمان صدور کاز دارد.

اایانه های صادراتی گل و گیاهان زینتی نیز در همین راساتا و باا سااختاری متناساب باا اقت اائا

ایان

مولوس ایجاد شده و در کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده آن در حاس فعالیت میباشند.
این اایانهها شامل بخشهای مختلفی همچون نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دساتگاههاای
اجرایی مرتب

قرنطینه (کنترس بهداشتی) گمرك دفاتر نمایندگی شرکتهای حمل و نقال زمینای هاوایی

ریلی و دریایی نمایندگی بان های عامل و شرکتهای بیمهگر دفاتر خدما

بازاریابی و تبلیغاتی و مهمتر

از همه تازر بورس کازیی گل و گیاه میباشد.
نقش واسطهای اایاناه هاای صاادراتی گال و گیااه کاه باا ایجااد ارتبااط مساتقیم میاان تولیدکننادگان
صادرکنندگان و خریداران خارجی ضمن کاهش هزینههای بازاریابی امکان رقابت سالم و شفاف را فاراهم
می کند خاصیت فساداریری سریع گل و گیاه را لواظ و در اسرو وقت نسبت به آمادهسازی بساتهبنادی و
صدور این مولوس به بازار هدف اقدا میکند.
در تازر بورس اایانه ضمن عرضه و نماایش نموناه مولاوز
تازرهای مجازی موجود در و
طرفهای معامال

قابال عرضاه در موال تاازر و یاا در

سایت اینترنتی اایاناه ف اای مناساب بارای ح اور فیزیکای و مجاازی

تدارك دیده شده و بسته هاای متناوو گال و گیااه ماورد تقاضاا باا توجاه باه ح اور

تولیدکنندگان متعدد و سالیق متفاو

در قالب مومولههای سفارشی بارگیری و ا

از انجا مراحل اداری

شامل بیمه گمرك قرنطینه و غیره به مقاصد صادراتی ارساس خواهد گردید.
نزدیکی به شاهراههای حمل و نقل بینالمللی زمینی (جادههای ترانزیتی) ریلی (راهآهن متلل به شابکه
سراسری و کریدورهای تعریفشده بینالمللی) دریایی (بنادر) و هوایی ( فرودگاههای بینالمللی با قابلیات
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حمل و نقل مناسب برای جابجاایی گال و گیااه از لاواز اصالی

مکان ایجاد اایانه است که بایستی به اندازه نزدیکی اایانه به مناطق عمده تولیاد ماورد توجاه قارار

گیرد.
همانطور که در باز نیز اشاره گردید اایانه صادراتی جدیدترین مدس ارائه شده جهت توساعه صاادرا
در ایران میباشد .ایجاد اایانههای صادراتی در کشور با حمایت دولت از اایانههای گل و گیاه در ساس 0313
آغاز گردیده و تاکنون در راستای حمایت از ایجاد و توسعه اایانههای صادراتی کشور  5مجوز احداث برای
متقاضیان ایجاد اایانه صادراتی در کشور صادر گردیده و در قالب "دستورالعمل حمایت از ایجااد و توساعه
اایانههای صادراتی کشور" مورد حمایت قرار گرفتهاند.
با توجه به سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی بخش خلوصی به عنوان مجری اایانههای صادراتی
در نظر گرفته شده و در راستای توانمندسازی بخش خلوصی کشور در حوزه صادرا

نقش دولت صارفاً

نظارتی و حمایتی میباشد.
اایانههای صادراتی با توجه به عملکرد اایانه و کازهای صادراتی مورد اوشش و خدما

قابال ارائاه باه

صادرکنندگان به دو دسته کلی تقسیمبندی میشوند:
 اایانههای صادراتی عا اایانههای صادراتی تخللیاایانههای صادراتی تخللی خدما

موردنیاز جهت صادرا

ی

کازی خاص و یا ی

را ارائه مینماید در حالی که اایانههای صادراتی عا کلیه کازهای صادراتی ی
خواهد داد .اایانههای صادراتی گل و گیاه مولوز

گاروه کاازیی

کشور را مورد اوشش قارار

کشاورزی ملالح ساختمانی و فرآوردههای نفتای از

جمله اایانههای در حاس احداث در کشور میباشند .در جدوس ( )01اایانههای صادراتی دارای مجوز احداث
در کشور معرفی شدهاند.
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جدول ( -)12ا انههای صادراتی دارای مجوز احداث از سازمان توسعه تجارت ا ران
رد ف

ا انه

استان

مجری ا انه صادراتی

1

گل و گیاه تهران

تهران

شرکت اایاگل

2

گل و گیاه موال

مرکزی

تعاونی گل و گیاه موال

8

گل و گیاه دزفوس

خوزستان

تعاونی گل و گیاه دزفوس

1

گل و گیاه تنکابن

مازندران

آیندهسازان بهشت اارس

1

گل و گیاه اصفهان

اصفهان

همسو ایرانیان

1

اایانه عا دوغارون

خراسان رضوی

مجتمع اایانههای اایبار

1

فرآوردههای نفتی

هرمزگان

3
8
مأخر :سازمان توسعه تجار

مولوز

کشاورزی

ملالح ساختمانی

صندوق توسعه صادرا

فرآوردههای نفتی

فارس

اندیشه نوین اقتلادی ایشگا

خوزستان

اایانه احداث

ایران
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 .1برنامههای توسعه دولت در ز ربخش باغبانی
توسعه کشاورزی از مهمترین اولویتها در برنامههای توساعه باه ویاژه در کشاورهای در حااس توساعه
موسو

میشود .با وجود چندین دهه فعالیتهای گوناگون در زمینه توسعه سطح توسعهیافتگی کشورهای

در حاس توسعه و توسعهیافته در موارد معدودی بیشتر شده و از سوی دیگر حتی بین کشورهای توسعه یافته
نیز ناهمگنی در زمینه رفاه و درآمد وجود دارد.

 .1-1برنامههای تولید
در برنامههای توسعه اغلب تأکید اصلی بر افزایش تولید کشاورزی (از جمله مولوز
گستر

سطح زیرکشت بوده است .باغا

نیازهای اکولوژی

گستر

گاه به صور

باغی) از طریاق

منطقاهای و بادون توجاه باه عوامال مویطای و

یافتهاند و برخی مواقع با مشکال

فراوانی از جمله کمبود تکنولوژی و انارژی

ملرفی توجه به کشاورزی سنتی و عد یکپارچگی اراضی کشاورزی و نیاز چاالشهاای جادی در زمیناه
اایداری در تولید مواجه هستند.
بر اساس قوانین برنامه انجم توسعه ارتقای فنآوری و توسعه مکانیزاسیون بهباود فرآیناد تاأمین مناابع
مالی برای کشاورزان به منظور تأمین ماشینآز

و ادوا

کشاورزی کااهش ضاایعا

مولاوس باا بهباود

سیستمهای برداشت و نظا حمل و نقل و توسعه ریلی و همچنین مقابله با تنشهای آبی و بهبود آبیااری و
توسعه سیستمهای نوین از دیگر سیاستها و اقداما
در این برنامه ارتقای بهرهوری عوامل آ

وزار

جهاد کشاورزی خواهد بود.

و خاك مورد تأکید قرار گرفته و تهیه و تدوین الگوی کشت

توسعه و بازسازی صنایع تبدیلی با تأکید بر قطبهای تولید توسعه سیلوهای نگهداری مولوز
زیرساختهای موردنیاز در بازار مولوز
کاهش تهدیدهای ناشی از واردا

مولوز

و ایجااد

کشاورزی و تجهیز و بازسازی قرنطینه دامی و گیاهی به منظور
آلوده از جمله موارد مدنظر وزار

جهاد کشاورزی است.

تا هنگامی که سهم بخش کشاورزی (کمتر از  3/5درصد) 0از مجموو سرمایهگراری داخلی افزایش نیابد
و همچنین این سهم اندك نیز در عمل به درستی هزینه و جر

نشود هیچگاه تعهدا

حمایتی ملاو

در

برنامههای توسعه کشور موقق نخواهد شد .در عین حاس نکته قابل تأمل این است که توقق تولید و امکاان
 1ماهنامه کشت و صنعت 0316
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رقابت بدون تأمین نهادههای موردنیاز امکاناریر نخواهد بود .گرشته از ضعف مکانیزاسایون عاد تاأمین
چشامگیر در مولاوز

کود شیمیایی موردنیاز کشاورزان غرای دا طیاور و آبزیاان و وجاود ضاایعا

کشاورزی که در ف ای غیررقابتی انولاری و اقتلاد تماماً دولتی قرار گرفتهاناد بخاش کشااورزی را باا
چالشهای اجتنا نااریری روبهرو کرده است.
طبق اظهارنظر معاون امور برنامهریزی اقتلادی و بینالمللی وزار
برنامه انجم توسعه میزان مولوز
اایان برنامه مولوز

جهاد کشاورزی در طوس ساسهاای

زراعی از  63/9میلیون تن در ساس اایه ( )0319به  53/6میلیون تان در

باغی از  09/9میلیون تن به  25/1میلیون تن تولیدا

 01/9میلیون تن و شیال

دامی از  00/3میلیون تان باه

و آبزیان از  992هزار تن به  0129هزار تن در ساس  53افزایش خواهد یافت .وی

متوس نرخ رشد مولوز

و آبزیان را طی برنامه انجم توسعه به ترتیب 4/5

زراعی باغی دامی شیال

 01/4 02/9و  02/1درصد اعال نمود.
بررسیها در طوس ساسهای برنامه دو سو و چهار توسعه بیانگر آن است که شاخصهای زیر بخاش
باغبانی از رشد مثبتی برخوردار بوده است به نووی که طی ساسهای  0363-16تولید ایان مولاوز
نرخ رشد متوس سالیانه  2/0درصد از  01259/3هزارتن به  03399هزارتن و سطح کل باغا

باا

کشور با نرخ

متوس سالیانه  4/2درصد از  0922هزارهکتار به  2999هزارهکتار رسایده اسات کاه بیاانگر موفقیات ایان
زیربخش میباشد.

1831

1831
رد ف

تولید در برنامه

سطح ز رکشت

تولید

تولید در برنامه

سطح ز رکشت

تولید

تولید در برنامه

مأخر :معاونت باغبانی وزار

جهاد کشاورزی .0316

سطح ز رکشت

م صوالت باغی

11/31

2/11

11/22

تولید

2/18

11/1

11/18

عملکرد

11/21

عملکرد
تولید در برنامه

عملکرد

1831

عملکرد

1831

2/13

11/21

11/18

سطح ز رکشت

جدول ( -)11بررسی تولید م صوالت باغی طی برنامه چهارم توسعه

(میلیون تن -میلیون هکتار)

تولید

در جدوس ( )00سطح توقق برنامه تولید مولوز

باغی طی ساسهای برنامه چهار توسعه آمده است.

2/1

18/1

پائیز 3109

اداره کل مطالعات و بررسیهای اقتصادی

28

همانطور که در جدوس ( )00مشاهده میشود به طور متوس تولید واقعی مولوز

باغی طای برناماه

چهار توسعه کمتر از سطح برنامه میباشد .این نتیجه نشاندهنده وجود ضعف و مشکل در اجرای برناماه و
نیز در فعالیتهای باغی میباشد که مطالعه بیشتر و حمایت این زیربخش را میطلبد.
کمترین و بیشترین میزان توقق برنامه به ترتیب مربوط به ساسهاای  16و  14باوده اسات و جاایگزینی
باغا

درجه سه از  1/1هزار هکتار در ساس  0314به  31/5هزار هکتار در سااس  16رسایده اسات و دارای

رشد بیش از  290درصد بوده است.0

 .2-1اهداف کمی و کیفی برنامه توسعه
به طور کلی اهداف کیفی زیربخش باغبانی در برنامه چهار توسعه را میتاوان باه شارح زیار خالصاه
نمود:2
 -0افزایش بهرهوری منابع و عوامل تولید؛
 -2بازسازی و اصالح باغهای سنتی غیرتجاری و کمبازده؛
 -3استقرار نظا مدیریت ا

از برداشت مولوز

باغی؛

 -4هدفمند کردن فعالیتهای صادراتی؛
 -9نوسازی ساختار بازرگانی مولوز

باغی برای یافتن بازارهای مناسب و مطمئن صادراتی؛

 -9توسعه موزون زیرساختها نظیر اایانههای ناوگان مجهز و مطمئن برای حمل و نقال هاوایی زمینای و
دریایی؛
 -6استقرار نظا علمی تولید آمار و اطالعا
 -1توسعه و هماهنگی فعالیتهای توقیقا

و اطالورسانی؛
آموز

ترویر مکانیزاسایون آ

و خااك و حفاظ نباتاا

مورد نیاز زیربخش باغبانی؛
 -5افزایش تولید و عرضه؛
 -01تنوو مولوز

باغبانی قابل صدور و توسعه صادرا

این مولوز ؛

 1سند توسعه بخش کشاورزی و منابعطبیعی (برنامه چهار توسعه اقتلادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)
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 -00بهرهگیری از قابلیتها و ظرفیتهای تولید باغبانی برای افزایش ضریب امنیت غرایی و خودکفاایی در
اساسی کشور؛

مولوز

 -02تقویت اقتلادی تولید و افزایش قدر

رقابت اقتلادی مولوز

باغبانی کشور در بازارهای جهانی

و بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغاسزایی این زیربخش.
با توجه به آمارهای تولید و صادرا

مولوز

باغی میتوان اظهار داشت که برنامه چهاار توساعه در

دستیابی به اهداف خود تا حدی موفق بوده است .افزایش تولید و عرضه از جمله اهداف ایان برناماه باوده
در جدوس ( )00نشان میدهد که در ساسهای اوس برنامه شاهد افازایش

است که روند تولید این مولوز

تولید میباشیم ولی طی ساسهای  0319-16میزان تولید به شد

کاهش یافته به طوری که از  09/3میلیاون

تن در ساس  0319به  03/4میلیون تن در ساس  0316رسیده است .سطح زیرکشت طی این برنامه تقریباً ثابت
نگه داشته شده است .تقویت صادرا

مولوز

جدوس ( )9میتوان بیان داشت که حجم و ارز

باغی یکی دیگر از اهداف این برناماه باوده اسات .طباق
صادرا

مولوز

باغی طی ساسهای اوس برنامه چهاار

توسعه افزایش و در ساس آخر کاهش یافته است به طوری که حجم صادرا

بااغی طای سااس

مولاوز

 0319-16از  515/5هزار تن ( 0/5میلیارد دزر) به  695/2هزار تن ( 0/4میلیارد دزر) کااهش یافتاه اسات.
این در حالی است که سهم وزنی و ارزشی این مولوز

از صادرا

کل مولوز

کشاورزی طی برنامه

چهار توسعه روندی کاهشی داشته است .در ادامه عملکرد کمی زیربخش باغبانی طی برنامه چهار توسعه
به شرح جدوس ( )02آمده است.
جدول ( – )12عملکرد اهداف توسعه باغات طی برنامه چهارم توسعه ()1831-31
اصالح

رد ف

توسعه
سال

1

1831

45992

2

1831

41641/9

65625/9

8

1831

013319

63059/9

60

1

1831

049912

13522

96/9

52250

818233/1

822182/2

31/2

211822

جمي
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(هکتار -هکتار -درصد)

درصد

جا ز بی
درصد

برنامه

عملکرد
99143

032
002

91162
91195

015663
030999/1

042/6

111311/2

131

ت قق برنامه

درصد

برنامه

عملکرد

34191

19994

294

009130/4

225

09252

090

21326

09116/9

2561

31163/1

013

13182

18111/3

111/8

ت قق برنامه

برنامه

عملکرد

01010

1193/2

16/6

03162/2

11/6
66/6

ت قق برنامه

جهاد کشاورزی .0316

توضیح :کاهش سطح توسعه در ساس  0316به دلیل بروز خشکسالی و سرمازدگی در ساس  0319میباشد.
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طبق آمارهای جدوس ( )02میتوان بیان داشت که طی ساسهای  14-16به میازان  10/2درصاد از طارح
توسعه باغا

جدید در سطوی معادس  312/6هزار هکتار موقق شده است .کمتارین میازان درصاد توقاق

برنامه مربوط به ساس  96/9( 0316درصد) بوده که دلیل عمده آن عد تأمین مناابع ماورد نیااز اعاال شاده
است.0

 .8-1برنامههای تجاری
طبق ماده032برنامه انجم توسعه به منظور اقتلادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرا
کشاورزی سااماندهی مادیریت مناابع حفاظات از مناابع اایاه و ارز
مولوز

کشاورزی زز است اقداما

 -حمایت از تولید مولوز

زیر صور

مولوز

افزایای و تکمیال زنجیاره ارز

اریرد:

کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیال

بانکی

کم های بالعوض ارداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملای -منطقاهای و
ضواب و مقررا

ملو

 -میزان تعرفاه واردا

وزار

جهاد کشاورزی و معاونتها.

مولاوز

کشااورزی بار اسااس حمایات از تولیاد داخال و رعایات حقاوق

تولیدکنندگان و ملرفکنندگان توس دولت تعیین میشود.
 برقراری تعرفه سهمیهای و زمانی برای کازهای اساسی کشاورزی شامل میازان ساهمیه تهیاه و اباالغزمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به ایشنهاد وزار

جهاد کشاورزی و با همکااری وزار

بازرگانی و معاونتها.
تبلره -سهمیه این موضوو از طریق بورس کاز عرضه خواهد شد.
 -عملیا

تولید فرآوری ذخیرهسازی قرنطینه و بازاررسانی مولوز

نوادید ارایه خدما

نهادهها و کازهای کشااورزی

نوین کشاورزی عاملین و گواهیکننادگان فرآینادها بار اسااس ضاواب

استانداردهایی خواهد بود که توس وزار

مقاررا

و

جهاد کشاورزی در ساس اوس برنامه تهیاه و باه تلاویب هیئات

وزیران میرسد.

 1سند توسعه بخش کشاورزی و منابعطبیعی (برنامه چهار توسعه اقتلادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)
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 .1چالشهای ز ربخش باغبانی
با وجود قابلیتها و امکانا

قابل توجه زیر بخش باغبانی چالشهای زیادی ایش روی اقتلاد باغباانی

ایران وجود دارد که برخوردهای سیاسی منطقهای و کلی مانع مهمی در این زمینه میباشد.
به طور کلی مودودیتها و تنگناهای اصلی زیربخش باغبانی را میتوان به شرح زیر خالصه نمود:
 اایین بودن عملکرد در واحد سطح مولوز -باز بودن ضایعا

باغی در مقایسه با سایر کشورها و استعدادهای موجود؛
باغی در مراحل برداشت تا ملرف؛

کمی و افت کیفی مولوز

 -منطبق نبودن ظرفیت و ساختار صنایع تبدیلی نگهداری و بستهبندی کشور با الزاما

تولید مولوز

باغی برای عرضه به بازارهای جهانی؛
 ضعف و نابسامانی در نظا بازرگانی مولوز -فقدان نظا علمی و فراگیر مطالعا

باغی به ویژه در صادرا

تولید آماار و اطالعاا

و توسعه بازارهای خارجی؛

و اطاالورساانی در زمیناه فعالیاتهاای

باغبانی؛
 کمبود منابع سرمایه و سرمایهگراری در زیر بخش باغبانی؛ ضعف و عد استقرار نظا تولید نهاس استاندارد از نظا تجاری؛ -منطبق نبودن ساختار و امکانا

نظا استاندارد و کنترس کیفی و بهداشتی مولوز

باغی با الزاما

و

استانداردهای عرضه مولوس در بازارهای ملرف داخلی و جهانی؛
 -ناکافی بودن منابع آ

تأمین شده و اختلاصیافته برای توسعه کشت مولوز

باغی در مقایساه باا

عرصه موجود و تقاضای جامعه؛
 منطبق نبودن ظرفیتها و زیرساختهای حمل و نقل کشور با الزاماعرضه مولوز

و اساتانداردهای بازاررساانی و

باغی به بازارهای جهانی؛

 ضعف دانش و مهار های فنی بهرهبرداران از نظر کاربرد و یافتههای جدید بارای تولیاد مولاوزباغی؛
 اایین بودن تنوو فرآوری و بستهبندی مولوز -منطبق نبودن واریته و ارقا بسیاری از باغا

باغی؛

موجود با نیاز و تقاضای بازارهای صادراتی؛
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 کمبود نیروی ماهر و متخلص مرتب با فعالیتهاای باغباانی در عرصاههاای بهارهبارداری توقیاقمشاوره و اجرا؛
 نازس بودن سطح و ضریب مکانیزاسیون در فعالیتهای باغبانی؛ نارسایی در تأمین و عرضه بههنگا و کافی نهادههای باغبانی.در ادامه نگاهی اجمالی بر عمدهترین چالشهای این زیربخش خواهیم داشت.

 .1-1چالشهای تولید
یکی از مشکال

زیربخش باغبانی در ساسهای اخیر به زیرکشت باردن زماینهاایی اسات کاه از نظار

اقلیمی تناسبی با احداث باغ ندارند .بررسی میزان ارداختای بیماه باه دزیال مختلاف از جملاه سارمازدگی
میتواند به عنوان ی

شاخص برای اثبا

این ادعا مطرح باشد .بررسیها طای سااسهاای  0311-19نشاان

میدهد که در زیربخش باغبانی حدود  61درصد از مجموو غرامتهای ارداختی صندوق بیماه مولاوز
کشاورزی را سرمازدگی و یخبندان تشکیل میدهد .بادا کاریها حادود  04درصاد غرامات سارمازدگی و
یخبندان در ساسهای مرکور را دریافت داشتهاند که حدود  21درصد غرامت مرکور به باغاا

باادا اساتان

چهارمواس و بختیاری تخلیص یافته است.0
آمارهای وزار

جهاد کشاورزی نشان میدهند که سطح زیرکشت باغا

کشاور از  0662/1هزارهکتاار

در ساس  0319به  03399هزار هکتار در ساس  0316افزایش یافته است .با توجه به متوس میزان ملرف آ
ی

هکتار باغ که تقریباً با ی

مقدار آ

هکتار برنر برابری میکند و با این تفاو

که باغ در زمان طاوزنیتاری ایان

را ملرف میکند این افزایش سطح زیرکشت فشار م ااعفی را بار مناابع آ

اساسیترین مع ل در بخش تأمین آ

وارد ماینمایاد.

اضافه برداشت در برخی از مناطق است که آنها را به مناطق ممنوعه

تبدیل کرده است .این در حالی است که سازههای توساعه مناابع آ

مثال سادهای ذخیارهای و انورافای

سرریزها و کاناسهای اصلی به علت عد تکمیل شبکههاای انتقااس و توزیاع ااایینتار از ظرفیات اساتفاده
میشوند.

 1مشکال

چالشها و سیاستهای توسعه زیربخش زراعت و باغبانی 0311
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نیرو سفرههای آ

زیرزمینی در اغلاب دشاتهاای کشاور

وضعیت مطلوبی ندارند .بررسی آمار و ارقا موجود از وضعیت بهرهبرداری آبهای زیرزمینی در حاوزههاای
اصلی کشور نشان میدهد که در مقابل  96/6میلیارد مترمکعب تخلیه آبهای زیرزمینی حادود  91/6میلیاارد
مترمکعب تغریه صور

گرفته است .به عبار

دیگر حدود  6میلیارد مترمکعب بایش از میازان تغریاه از

آبهای زیرزمینی بهرهبرداری شده است به گونهای که در بیشتر نواحی کشور سطح سفرههاای آ
به شد

افت کرده و تراز آن منفی است .بنابراین کشاورزان مجبورند برای برداشت آ

زیرزمینای

از دس زمین مرتاب

چاههای عمیقتر حفر نمایند.
از سوی دیگر به رغم معرفی ارقا مناسب کیفی و کمی هنوز از ارقا جدید در مولوز
نمیشود و به همین دلیل ارز

کمی و کیفی مولوز

باغی استفاده

تولیدی اایین است .همچنین به دلیل عد اساتفاده
باغی (از جمله ارتقاس) ارز

از تکنولوژیهای نوین برر و نهاس هنوز برخی از مولوز

صادراتی واقعی

خود را ایدا نکردهاند.

 .2-1ر زشهای یش از برداشت
ریز های قبل از برداشت مولوس از بزر ترین مشکال

باغداران در برخی از استانهای کشاور (باه

ویژه استان آذربایجان غربی) میباشد .در برخی موارد این ریز

به  11درصد کل مولوس رسیده و بادین

ترتیب بخش عمده مولوس در اایان دوره رشد از دست میرود.
همچنین ضربه وارد شده به میوه حین ریز

و صدمه دیادن متعاقاب آن امکاان انباارداری میاوه را باه

حداقل میرساند و با کاهش کیفیت مولوس بخش عمدهای از ذخایر سردخانهای میوه از بین میرود .لرا با
آموز

رو های ایشگیری از ریز

مولوز

قبل از برداشت میتوان تاحادی مولاوز

بااغی را از

آسیب در امان نگه داشت.

 .8-1ضعف ز رسا تارها
یکی دیگر از ضعفهای زیربخش باغبانی نداشاتن یا

تشاکل قاوی و منساجم اسات .لارا اولاین و

اساسیترین کاری که در باغبانی باید اتفاق بیفتد شناسنامهدار کردن نهاس و همچنین به تبع آن شناسانامهدار
کردن باغا

است.
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از سوی دیگر اایین بودن کیفیت برخی از مولوز

بااغی عاد رقاباتااریری ایان مولاوز

بازارهای خارجی و همچنین کاهش قیمت و در نتیجه سودآوری این مولوز
دنباس خواهد داشت .از جمله دزیل اایین بودن کیفیت این مولوز
زیرساختارهای زز برای نقل و انتقاز
فرو

ا

مشکال

وجود ناهماهنگی در تدارکا
تأسیسا

در بازارهای داخلای را باه

میتوان به ناکاافی و نامناساب باودن

از برداشت نامناساب باودن مراحال فارآوری و بازاریاابی و

مولوس و همچنین ناکافی بودن سطح مهار ها در عملیا
سلسله مراحل مدیریت مولوز

در

برداشت حمل و نقل و بازاریابی کاه از

باغی میباشد اشاره نمود .عالوه بر اینها عد صرفه اقتلادی

مسایل ایمنی و بهداشتی و مودودیتهای مهارتی در زمینه مدیریت امور و

سردخانهای موجب بروز مشکال

و چالشهایی در ایجاد توان ااسخگویی باه کمیات و کیفیات

مورد نیاز بازاریابی نوین امروزی شده است.
متناسب نبودن فرآیند شناسایی و واگراری عرصههای ملی و دولتی مساتعد باا الزاماا
ناکافی بودن منابع آ

تأمینشده و اختلاصیافته برای توسعه کشت مولوز

موجود و تقاضای جدید منطبق نبودن واریته و رقم بسیاری از باغا

توساعه اایادار

باغی در مقایسه باا عرصاه

موجود باا نیااز و تقاضاای بازارهاای

صادراتی طوزنی بودن مسیر ورود ارقا وارداتی به عرصههای تولید تجاری در زیر بخاش باغباانی فقادان
نظا فنی و اجرایی مدون بارای اجارای طارحهاای باغباانی و نامناساب باودن زیرسااختهاای صاادراتی
مولوز

باغبانی از دیگر مشکال

و مع ال

این زیربخش میباشد.

همچنین قرنطینه و صدور گواهی بهداشت در کشور ما از جمله مشکال

صادرا

مولوز

به شامار

میرود زیرا این مسئله در کشور ما بروکراسی اداری ایچیدهای دارد.

 .1-1سیاستهای حما تی
نبود برنامهریزیهای اصولی برای جلوگیری از افت قیمت مولوز

باغی در زمان عرضه آنها به باازار

مشکل مهمی است که موجب احساس ناامنی در میان باغداران میشود.
روند افزایش قیمت میوههای تولید داخل متأثر از نرخ بازی تور و افزایش هزیناههاای ناشای از آن در
کنار افزایش کند نرخ ارز در کاهش روند صادرا

و افزایش سرعت واردا

و تغییر تادریجی ترازتجااری

کشور طی ساسهای اخیر نقش اساسی را بر عهده دارد .در شرایطی که با وجود نرخ تور بااز هزیناههاای
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مشکلتر میشود و رشد اائین افزایش نارخ ارز موجاب مایگاردد

هر ساله ارزانتر صور

اریرد .این دو وضعیت همراه با سیاستهای بازرگانی مانناد کااهش نارخ

به واردا

و ضربه زننده به تولید داخلی ظااهر شادهاناد .از ساوی دیگار هار سااله

تعرفه در نقش کم

هزینههای تولید افزایش مییابد در حالی که ارز
لرا مهمترین مسئلهای که در بازار مولوز

تولید و صادرا

همچنان ثابت است.

باغی (میوه) اتفاق افتاده اسات واردا

خارج است .البته زز به ذکر است که بر اساس ملوبا

هیئت وزیران و به منظور حمایت از تولیدکنندگان

و ملرفکنندگان دولت میتواند متناسب با افزایش یا کمبود میوه با انجا تغییرا
تعامل در عرضه و تقاضای مولوز

بایرویاه میاوه از

تعرفهای نسبت به ایجاد

باغی اقدا کند.

طی برنامه چهار توسعه در تعرفه واردا

برخی از میوهها 0تغییراتی اعماس شد که باعث به صفر رسیدن

سود بازرگانی آنها گردید .در حقیقت دولت از تعرفه ورودی مولوز

کشاورزی به خلاوص میاوههاای

خوراکی به عنوان ابزاری برای حمایت از ملرفکنندگان و تنظیم بازار استفاده مینماید و هیچگونه سیاست
حمایتی را برای تولیدکنندگان داخلی نداشته است و این امار موجاب مایشاود کاه باا وجاود امکاناا
اتانسیلهای انواو تولید میوه در داخل کشور تولیدا

و

خارجی در انبارهای داخلی ذخیره شاود (و بازارهاای

کشور از میوههای خارجی ار شود) و مسئولین کشور از واردا

تنها به عنوان سادهترین راهکار تاأمین نیااز

بازار در کشور استفاده کنند .ضمن آن که متأسفانه با ورود میوه خارج از فلل فرهنگ ملرف باه تادریر
تغییر خواهد کرد.
البته باید خاطرنشان نمود که افزایش واردا
چهار و حتی قانون تجار

ملو

متأثر از قانون برنامه چهار توسعه نیست زیرا قانون برناماه

در چند ساس قبل از آن موانع غیرفنی و غیرتعرفهای را منع کرده اسات

و مانعی بر تعیین تعرفه برای حمایت از تولید داخلی موسو

نمیشود.

در سیاستهای تعرفهای بخش کشاورزی به خلوص باغبانی چالشهایی وجود دارد که برخی از آنهاا
عبارتند از:

 1موز آناناس نارگیل انبه گیالس آلبالو و زردآلو
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و اایدار بنا نشدهاند و تابع تلمیمهای کوتاهماد

راهبرد بلندمد

سالیانه میباشند.
√ نظا موجود تعرفه بسیار ساده است و هم اکنون با کاهش تعرفههاا در غیاا
حمایت منطقی از تولیدا

داخلی در مقابل واردا

به شد

کاهش یافته است.

√در وضع نرخ تعرفهها و به ویژه نرخهای سه ساس اخیر برای مولوز
مزیت نسبی حساسیت و توان رقابتاریری مولوز

ابزارهاای غیرتعرفاهای

مختلف کشااورزی باه اصال

کمتوجهی شده است.

√ بین تعرفههای ساده و وزنی شکاف عمیقی وجود دارد و سطح تعرفههای وزنی بسیار اایین است.
بنابراین با توجه به اتانسیلها و مزیتهای کیفی و اقتلادی تولیادا

مولاوز

تأمینکننده نیاز داخلی است با تعیین تعرفههای ثابت به طور عمده مشاکال

بااغی در کشاور کاه

فعلای تولیدکننادگان و باازار

حل خواهد شد و نیاز به تعیین تعرفه فعلی و مقطعی نیست چرا که باا تعیاین تعرفاه ثابات در طاوس سااس
مولوز

وارداتی قابلیت رقابت با مولوز

داخلی را نخواهند داشت و البته زز به ذکر است کاه ایان

امر نیازمند تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان است.

 .1-1چالشهای بازار ابی
بازاریابی عبار

است از مجموعهای از فعالیتهای بازرگانی که جریان کاز یا خادما

را از تولیدکنناده

تا ملرفکننده نهایی هدایت میکند .این فعالیت شامل طیف وسیعی از اقاداماتی نظیار خریاد ماواد اولیاه
تولید کنترس کیفیت حمل و نقل و انبارداری آمادهسازی برای ملرف انجماد بستهبنادی تعیاین قیمات
شناسایی مشتری تبلیغا

فرو

وخدما

بعد از فرو

میباشد .اکثار مولاوز

کشااورزی صاادراتی

ایران علیرغم برخورداری از کیفیت مناسب از فقدان اساتراتژی مناساب بازاریاابی رنار مایبرناد و ایان از
مهمترین دزیلی است که به صادرا

مجدد این مولوز

اگر به فرآیند بازاریابی توجه کافی داشته باشیم ضایعا
توجه به این که تقاضای ملرف خا مولوز

توس کشورهای واردکننده آن منجر میگردد.
به اندازه قابلتوجهی کاهش خواهاد یافات .باا

کشاورزی اندك است این دسته از کازها باید در فرآیندی

که در صنایع تبدیلی انجا میاریرد تغییر شکل یابند .مولوز

نهایی صنایع تبدیلی نیز از ناحیه بازاریابی
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غیرصویح آسیباریرند و بازاریابی نامناسب میتواند استمرار فعالیت این قبیل صنایع را با شکسات مواجاه
نماید.
علیرغم وفور تولید اکثار مولاوز
فرآوردههای تبدیلی ی

بااغی در کشاور ااایین باودن ساهم ایاران در بازارهاای جهاانی

مشکل جدی است که خود بیانگر بسیاری از عوامل دیگر میباشد .اایین بودن سهم

ایران به این معنی است که کازهای ایرانی جایگاه چندانی در باازار جهاانی و در الگاوی ملارفی کشاورها
ندارند .با توجه به این که سهم ایران در این بازارها بسیار کم است بنابراین افزایش تقاضای جهاانی مناافع
ناچیزی را برای کشور به همراه خواهد داشت .بنابراین ارجح است که برنامهریزیها متمرکز بر رشاد ساهم
مولوز

جهانی در تجار

تبدیلی کشاورزان و به ویژه مولوز

اایین بودن سطح کیفی بستهبندی مولوز

باغی باشد.

باغی و کمبود شارکتهاای بازاریاابی از دیگار مشاکال

باغداران میباشد که باعث شده فعالیت آنها توجیه اقتلادی زز را نداشته باشد.
ضعف در تجار

الکترونی

نبود نشان تجاری معتبر برای مولوز

ح ور دززن و واسطهها در بازار از دیگر مشکال

بازاریابی مولوز

تولیادی در بازارهاای جهاانی و
تولیادی کشاور در باازار جهاانی

میباشد.
در بازار داخلی نیز نامناسب بودن وسایل حمل و نقل و راههای ارتباطی و همچنین باز بودن هزینههاای
حمل و نقل و بازاریابی این مولوز

از جمله مشکال

بازاریابی به شمار میروند.

استاندارد از جمله مسائلی است که واحدهای تولیدی به ناچار با آن مواجه هستند و بخش زینف
تولید آنها موسو
کیفیت مرغو

میشود .مولوز

فرآیند

دارای نشان استاندارد این اطمینان را به ملرفکننده مایدهناد کاه

کاز ت مین شده و ملرف آن عوارض جانبی در بر نادارد و از دوا و ساالمت برخاوردار

است .متأسفانه در میان تولیدکنندگان ایرانی استاندارد به عنوان ی

ادیده اجباری قانونی و هزینهزا مطارح

است و کمتر واحد تولیدی بنابر نیازهای واقعی خود تولیداتش را به سمت استاندارد شدن سوق مایدهاد.
در حالی که اخر سیستمهای کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو  5111برای شرکتهای مستقر در کشاور و
ا

از آن ( 0Haccpمجموعه الزاما

مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غرایی) آنها را قادر به ورود

Hazard Analysis & Critical Control Point

1
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به بازارهای صادراتی که رقابت شدیدی در آنها حاکم است نماوده و بادین وسایله باعاث ح اور ماؤثر و
افزایش سهم این شرکتها در این نوو بازارها میگردد.
اطالو رسانی که در ایران سابقه و دامنه فعالیت مودودی دارد نقش مهمی را در صادرا

ایفاا مایکناد.

شناخت صویح از بازار هدف وضعیت اقتلادی آن کشور جمعیت عااد هاای غارایی فرهناگ باومی
اطالو از مقررا

گمرکی و بهداشتی کشورهای مقلد آگاهی و اطالو از کشورهای رقیاب در باازار ماورد

نظر و غیره نقش بسیار مهمی را در موفقیت در امر صاادرا

ایفاا ماینمایاد .بیشاتر هزیناههاای تبلیغااتی

شرکتهای ایرانی در داخل کشور به ملرف میرسد و تولیدکنندگان و مؤسسا
کشور برای اجرای طرحهای بازاریابی برای مولوز

مربوط به توسعه صادرا

هزینه چندانی تخلیص نمیدهند.

 .1-1مشکالت صبا ي تبد لی
بسیاری از کارخانههای فرآوری مولوز

غرایی در ایران به دلیل دارا بودن عمر زیاد فرسوده شدهاناد

و از تجهیزاتی در کارخانه استفاده میکنند که اکثاراً وارداتای هساتند .ایشارفت ساریع تکنولاوژی تولیاد و
بستهبندی مواد غرایی استفاده از سوخت و انرژی زیاد و کارایی اایین واحدها و عاد باه روزرساانی ایان
تجهیزا

موجب کاهش توان رقابتی مولوز

توسعه صنعت فرآوری مولوز

تولیدی با انواو مشابه خارجی شده است.

غرایی بدون استفاده از نیروهای متخلص امکاناریر نمیباشد .برخی

از کارخانهها از متخللان در زمینههای اتوماسیون بستهبندی مساائل زیساتمویطای و مهندسای صانایع
غرایی به دلیل کمبود این نیروها و یا احساس عد نیاز به نیروی ماهر استفاده نمیکنند .در نتیجه خ تولید
این کارخانهها به دلیل تخلص اایین تکنسینها از عملکرد و راندمان خوبی برخوردار نیست.
بسیاری از کارخانهها فعالیت خود را مودود به فرآوری ی

مولوس نمودهاند و این بدان معناسات کاه

تنها برای چند ماه از ساس کار میکنند.
برخی از کارخانهها در مولهایی احداث شدهاند که با زمینهای کشاورزی که مواد خاا آنهاا را تاأمین
میکنند فاصله زیاد دارند .این امر عالوه بر افزایش هزینههای حمل و نقل ریس

عاد دساتیابی باه ماواد

اولیه را افزایش داده و در کل باعث افزایش احتماس زیان میگردد.
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 .1-1مشکالت صادرات
قابل توجه در امر صادرا

یکی از نکا

کشاورزی کشور اایین بودن قیمت صاادراتی اکثار

مولوز

کازهای ایرانی در مقایسه با سایر کشورها میباشد .به طوری که در اکثر موارد حتی در ساسهایی که از نظار
مقدار یکی از بیست کشور اوس صادرکننده کازی خاصی بودهایم قیمتهای صادراتی ما در فهرست بیسات
کشور اوس نبوده که عمده دزیل آن به شرح زیر میباشد:
 -مولوز

باغی کشور که به بازارهای جهانی عرضاه مایگردناد معماوزً از کیفیات نسابتاً خاوبی

برخوردار هستند ولی فرآوری اندکی بر روی آنها انجا گرفتاه و بیشاتر باه صاور

فلاهای صاادر

میشوند .این امر موجب کاهش قیمتهای صادراتی و عد دستیابی کشور به ارز

افزوده حاصال

از فرآوری میگردد .از طرف دیگر این رو

صادرا

میوه باعث کاهش عرضه در بازارهای داخلی

و افزایش قیمت برای ملرفکنندگان مواد غرایی در داخل میشود .در حالی که باا حاکمیات یا
سیستم کارآمد در فرآوری مولوز
 صادراارز

مواد غرایی اکثراً به صور

مرکور میتوان این مشکل را مرتفع ساخت.
فله و در بستههای بزر

صور

میگیارد کاه موجاب انتقااس

افزوده به واردکنندهای میگردد که اقدا به بستهبندی در ابعاد کوچ تر و بازاراسندتر نماوده

و کاز را به قیمتی بازتر از حد معموس به فرو

میرساند.

 .3-1ضا عات
بیتردید فرآوردههای باغبانی عمدهترین تولید بخش کشاورزی در کشور ما میباشند .ایران صارفنظر از
تنوو باغا

میوه به دلیل طیف وسیع شرای آ

و هوایی از نظر تولید استه انار و زعفران در دنیا بینظیر و

در خلوص خرما انگور گردو بادا زردآلو بع ی از انواو آلو کمنظیر است .بادون تردیاد اگار بخاش
کشاورزی در مناسبا

جهانیسازی تجار

حرفای بارای گفاتن داشاته باشاد اولویات اوس در صاادرا

زیربخش باغبانی خواهد بود اما با وجود این اتانسیل عظایم تولیاد مولاوز
باغبانی کشور دارای بیشترین درصد ضایعا

( 25درصد) در میان مولوز

بااغی مولاوز

عماده

کشاورزی (اعم از مولوز

زراعی دا و طیور و شیالتی) میباشند.
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ناخواسته در حیا

بشری و در عین حاس جزك زینف

هر فرآیند توسعه در

بخشهای مختلف از جمله کشاورزی میباشد .اگر چه آمارهاای متفااوتی از میازان ضاایعا

مولاوز

کشاورزی ارائه میشود اما به هر جهت تأثیر منفی آن بر بخشهای تولید بازار داخلی ملرف مولوز
حتی صادرا

مولوز

و

کشاورزی و صنایع غرایی آشکار است.

زز به ذکر است که میزان ضایعا

امروزه در کشورهای در حاس توسعه به یکی از چالشهاای مشاترك

تبدیل شده است .هرگونه تغییری در کیفیت که منجر به غیرقابل دسترس شدن و عد ایمنی مولوس شود و
در نهایت مولوس کشاورزی را برای انسان غیرقابل ملرف کند از دیدگاه سازمان خواروبار جهانی ()FAO
مواد غرایی تلقی میشود.

و برنامه موی زیست ضایعا

نامناسب بودن مواد اولیه بستهبندی جهت حملونقل نامناساب باودن وساایل حمالونقال مولاوز
کشاورزی فقدان ماشینهای درجهبندی و یا فرسوده بودن دستگاههای موجاود از علال باه وجاود آورناده
ضایعا

مولوز

کشاورزی هستند.

بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که متوسا ضاایعا
درصد است (ضایعا
شیال

مولوز

مولاوز

کشااورزی در کشاور 01/19

باغی  25درصد زراعی  01درصد و سایر مولوز

به ترتیب حدوداً 02و  6درصد است) .0با عنایت به موارد فوق مادیریت ضاایعا

اعم از دا طیور و
و اساماندها در

بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
ملرفکننده با خرید بیش از حد مولوز
ضایعا

کشاورزی و استفاده نکردن باه موقاع آن عااملی در ایجااد

تلقی میشود .ضمن آن که کافی نبودن وسایل نگهداری خانگی و ناهمااهنگی ملارف واقعای در

خانواده نیز در این امر تأثیرگرار است.
مطالعا

انجا شده نشان میدهند که ضایعا

و اسماندهای عادی به وجود آماده در زیاربخش باغباانی

می تواند با رعایت شرای زز در خوراك دا یا تولید مولوز

سلولزی استفاده شده یاا تبادیل باه کاود

کمپوست گردد.
با توجه به اهمیت روزافزون مولوز

مختلف درختان میوه (منجمله درختان میوه هستهدار شامل هلو

شلیل گوجه آلو زردآلو گیالس و آلبالو) در الگوی ملرفی خانوادههای ایرانای ایان تولیادا
 1اصالح الگوی ملرف"کاهش ضایعا

مولوز

کشاورزی"  0311دفتر مطالعا

زیربنایی مجل

بااغی باه

شورای اسالمی
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باغی در اقتلاد کشور از نظر اشتغاسزایی و تأمین فرآوردههای مختلف باغی

دارای موقعیت خاصی میباشند .لرا زز به ذکر است که میوهها و سبزیها باه دلیال داشاتن رطوبات زیااد
فساداریر هستند و در دوره ا
جدوس ( )03میزان ضایعا

از برداشت بخش عمدهای از آنها (باین  9تاا  91درصاد) از باین مایرود.

مولوز

باغی را در ساس  0316نشان میدهد.

جدول ( :)18بر ورد میزان ضا عات م صوالت کشاورزی (باغی) در سال 1831
م صول

درصد ضا عات

م صول

درصد ضا عات

ردو

1

مرکبات

13

فبدق

1

هلو

22

بادام

1

لو

22

سته

1

کیوی

22

ز تون

12

انبه

22

به

18

سا ر میوه های تازه

22

رما

11

انجیر

22

انار

11

البی

22

ان ور

11

موز

28

لبالو

11

سا ر انواع توت

21

یال

11

توت فرن ی

21

سی

11

زرد لو

11

مأخر :امنیت غرایی از دیدگاه عرضه مواد غرایی در ایران و جهان .0311

همان طور که در جدوس ( )03مشاهده میشود بیشترین ضایعا
اختلاص دارد .اایین بودن مد

در مولوز

باغی به انواو تاو هااا

زمان ماندگاری و نیز حساس و آسیباریر بودن این مولوز

و نقل میتواند از جمله دزیل باز بودن ضایعا

این گروه از مولوز

در حمال

به شمار آید.
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باغی به میاوههاای خشا

اختلااص دارد کاه ایان امار باه دلیال

ماندگاری و سخت بودن اوسته آنها (به عنوان موافظ) میباشد.
در کشورهایی که سیستم کشاورزی ایشرفتهای دارند ایشرفتهای قابل توجهی در زمینه تکنولوژی ا
گرفته است .چنین عملیاتی نه تنهاا ضاایعا

از برداشت صور

ایان گاروه از مولاوز

را باه حاداقل

میرساند بلکه کیفیت آنها را نیز در حمل و نقل جابجایی انبارداری و توزیاع حفاظ خواهاد کارد .بخاش
عمدهای از این ضایعا

را میتوان با اجرای عملیا

حرف نمود .مدیریت تغریه آفاا
برداشت استفاده از ترکیبا

صویح در دوره قبل از برداشات (در بااغ یاا مزرعاه)

و بیمااریهاای گیااهی در دوره قبال از برداشات تکنولاوژی صاویح

طبیعی برای کنترس ضایعا

جدید انبارداری صویح (کلیه عملیا

عملیا

طی فرآیند انبارداری) و بازخره حمل و نقال صاویح از مهامتارین

راهکارهای موجود هستند که تا حد قابل توجهی میزان این ضایعا
بنابراین کاهش ضایعا

این گروه از مولوز

از باغ و مزرعه تا انبار و سپ

ایش سرمادهی سیستمهاای بساتهبنادی

را به حداقل میرسانند.

کشاورزی نیازمند اصالح ساختار تولید این مولاوز

حمل و نقل و بازاررسانی و در نهایت الگوی ملرف خواهد بود .بااز باردن

دانااش فناای تولیدکنناادگان انبااارداران مساائولین میااادین میااوه و ساابزی خااردهفروشاایهااا و در نهایاات
ملرفکنندگان از اقداما
میزان ضایعا

مولوز

اساسی در این زمینه میباشد.
کشاورزی ( سبزی و میوه) با روندی افزایشی از  4461هزارتن در ساس 0310

به  9409هزارتن در ساس  0319رسیده است که حاکی از رشد  20درصدی در میزان ضایعا
مرکور میباشد .0در جدوس ( )04میزان ضایعا

سبزی و میوه طی ساسهای  0310-19آمده است.

جدول ( :)11میزان ضا عات سبزی و میوه طی سالهای 1831-31
ساس

مولوس
سبزی و میوه

طی ساسهاای

(واحد :هزارتن)

0310

0312

0313

0314

0319

1113

1112

1112

1821

1111

مأخر :امنیت غرایی از دیدگاه عرضه مواد غرایی در ایران و جهان .0311

 1عبادی و سعیدنیا  0311ترازنامه غرایی جمهوری اسالمی ایران مؤسسه اژوهشهای برنامهریزی و اقتلاد کشاورزی
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43

سرانه به دست میآید .به این ترتیاب باا افازایش

جمعیت از حدود  99/3میلیون نفر در ساس  0310به حدود  61/9میلیون نفر در ساس  0319سرانه ضاایعا
میوه و سبزی کشور از  96/94کیلوگر در ساس  0310به  69/13کیلوگر در ساس  0319افازایش

مولوز

یافته و طی سالهای  0310-19از رشد  03/69درصدی برخوردار بوده است .0در جدوس ( )09میازان سارانه
سبزی و میوه آمده است.

ضایعا

جدول ( :)11میزان سرانه ضا عات سبزی و میوه طی سالهای 1831-31
ساس
مولوس
سبزی و میوه

(واحد :کیلو رم)

0310

0312

0313

0314

0319

96/94

61/96

96/41

69/66

63/13

مأخر :امنیت غرایی از دیدگاه عرضه مواد غرایی در ایران و جهان .0311

ضایعا

در مراحل مختلف تولید توزیع و ملرف رخ میدهد .ضایعا

در مراحل تولید (کاشت داشت

و برداشت) عمدتاً ناشی از عد استفاده بهینه و به موقع از نهادهها از قبیل کود برر نیروی انساانی و غیاره
است .ضایعا
دائمی مولوز

مرحله توزیع در حین بازاریابی و بازاررسانی رخ میدهد .با توجه به عرضه فللی و تقاضای
کشاورزی کاناس توزیع و بازاریابی شرای خاصی را میطلبد .ضاایعا

ملارف نیاز باه

فرهنگ ملرفکننده و نوو ملرف بستگی دارد.

 .8-1چالشهای ل و یاهان ز بتی در ا ران
با وجود تواناییهای بالقوه برای ارور

گل و گیاهان زینتی و برتری نسبی این مولوس در مناطق تولید

آن به خلوص استان مازندران و اصفهان که از مراکز اصلی تولید آن در کشور میباشند میزان صادرا

این

مولوس در مقایسه با سطح جهانی بسیار اایین بوده و نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در بازار جهاانی
دست یابد .این مسئله خود ناشی از مشکال

و تنگناهای تولید و صادرا

میباشاد .شایوه سانتی تولیاد و

عد استفاده از فناوری جدید در تولید این مولوس و عد سرمایهگراری مناسب در جهات صانعتی کاردن
آن ضعف بازاریابی صادراتی نظیر ضعف بستهبندی و درجهبندی ضعف سیستم حمال و نقال فقادان یاا
1عبادی و سعیدنیا  0311امنیت غرایی از دیدگاه عرضه مواد غرایی در ایران و جهان
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کمبود اایانههای صادراتی عد شناخت از سااختار بازارهاای مختلاف خاارجی و وضاعیت رقباا ضاعف
تبلیغا

و دیگر موانع صادراتی عواملی هستند که در کاهش سهم صادرا

و تجاار

ایان مولاوس ماؤثر

هستند.
وجود موانع مختلف اقتلادی مانند گرانی نهادهها نبود امکانا
بازرگانی دولتی عوامل فنی مانند نبود وسائل و تجهیزا

کافی حمل و نقل بروکراسی در اماور

مورد نیاز کمبود دانش فنی مروجین و کارشناسان

کشاورزی سطح اائین دانش فنی بهرهبرداران عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند ساطح ااائین ساواد عاد
آشنائی کافی بهرهبرداران و صادرکنندگان با ویژگی و بازارهای بین المللی عد آشانائی صاادرکنندگان باا
اقتلاد تولید و صادرا
صادرا

عدیاده در فرایناد تولیاد اقتلاادی و نیاز

گل و گیاهان زینتی از جملاه مشاکال

گل و گیاهان زینتی است .عالوه بر این دززن بیشترین سهم از قیمت نهائی گل را دارا هساتند و

اکثر واحدها سنتی و کوچ

بوده که این امر موجب افازایش قیمات تماا شاده در خادما

بازاررساانی

میشود .کمبود نقدینگی و عد انسجا گروهی بهرهبرداران گرانی تعرفههای حمل و نقال کاود و سامو
مخلوص و عد اطالو آنها از رو ها و مقاررا

صاادرا

از عمادهتارین مشاکال

مولوس به شمار میآید .هزینههای تولید گل در ایران زیاد اسات .اماا تغییارا
همخوانی با تغییرا

شاخص تور ندارد .0به علت نوسانا

عوامال باازار ایان

قیماتهاا در ایان بخاش

شدید و ناگهانی قیمتهای فرو

مولوس و

باز رفتن هزینه تاکنون بیش از  31درصد از تولیدکنندگان با شکست مواجه شدهاند و از عرصه این فعالیت
خارج شدهاند .لرا به نظر میرسد که بازاریابی صویح مولوس در داخل و خارج کشور باه منظاور حارف
دززن و واسطههای گل و توجه ویژه به امر صادرا

گل از راهکارهای اساسی رفع چالشهای تولیاد گال

میباشد.
باز بودن هزینههای بازاریابی به ازاك هر شاخه گل عد اطاالو دقیاق عماده و خاردهفروشاان از موال
تولیدکنندگا ن نبود تشکل قوی صادراتی عد حمایت دولت و کمبود زیرساختارها مانند فقادان ساردخانه
سیستم مکانیزه بستهبندی استاندارد و حمل و نقل سریع مطمئن و مناسب از دیگر مشکالتی است که باازار
گلها و گیاهان زینتی با آن روبرو هستند.
0

به طوری که در ساس  0360گل گالیوس شاخهای  2111ریاس فروخته میشد در حالی که بهای فرو

آن در فروردین  0211 0316ریاس بوده است (سلطانمومدی

)0316
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گل و گیاهان زینتی و برتری نسبی این مولوس در مناطق تولید

این مولوس در مقایسه با سطح جهانی بسیار اایین باوده و نتوانساته اسات باه جایگااه

واقعی خود در بازار جهانی دست یابد .این مسئله خود ناشای از مشاکال

و تنگناهاای تولیاد و صاادرا

میباشد .شیوه سنتی تولید و عد استفاده از فناوری جدید در تولید ایان مولاوس و عاد سارمایهگاراری
مناسب در جهت صنعتی کردن آن ضعف بازاریابی صادراتی نظیر بستهبندی و درجهبندی ضاعف سیساتم
حمل و نقل فقدان یا کمبود اایانههای صادراتی عد شناخت ساختار بازارهای مختلف خارجی و وضعیت
رقبا ضعف تبلیغا

و دیگر موانع صادراتی عواملی هستند که بار کااهش ساهم صاادرا

و تجاار

ایان

مولوس مؤثر میباشند.
آ

و هوای مناسب منابع ژنتیکی غنی نزدیکی به بازارهای ملرف عمده و اشتغاسزایی بازی بین  1تاا

 09نفر به طور مستقیم به ازای هر هکتار باز بودن بهرهوری نهادهها به ویژه آ

و غیره از جمله مزیتهای

کاشت گل و گیاهان زینتی میباشد.
رئی

مرکز توقیقا

کشاورزی و منابعطبیعی نابسامانی بازار نابسامانی تشکلهای گل و گیاهان زینتی

اایین بودن سطح دانش فنی نوین ضعف فنی سازه و تأسیسا
زیرساختهای تولید) عد ع ویت ایران در

WTO

گلخانهای عاد تولیاد اایادار (ضاعف در

 0WIPOو غیره را از جملاه ضاعفهاای ایان حاوزه

برشمرد.
یکی از مشکال

اایهای و عمده که تولید گل و گیاهان زینتی را به شد

عد توجه به کیفیت خاك و آ

است .به طوری که یا ارور دهندگان از این موضوو بیخبر هساتند و یاا

به دلیل نمونههای سنگین تجزیه خاك و آ
مولوز

باغبانی در مقایسه با مولوز

نبودن بیمه مولوز
آنها با ریس
به صور

توت تاأثیر قارار داده اسات

از انجا آن خودداری مینمایند .باا توجاه باه ایانکاه تولیاد
زراعی بسیار گران تما میشود یکی از مواناع موجاود روشان

میباشد .در حالی که مولوز

زراعی مانند گند انبه چغندرقند و غیره که تولیاد

چندانی روبهرو نیست از نظر بیمه وضع بهتری دارند .همچنین بع ی از مولاوز

زراعای

ت مینی توس دولت خریداری میشوند در حالی که چنین ت مینی در مورد گل و گیااه وجاود

ندارد.
World Intellectual Property Organization

1
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مشکل دیگر تهیه نهادهها در بخش تولید گیاهان زینتی است که با مشکال

خاصی هماراه اسات؛ از آن

جمله میتوان به مشکل وارد کردن بع ی از مواد گیاهی مانند قلمه گیاه کامل برر و ایاز گیاه اشااره نماود
که به دو گروه تقسیم میگردند؛ گروه اوس که اکثریت را تشکیل میدهند افراد قدیمی و سرمایهدار هستند که
تخلص علمی چندانی در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی ندارند اما به صور

زنجیارهای قسامت عماده

بازار گل و گیاهان زینتای را در اختیاار دارناد .گاروه دو کاه تعدادشاان انادك اسات افاراد متخلاص و
دانشآموختگان رشتههای کشاورزی هستند که اگرچه از تخلص نسبتاً خوبی برخوردار میباشاند ولای باه
دلیل نداشتن تجربه و سرمایه کافی قادر به رقابت با گروه اوس نیستند.
از دیگر چالشهای تولید گل و گیاهان زینتی میتوان به چگونگی برداشت و انتقاس این مولوز

اشاره

نمود که بیشتر در خلوص گلهای شاخه بریده صدق میکند .عد توجه به زمان برداشت شیوه برداشت و
مرحله برداشت میتواند مع التی برای صادرا

گل و گیاهان زینتی به بار آورد .چالش جدی دیگر در این

زمینه چگونگی حملونقل میباشد که در اکثر موارد به سنتیترین شکل آن صور
حمل بستههای گل با اتوبوسهای مسافربری است که در این صور
و عمر ا

میگیرد .نموناه باارز آن

گلها دچار تنش انتقاس شده و کیفیت

از برداشت آنها کاهش مییابد.
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 .1چالشهای ز ربخش باغبانی و نقش بانك کشاورزی در تعد ل نها
از جمله مهمترین دستاوردهای زیربخش باغبانی میتوان به کسب درآماد بارای تولیدکننادگان حفاظ و
توسعه منابع آ

و خاك بهرهبرداری بهینه از منابع تأمین میوه مورد نیاز کشاور کما

تغریهای توسعه صادرا

مولوز

باه تاأمین ساالمت

غیرنفتی تأمین ارز و ایجاد اشتغاس مولاد باا هزیناه کمتار نسابت باه

اشتغاس ایجاد شده در سایر فعالیتها اشاره نمود که از طریق طارحهاایی چاون بهباود کیفیات مولاوز
خشکبا ر صادراتی اصالح و توسعه باغا

اصالح ساختار تولید صادار

طرح طوبی و طرح زیتون ایجاد

شده است.
وضعیت مالی کشاورزان اغلب ضعیف و دسترسی آنهاا باه اعتباارا

زز بارای بازاریاابی مولاوز

تولیدی مودود است .کشاورزان فقیر برای تهیه نقادینگی ماورد نیااز جهات انجاا عملیاا

کشااورزی و

کشاورزان و افرادی که تمایل به سارمایهگاراری در بخاش کشااورزی را دارناد متکای باه تاأمین ماالی و
تسهیال

اعتباری اغلب بانکی و به ویژه بان

بنابراین بان

کشاورزی هستند.

کشاورزی به عنوان نهاد حامی بخش کشاورزی میتواند در زمینه توساعه و ایشارفت ایان

بخش نقش مثبتی ایفا نماید .این بان

با قدر

خود میتواند به گونهای برنامهریزی کند که در راستای رفع

چالشهای این بخش گا بردارد .آمارهای اداره کل نظار
حاکی از آن است که  36/5درصد از تساهیال

بر طرحها و عملیا

ارداختای بانا

اعتبااری بانا

کشااورزی

کشااورزی طای سااسهاای  0314-15باه

زیربخش زراعت و باغداری اختلاص داشته است .به طوری که میزان آن از  05146میلیارد ریااس در اایاان
ساس  0314به  33996میلیارد ریاس در اایان ساس  0315افزایش یافته است .جادوس ( )09عملکارد ملاارف
تسهیال

در زیربخش زراعت و باغداری را طی سالهای  0314-15نشان میدهد.

ارداختی بان

جدول ( -)11عملکرد مصارف تسهیالت ردا تی بانك کشاورزی به ز ربخش زراعت و باغداری
در مقاطي ا ان سالهای 1831-38
(واحد :میلیارد ر ال)
شرح

1831

1831

1831

1831

1833

1838

جمي کل

زراعت و باغداری

18211

28818

21811

28113

21282

88111

111181

جمي کل

18381

12821

11111

11181

11118

81283

112128

83/2

11/2

11/1

88/3

81/8

81/1

81/8

سهم
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

کشاورزی
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ارداختی بان

آمارهای جدوس ( )09نشاندهنده کاهش سهم تسهیال

به طرحهاای زراعات و باغاداری

طی ساسهای اخیر میباشد به طوری که سهم این زیربخش از  31/2درصد در ساس  0314به ترتیب به 44/2
و  49/0درصد در ساسهای  0319و  0319افزایش یافته و در ساسهای بعد ( )0316-11به ترتیب به  35/1و
 30/3کاهش یافته و مجدداً در ساس  0315به  39/6درصد افزایش یافته است.
همانطور که در جدوس ( )09مشاهده میشود از ابتدای ساس ( 0314شروو برنامه چهار توسعه) تا اایان
ساس  0315معادس  401013میلیارد ریاس تسهیال

بوده است کاه باالب بار  099930میلیاارد

ارداختی بان

ریاس آن به زیربخش زراعت و باغبانی اختلاص یافته است .جدوس ( )06مبلب و تعداد تساهیال
به زیربخش باغبانی را تا اایان ساس  0311و  0315به تفکی

ارداختای

نوو فعالیت نشان میدهد.

جدول( -)11تسهیالت ردا تی بانك کشاورزی به ز ربخش باغبانی در مقاطي ا ان سالهای 1833-1838
(فقره -میلیارد ر ال)
عبوان فعالیت

سال 1838

سال 1833
تعداد تسهیالت

مبلغ تسهیالت

تعداد تسهیالت

مبلغ تسهیالت

چای و چایسازی

8121

88/1

11821

111/1

رورش در تان میوه و تولید نوشیدنی ها و ادو ه جات

11818

2111/1

81338

8118/1

رورش در ت سته

-

-

11

12/1

رورش مرکبات

-

-

13

1/1

رورش در ت انار

-

-

18

1/1

رورش در ت رما

-

-

1

1/2

رورش م صوالت شکباری ( ردو ،بادام ،فبدق و )...

-

-

12

2/8

رورش در ت انجیر

-

-

11

2/1

رورش در ت ز تون

-

-

11

2/1

رورش در ت موز

-

-

1

2/81

رورش در ت سی

-

-

1

2/8

رورش در ت ان ور

-

-

1

2/2

-

-

1

2/1

تولید قارچ وراکی

121

122/1

218

281/1

تولید و رورش در تان مثمر سردسیری

8838

111/1

1131

211/21

تولید و رورش در تان مثمر رمسیری

1813

31/8

8118

182/1

تولید و رورش در تان مثمر معتدله

2318

121/1

1211

831/1

رورش در ت یال

و لبالو

مأخر :اداره کل آمار و برنامهریزی بان

کشاورزی
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ادامه جدول( -)11تسهیالت ردا تی بانك کشاورزی به ز ربخش باغبانی در مقاطي ا ان سالهای 1833-1838
(فقره -میلیارد ریاس)
تولیدو رورش سبزی و صیفی

2112

112/3

1122

121/1

تولید و رورش ل

111

18/1

181

31/8

تولید و رورش یاهان ز بتی ( لدانی)

111

11/1

212

82/1

تولید و رورش میوه های دانه ر ز

228

12/22

181

22/2

811

12/8

182

18/8

2312

11/8

1213

121/8

11

11/1

128

18/8

22113

1118/1

18111

813/2

11

11/2

28

11/8

121182

1181/82

111111

1138/18

زانه و تولید نهال
کاشت زعفران
کاشت یاهان دارو ی
کاشت سبز جات و م صوالت باغی و زانه ای
کشت بافت
مجموع
مأخر :اداره کل آمار و برنامهریزی بان

کشاورزی

طبق آمار موجود در جدوس ( )06از ساس  0311تا  0315تعداد تسهیال
 41/2درصد و مبلب تسهیال

ارداختی به زیاربخش باغباانی

بیش از  36درصد افزایش داشته است.

وضعیت ارداختی به طرحهای گلخانهای طی ساسهای اخیر به شرح جدوس ( )01میباشد.
جدول ( -)13عملکرد مصارف تسهیالت ردا تی بانك کشاورزی به طرحهای لخانهای
در مقاطي ا ان سالهای 1833-82
(واحد :فقره -میلیارد ر ال)
1833

شرح
طرحهای لخانهای
کل تسهیالت

1838

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

1813

823

11181

2211

2118

122

1818181

11118

1281388

81283

281181

11888

2/1

1/1

2/88

2/2

1/1

2/1

سهم
مأخر :اداره کل نظار

 8ماهه نخست سال 1882

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

کشاورزی
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همان طور که در جدوس ( )01مشاهده میشود میزان تسهیال

ارداختی به طرحهای مرکور طی سالهای
از  0/4درصد در ساس 0311

 0311-51روندی افزایشی داشته است به طوری که سهم ارزشی این تسهیال
به  2/2درصد در ساس  0315افزایش یافته است.

در ادامه مروری خواهیم داشت بر عملکرد برخی از طرحهای در حاس اجرای بان

که مرتب با زیربخش

باغبانی میباشند.

 .1-1افزا ش بهرهوری ب ،سیستمهای بیاری ت ت فشار و شبکههای بیاری
وزار

جهاد کشاورزی با توجه به شرای موجود در زمیناه بواران آ

از طریاق ساازمانهاای جهااد

کشاورزی استانها مسئوس توسعه سیستمهای آبیاری و زهکشی در سطح کاناسهای درجه  3و  4بوده تاا باا
بهبود شرای انتقاس آ

کارآیی ملرف آ

کشاورزی اقدا به ارائه تسهیال

را باز ببرد .در این راساتا ایان وزارتخاناه باا همکااری بانا

به منظور گستر

سیستمهای آبیاری مدرن و توت فشار نموده است .در

جدوس ( )05آمار عملکرد طرحهای آبیاری توت فشار آمده است.
جدول ( -)18عملکرد تسهیالت طرحهای بیاری ت ت فشار طی برنامه چهارم توسعه
سال
شرح
طرح بیاری ت ت فشار
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

(مبالغ به میلیارد ر ال)

18-31

18-31

18-31

18-31

18-33

2131/1

2111/8

8113/11

8131/2

8321/82

کشاورزی

همانطور که در متن نیز اشاره گردید یکی از چالشهای عمده زیربخش باغبانی ناکافی بودن مناابع آ
تأمینشده و اختلاصیافته برای توسعه کشت مولوز
جامعه میباشد .همچنین این رو
ملرفی گردد .لرا ارداخت تسهیال

بااغی در مقایساه باا عرصاه موجاود و تقاضاای

آبیاری میتواند موجب افزایش بهرهوری آ
فوقالرکر میتواند اثرا

و کاهش هزیناه نهااده آ

منفی این چالش عمده بر مولوز

باغی را

تعدیل نماید.

پائیز 3109

بررسی مشکالت از تولید تا عرضه محصوالت باغی در کشور

طبق آمار اداره کل آمار و برنامهریزی در ساس  0311تعداد  9205فقره تسهیال

51

به مبلاب  0190میلیاارد

ریاس به طرحهای احداث سیستم آبیاری توت فشار بارانی و تعداد  9190فقره به مبلب  935/5میلیاارد ریااس
به طرحهای احداث سیستم آبیاری موضعی توت فشار قطرهای اختلاص داده شده است.
در ساس  0315تعداد  9115فقره تسهیال

به مبلب  0212/5میلیارد ریاس باه طارحهاای احاداث سیساتم

آبیاری توت فشار بارانی ارداخت شده که نسبت به ساس  0311رشد منفای  1/69درصادی در تعاداد ولای
رشد مثبت  04/4درصدی در مبلب را نشان میدهد .لرا میتوان اظهار داشت که در ساس  0315این تسهیال
به واحدهای بزر تری ارداخت شده است که بیانگر صرفه اقتلادی بازتری میباشد.
تعداد  9215فقره طرح احداث سیستم آبیاری موضعی توت فشاار قطارهای در سااس  0315حادود 991
میلیارد ریاس تسهیال
اوشش بان

از بان

دریافت نمودهاند .در مقایسه با ساس  0311تعاداد طارحهاای مارکور توات

رشد منفی  5/9درصدی داشته ولی از لواظ مبلغی رشد مثبت  2/1درصدی را نشان مایدهاد.

بنابراین مانند طرحهای آبیاری بارانی میتوان بیان داشت این طرحها نیز به واحدهای بزر تر و مقرون باه
صرفهتری ارداخت شده است.
در ساس  0315به  2199فقره طرح احداث استخر بیش از  090/3میلیارد ریاس تسهیال

اعطاك گردید کاه

در مقایسه با ساس ( 0311تعداد  995فقره به مبلب حدود  60/0میلیارد ریاس) رشاد بایش از صاد در صاد را
نشان میدهد.
در ساس  0315حدود  9/6میلیارد ریاس تسهیال

جهت حفر و زیروبی چاه و قنا

به  45طرح ارداخت

گردید در حالی که این رقم در ساس  0311معادس  0/4میلیارد ریاس و تنها برای  5طرح بوده است.
همچنین در ساس  0315به  31طرح احداث سیستم آبیاری توت فشار زیرسطوی بیش از  4میلیارد ریااس
تسهیال

اختلاص داده شد.

 .2-1طرح طوبی
طرح طوبی با هدف اعطای تسهیال
احداث و نگهداری باغ زراعت چو

به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایهگراری در طرحهاای
توسعه جنگل یا درختان مثمر و کاشت انواو درختچههاای دارویای
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در تشویق به فعالیت باغبانی و نیز تعدیل چاالش کمباود سارمایه و سارمایهگاراری در زیاربخش باغباانی
میتواند نقش مؤثری ایفا نماید.
البته باید به این نکته توجه داشت که طرح طوبی با آ
در ارتفاعا

باز و با استفاده از آ

اثرگرار بوده و در نتیجه اثرا

چاه اجرا میشود در حالی که این طارح را تنهاا

باران باید اجرا کرد .این امر به مرور میتواند بار ذخاایر آ

زیرزمینای

زیستمویطی به همراه داشته باشد.

در جدوس ( )21آمار عملکرد این طرح طی برنامه چهار توسعه آمده است.
جدول ( -)22الصه مار و عملکرد طرح اعتبارات طوبی طی برنامه چهارم توسعه
سال
شرح
طرح طوبی
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

(مبالغ به میلیارد ر ال)

18-31

18-31

18-31

18-31

18-33

121/8

111/3

181/2

182/1

182/1

کشاورزی

همانطور که مشاهده میشود روند اعطای این تسهیال
است .در حقیقت در حاس حاضر بسیاری از مولوز

طی دوره ماورد بررسای تقریبااً کاهشای باوده

زراعی در زمینهای با شیب زیاد کشت میشوند که

این امر فرسایش شدید خاك و کاهش عملکرد را در بلندمد

به دنباس خواهد داشات .لارا چنانچاه طارح

طوبی در این اراضی اجرا شده و درختان مثمر و غیرمثمار در ایان اراضای زراعای مساتقر شاوند ناه تنهاا
فرسایش کاهش می یابد بلکه مولوز

به دست آمده از عملکارد بیشاتر و در نتیجاه ساودآوری باازتری

برخوردار خواهند بود.

 .8-1صبا ي تبد لی و تکمیلی کشاورزی
حسب قراردادهای عاملیت دوجانبه فیمابین بان
متقاضیان واجد شرای تأسی
عملکرد تسهیال

کارخانجا

کشااورزی و وزار

جهادکشااورزی تساهیالتی باه

صنایع تبدیلی و تکمیلی ارداخت شاده اسات .در جادوس ()20

یارانهدار طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی آمده است.
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جدول ( -)21عملکرد تسهیالت ارانهدار طرحهای صبا ي تبد لی و تکمیلی کشاورزی طی برنامه چهارم توسعه
(مبالغ به میلیارد ر ال)
سال
شرح
طرح صبا ي تبد لی و تکمیلی
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

18-31

18-31

18-31

18-31

18-33

328/8

328/8

1282/21

1282/18

1121/11

کشاورزی

یکی از چالشهای زیربخش باغبانی که ایشتر به آن اشاره گردید منطبق نبودن ظرفیت و ساختار صنایع
تبدیلی نگهداری و بستهبندی کشور با الزاما

تولید مولوز

باغبانی برای عرضه باه بازارهاای جهاانی

میباشد .لرا زز است با توجه به اتانسیل تولید در هر منطقه و نیز با توجه به بازارهای صادراتی و وارداتی
کشور این طرحها اولیتبندی شوند.
اایین بودن تنوو فرآوری و بستهبندی مولوز
آن روبروست .بنابراین بان

باغی چالش دیگری است که زیربخش باغبانی کشور با

کشاورزی با مدیریت مناسب در این راستا میتواند صنایع توت اوشاش خاود

را در مسیر مطلو تری هدایت نماید.
مطابق آمار دریافتی از اداره کل آمار و برنامهریزی بان
صنایع تبدیلی و تکمیلی مولوز

کشاورزی کال تساهیال

ارداختای باه بخاش

باغی در ساس  0315حدود  4304/29میلیارد ریااس باوده اسات کاه در

مقایسه با ساس ( 0311حدود  3011/56میلیارد ریاس) رشد  31/1درصادی را نشاان مایدهاد .جادوس ()22
تسهیال

ارداختی به صنایع تیدیلی و تکمیلی مولوز

باغی را در ساسهای  0311و  0315نشان میدهد.
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(مبالغ به میلیارد ر ال)

جدول ( -)22تسهیالت ردا تی به طرحهای صبا ي تبد لی و تکمیلی م صوالت باغی
1833
سال

1838

تعداد

مبالغ

تسهیالت

ردا تی

تسهیالت

ردا تی

ب یری و شیره یری از میوهجات و سبز جات

1

18/32

13

11/18

تولید و بستهببدی مواد غذا ی به صورت ما ي ( بمیوه ،شربت و شیره)

1

1/22

11

111/21

تولید و فر وری کشمش و رما

18

28/21

83

11/12

درجهببدی و بستهببدی میوهجات و سبز جات

12

121/12

81

111/88

استخراج عصارههای یاهی

1

8/11

1

1/22

انجماد و شك کردن میوهجات و سبز جات

8

11/18

11

121/88

انواع اسانس و سا ر افزودنیهای مواد غذا ی (اسانس یاهی و )...

2

2/22

1

8/12

اک کردن و درجهببدی و بستهببدی سته

12

81/28

11

11/18

اک کردن و درجهببدی و بستهببدی رما

21

11/33

12

38/28

11818

2111/11

81338

8118/11

تولید اسال س و چیپس و ودر و ( ...میوهجات و سبز جات)

1

88/82

1

28/33

تولید انواع کبسانتره میوه (به جز کبسانتره مرکبات)

8

11/88

2

1/12

تولید کمپوت میوهجات و سبز جات

1

1/22

11

22/12

تولید کمپوست

8

2/21

11

83/18

تولید کبسانتره میوهجات و سبز جات

8

1/21

12

22/21

عمل وری و حفاظت میوهها و سبزیها از فساد ،به جز سته و رما

21

112/12

8

12/18

11181

8123/81

82812

1811/21

شرح

رورش در تان میوه و در تان دانههای جیلی و م صوالت نوشیدنی و م صوالت ادو های

جمي کل
مأخر :اداره کل آمار و برنامهریزی بان

تعداد

مبالغ

کشاورزی

همانطور که در بخش صنایع تبدیلی بیان شد طبق آمار وزار

جهادکشاورزی تا اایان ساس 516 0311

واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در زیربخش باغبانی با سرمایه  3613/43میلیاارد ریااس مشاغوس باه فعالیات
بودهاند .با مقایسه این آمار و تسهیال

ارداختی بان

در ساس  0311و همچنین بادون درنظار گارفتن آماار

مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی اعال شده توس وزار

صنایع و معاادن (باا اشاتغاس بایش از 91نفار)
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میتوان اظهار نمود که در ساس مرکور بیش از  19/2درصد سرمایه مورد نیااز در ایان زمیناه توسا بانا
کشاورزی تأمین مالی شده است.

 .1-1مکانیزاسیون
کوچ

و اراکنده بودن اراضی کشااورزی در کشاور فرساوده باودن بسایاری از ماشاینآز

کشاورزی عد تناسب قیمت ماشین آز

کشاورزی باا قیمات مولاوز

کشاورزان فقدان تعمیرگاههای سیار و ثابت عد تناسب ماشینآز

و ادوا

کشااورزی داناش علمای کام

خارجی باا وضاعیت و شارای آ

هوایی کشور و باز بودن سن شاغالن در بخاش کشااورزی از مهامتارین مشاکال

و

و چاالشهاای بخاش

کشاورزی در ایران میباشد .توسعه مکانیزاسیون متناسب با سیاستهای کالن بخش کشاورزی و همگان باا
برنامههای باغی موجب میگردد میزان ضایعا
فرآوری در کارخانجا

مولوز

در زمان برداشت و جابجایی و همچنین هنگاا

صنایع تبدیلی کاهش یابد و از این طریق امکان ح اور در عرصاه رقابات جهاانی

فراهم گردد .در جدوس ( )23آمار عملکرد بان

در زمینه مکانیزاسیون ارائه شده است.

جدول ( -)28تسهیالت اعطا ی بانك کشاورزی در زمیبه مکانیزاسیون 0طی برنامه چهارم توسعه
(مبالغ به میلیارد ر ال)
سال
شرح
طرح توسعه مکانیزاسیون
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

طبق آمار وزار

اعتباری بان

18-31

18-31

18-31

18-31

18-33

118

118

231/18

118/31

182/21

کشاورزی

جهاد کشاورزی میزان تاأمین تراکتاور بااغی از  692دساتگاه در سااس  0316باه 119

دستگاه در ساس  0311رسیده و برابر  9/1درصد رشد داشته است .نازس بودن درجه و ضاریب مکانیزاسایون
در فعالیتهای باغباانی از جملاه چاالشهاای موجاود در زیاربخش باغباانی مایباشاد .منظاور از درجاه
مکانیزاسیون مقدار عملیا

مکانیزه انجا شده به کل عملیا

نسبت سطوی که در آن عملیا

 0این تسهیال

مکانیزه موردنیاز میباشد باه عباار

دیگار

مکانیزه انجا شده به کل سطح .ضریب مکانیزاسیون نیز شاخلی است که

شامل طرحهای توسعه مکانیزاسیون و خرید تراکتور و کمباین میباشد.
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کیفیت را در مکانیزاسیون بررسی میکند و عبارتست از نسبت مجموو کل توان کششی موجود باه مجماوو
کل سطح زمینهای زراعی که مقدار توققیافته آن در ساس  0316معادس  0/10اسب بخار در هکتار بوده که
در مقایسه با ساس  1/52( 0319اسب بخار در هکتاار) رشادی بایش از  5/1درصاد را نشاان مایدهاد .در
جدوس( )24درجه مکانیزاسیون در فرآیند تولید مولوز

باغی برای ساسهای  0319و  0316آمده است.

جدول ( -)21درجه مکانیزاسیون در فر بد تولید م صوالت اساسی
(درصد)
نوع عملیات

سال
شرح

اکورزی

کاشت

داشت

برداشت

میان ین درجه مکانیزاسیون

تا ا ان سال 31

11

28

81

2

م صوالت باغی

سال 31

13

82

81

2

مأخر :وزار

جهاد کشاورزی

همانطور که در جدوس ( )24مشاهده میشود درجه مکانیزاسیون در زیربخش باغبانی ااایین باوده و در
مرحله برداشت این درجه صفر میباشد.

 .1-1احیای اراضی ،استقالل اقتصادی و امبیت غذا ی توسط شرکت توساعه و عماران اراضای
بانك کشاورزی
بان

کشاورزی تنها بان

تخللی در بخش کشاورزی و تأمینکننده بخش اصلی اعتبارا

برای توسعه

کشاورزی در کشور است که به منظور ایشگامی در جهت ایجااد اعتمااد بارای جلاب سارمایههاای بخاش
خلوصی و هدایت صویح آنها جهتدهی اعتبارا
کارگیری تکنی

بانکی و استفاده بهینه از منابع فوقالرکر همچناین باه

و رو های ایشرفته و در نهایت سرعت بخشیدن به اینگونه برنامههاا اقادا باه تأسای

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بان
جدوس ( )29آمار عملکرد تسهیال

اعطایی بان

زمین) در قالب سارمایهگاراری مساتقیم نماوده اسات .در
زمین بیان شده است.
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جدول ( -)21عملکرد تسهیالت اعطا ی بانك زمین طی برنامه چهارم توسعه
سال
شرح
طرح احیاء و توسعه اراضی
مأخر :اداره کل نظار

بر طرحها و عملیا

اعتباری بان

(مبالغ به میلیارد ر ال)

18-31

18-31

18-31

18-31

18-33

8/3

8/8

1/13

11/21

83/1

کشاورزی

از آنجا که اراضی شیبدار قابلیت کاشت برخی از درختاان مثمار را دارناد در صاور
شرای اقلیمی مطلو

است این اراضی بیشتر به کشت مولوز

مناساب باودن

باغی اختلاص یابد .بادین ترتیاب ناه

تنها تولید این زیربخش افزایش مییابد بلکه مانع از فرسایش خاك شده و موجب مایشاود کاه از اراضای
موجود بیشترین بهرهوری حاصل گردد.

 .1-1صبدوق بیمه
صندوق بیمه کشاورزی همواره با تأمین اوشش حمایتی برای انواو مولاوز

کشااورزی دا طیاور

زنبور عسل کر ابریشام آبزیاان ارورشای طارحهاای جنگالداری مرتعاداری و آبخیازداری در مقابال
خسارتهای ناشی از سوانح و حوادث قهری نظیر تگار
یخبندان آتشسوزی صاعقه آفا

طوفاان خشکساالی زلزلاه سایل سارمازدگی

و امراض نباتی عمومی و قرنطینهای و امراض واگیر حیوانی عماومی و

قرنطینهای توانسته است در راستای اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی گا بردارد.
صندوق بیمه کشاورزی فعالیت خود را در زیربخش باغبانی از ساس زراعی  0369-69با بیمه دو مولوس
انگور و خرما در سطوی معادس  0112هکتار آغاز نمود و اکنون با گرشت  04سااس از زماان اجارای طارح
بیمه مولوز

باغی عملکرد صندوق بیماه از مارز  411هزارهکتاار گرشاته و تعاداد مولاوز

بااغی

زیراوشش نیز به  42مولوس رسیده است.
اوشش بیمهای عامل خطر خشکسالی در این زیربخش از ساس زراعی  0366-61با اجرای بیمه چاای در
استانهای شمالی کشور آغاز و به تدریر به مولوز

دیگری همچون زعفران انگور دیم بادا دیم زیاره

سبز گل مومدی آبی و دیم انجیر دیم و فندق دیم تعمیم داده شده است.
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برای هر مولوس گزینههای متعدد بر حسب میانگین تولید در واحد سطح و منااطق مختلاف کشاور در
قالب بیمههای عمومی و یا تکمیلی ارائه گردیده که در مجموو ارائه  344گزیناه حاق انتخاا

مطلاوبی را

برای تولیدکنندگان در بیمه نمودن باغها فراهم نموده است.
عوامل خسار زای قهری توت اوشش در زیربخش باغباانی  29عامال خطار مایباشاد کاه بارای هار
مولوس متغیر بوده و هر مولوس از  9تا  04عامل را شامل میشود.
باغی توت اوشش صندوق بیمه کشاورزی عبارتند از آلبالو آلو انار انجیار انگاور باادا

مولوز

ارتقاس استه تو فرنگی چای خرما زردآلو زرش
کیوی گردو گریپفرو
لیموتر

زعفران زیتاون زیارهسابز سایب عناا

گل رز گل گالیوس گل مومدی گل میخ

فنادق

گالبی گوجهسبز گیالس لیلیو

لیموشیرین موز نارنگی هلو شلیل و شفتالو.

آمارها نشان میدهند که سطح کل باغا

بیمهشده در ساس زراعی  0316-11در کشاور معاادس 362926

هکتار بوده است که با توجه به این که کل سطح زیرکشت باغا

کشور در سااس مارکور  2994604هکتاار

بوده است لرا میتوان بیان داشت تنها  04/9درصد سطح باغا

کشور توت اوشش بیمه میباشاد .از باین

مولوز

توت اوشش بیمه خرما با  14930/0هکتار استه با  62914/2هکتار انگور با  42269/9هکتاار

و سیب با  36199/2هکتار به ترتیب بیشترین سطح بیمه شده را در بین مولوز

باغی به خود اختلااص

دادهاند.
میزان حق بیمه دریافتی و غرامت ارداختی این صندوق طی ساسهای برنامه چهار توساعه در زیاربخش
باغبانی به شرح جدوس ( )29میباشد.
جدول ( -)21میزان در افتی و ردا تی صبدوق بیمه کشاورزی طی برنامه چهارم توسعه در ز ربخش باغبانی
(مبالغ به میلیارد ر ال)
سال

1831

1831

1831

1831

1833

حق بیمه

سهم بیمهگزار

59/29

342/61

325/90

329/55

923/04

در افتی

سهم دولت

341/99

914/91

903/05

429/19

0112/09

0212/59

0146/26

0150/62

0069/61

0909/11

شرح

غرامت ردا تی
مأخر :صندوق بیمه کشاورزی
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همانطور که در جدوس ( )29مشاهده میشود بیشترین سهم دولت از حق بیمه دریافتی زیربخش باغبانی
( 61/9درصد) در ساس  0314بوده است .با توجه به آمار از ساس  0319به بعد با کاهش سهم دولت از 99/6
درصد در ساس  0319به  99/9درصد در ساس  0316میزان کل حق بیمه دریافتی در زیربخش باغبانی نیاز از
 0126/21میلیارد ریاس در ساس  0319به  692/14میلیارد ریاس در ساس  0316کاهش یافته اسات .اا

از آن

با افزایش سهم دولت به  96/4درصد در ساس  0311میزان حق بیمه دریاافتی نیاز در آن سااس باه 0919/3
میلیارد ریاس افزایش یافته است .بنابراین می توان نتیجه گرفات کاه باا افازایش ساهم دولات در حاق بیماه
ارداختی تقاضا برای بیمه مولوز
کاهش ریس

باغی افزایش یافته که این امر میتواند در تشویق به فعالیت باغبانی و

تولید این فعالیت مفید واقع شود.

 .1-1حمل و نقل و احداث سرد انه
عد وجود امکانا

انبارداری و سردخانه در بسیاری از مراکز تولید مولاوز

مولوس با قیمت اایین در زمان برداشت شده است و همچنین افزایش ضایعا

بااغی موجاب فارو

مولوز

برداشت شده را

به همراه دارد.
از سوی دیگر نامناسب بودن وسایل حمل و نقل و راههای ارتباطی از مراکز تولید تا بازارهاای ملارف
مولوس در بسیاری از مناطق کشور موجب افزایش ضایعا

و یا کاهش کیفیت مولوس در باازار ملارفی

شده است و در برخی موارد کاهش قیمت مولوس را نیز به دنباس داشته است.
لرا توجه به موارد فوق میتواند بخشی از مشکال
این راستا بان

کشاورزی با اعطاك تسهیال

تولیدکنندگان مولوز

بااغی را مرتفاع ساازد .در

در زمینه حمال و نقال و احاداث ساردخانههاا کما

توجهی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی کرده است .در جدوس ( )26آمار تسهیال

شاایان

ارائه شده به طرحهاای

حمل و نقل و احداث سردخانه در ساسهای  0311و  0315به کل بخش کشاورزی اشاره شده است .زز به
ذکر است که این آمار برای زیربخش باغبانی به تفکی

موجود نمیباشد.
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*

جدول ( -)21تسهیالت ردا تی به طرحهای حمل و نقل و احداث سرد انه در سالهای  1833و 1838

(مبالب به میلیارد ریاس)
1833

سال

1838

تعداد تسهیالت

مبالغ ردا تی

تعداد تسهیالت

مبالغ ردا تی

18

11/21

31

221/88

احداث سرد انه

12

81/1

81

118/1

انبار کردن و انبارداری

21

21/1

11

11/1

ماشین الت حمل و نقل (سرد انهای)

182

118/8

1228

111/1

حمل و نقل زمیبی بار (به جز راه هن)

821

21/8

111

11/3

حمل و نقل از طر ق راه هن بین شهری

3

2/1

8

2/2

حمل و نقل در ا ی و حمل و نقل در بهای ساحلی

8

2/8

3

2/2

حمل و نقل در بهای دا لی

-

-

1

2/21

بار یری و تخلیه بار

28

8/1

12

1/1

احداث جاده بین مزارع

18

1/1

11

2/81

سا ر فعالیتهای شتیبانی حمل و نقل

121

3/1

181

11/1

1221

221/81

1811

181/18

شرح
دمات سرد انهای جهت ن هداری موادغذا ی

جمي کل
مأخر :اداره کل آمار و برنامهریزی بان
*

کشاورزی

آمار مربوط به کل بخش کشاورزی است.
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 .1نتا ج و یشبهادات
همانطور که در بخشهای قبلی نیز اشاره گردید شرای اقلیمی و آ
امکان تولید مولوز
تولید این مولوز

و هوایی ایران به گونهای است که

متنوو باغی از سردسیری تا گرمسیری را فراهم مایآورد .باا وجاود اتانسایل باازی
در کشور مولوز

باغی نتوانستهاند از لواظ صادرا

و ارزآوری به جایگاه واقعای

خود دست یابند .علت این امر وجود چالشهایی از مرحله تولیاد تاا عرضاه و صاادرا
میباشد .لرا در این مطالعه سعی گردید با استفاده از رو
موجود در این زیربخش صور

ایان مولاوز

کتابخانهای نگاهی اجمالی بر مهمترین چالشهای

اریرد.

اولین و مهمترین عامل در نگاه اوس عد سرمایهگراری کافی و در نتیجه اایین بودن بهرهوری در تولید و
فرآوری مولوز

باغی میباشد .به طور کلی کشورهای در حاس توسعه معموزً با کمباود سارمایه کاه از

مهمترین منابع تولیدی موسو

میشود مواجهند .سایر منابع تولیدی در این کشورها ممکن اسات فاراوان

بوده باشد ولی به دلیل عد استفاده بهینه اتالف میشود که نتیجه این امر بهرهوری اایین آنهاست .لرا بارای
این کشورها مهم خواهد بود که در راستای توسعه و ایشرفت سرمایه مودودشان را طوری تخلیص دهند
که اوزً سبب بکارگیری سایر عوامل تولیدی و افزایش بهرهوری آنها گردد؛ ثانیااً مناابع تولیادی در راساتای
تولید مولوزتی به کار گرفته شوند که دارای مزیت نسبی منطقهای و ملی باشند.
آمارها نشان میدهند که مولوز

باغی بازترین مزیت نسبی را در باین مولاوز

دارند .لرا در این بخش زز است که به برخی مولوز

کشااورزی ایاران

صادراتی که از مزیت رقابتی مناسب برخوردارند

توجه و تأکید ویژهای مبروس گردد .در ادامه راهکارهای ایشنهادی در زمینه تعدیل چاالشهاای موجاود در
زیربخش باغبانی ارائه میگردد.
* در مرحله تولید زز است به اصالح باغهای قدیمی و غیرتجاری اقادا و ارقاا جدیاد کاه در باازار
جهانی با تقاضای خوبی روبهرو هستند مورد بهرهبرداری قرار گیرناد .همچناین زز اسات در برناماههاای
توسعه آتی هر منطقه به تشویق کاشت درختان میوه متناسب با شرای کشاورزی و اقلیمی آن منطقاه توجاه
شود .عواملی چون جرابیت سرمایهگراری و بهرهوری باز تهیه و تأمین به موقع نهاس ارائاه نهااس رایگاان
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و ایجاد انگیزه در باغداری کششاریر بودن بازار ملرف و رونق صادار

از جمله عوامال

مؤثر در موفقیت چشمگیر این زیربخش میباشند.
* ضایعا

مولوز

کشاورزی به دلیل کافی نبودن تجهیزا

مورد نیاز برای برداشت انواو مولوز

باغی و نبود صنایع بستهبندی تبدیلی و تکمیلای در نزدیکای مراکاز تولیاد از دیگار مشاکال
زیربخش باغبانی میباشد که موجب شده است بخشی از تولیدا

موجاود در

به هدر رفتاه و حتای در ماواردی سابب

نابسامانی عرضه و مانعی در راه تأمین نیاز باشد .بنابراین فرآوری ماازاد تولیاد و اساتفاده کامال از ظرفیات
صنایع تبدیلی امری الزامی است .لرا سیاست دولت باید در راستای کاهش هزینه مبادله قرار گیرد و با ارائاه
تسهیال

زز نظیر شفافیت قیمت مولوز

کشاورزی اعتبارا

بانکی مناسب حملونقل جادهای و نیاز

از طریق ابزارهایی مانند کاهش سوبسید و تعیین قیمت ت مینی از ضایعا
با اعطاك تسهیال

جهت مدرنسازی و یا احداث واحدهای صنایع بستهبندی تبدیلی و تکمیلی در نزدیکای

مراکز تولید میتواند در کاهش ضایعا
تجهیزا
ضایعا

تولیدی نقش مؤثری ایفاا نمایاد .همچناین چنانچاه باه

مولوز

مورد نیاز برای برداشت و حمل مولوز
این مولوز

باغی در قالب طرح مکانیزاسیون تسهیال

داده شاود

میتواند تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

* با توجه به باز بودن ضریب ضایعا
کاهش این ضایعا

جلوگیری کند .بان

کشاورزی

در زیربخش باغبانی لرا زز است به دنباس رو هایی به منظور

بود .در این راستا مطالعا

رو های اقتلادی جلوگیری از ضایعا

بسیاری انجا شده است که در اداماه باه معرفای برخای از

اشاره خواهد شد:

 برنامه کبار ذاری کشت م صول :برخی از کشورهای ایشرفته از جمله اتوادیه اروااا در ایگیاریسیاست خودکفایی مولوز

استراتژی

و صدور آن در سایه حمایتهای فراوان از کشااورزان باا

بوران مواجه شدند .زیرا عالوه بر اینکه قیمت ارداختی به کشاورزان از قیمات جهاانی باازتر باود
مازاد مولوس نیز حادث شد که حتی با یارانه صادراتی نتوانستند این مازاد را از بین ببرند .بناابراین
اتوادیه ارواا تلمیم گرفت برای جلوگیری از ایجاد مازاد مولوس و جلوگیری از کاهش ضایعا

با

کشاورزان وارد گفت و گو شود و به آنها ایشنهاد نمود که مقداری از سطح زیرکشت مولوس یا کل
آن را در قباس ارداخت جبرانی نقدی کنار بگرارند .با اجارای ایان سیاسات مقادار زیاادی از ماازاد
مولوس کاسته شده و در نتیجه میزان ضایعا

نیز کم شد .م افاً این که هزینه جبرانی برای دولات
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کمتر از مجموو هزینه یارانه صادراتی و سایر اشکاس حمایت بود .از ایان رو
مازاد مولوزتی که درصد بازیی از آنها همه ساله به صاور
میشوند استفاده نمود .با توجه به این رو

ضاایعا

مایتاوان در ماورد

از چرخاه ملارف خاارج

میتوان ایشنهاد نمود که دولت مازاد تولید مولوز

باغی در مناطق مختلف را شناسایی نموده و به منظور انتقاس ایان ماازاد باه مراکاز ملارف و حتای
اایانههای صادراتی امکانا

و تسهیالتی فراهم نماید .در این راستا دولت میتواند با سیاستهایی از

قبیل تخفیفهایی در تعرفه صادراتی و یا کم های مالی در هزینه حمل و نقل مشوق تولیدکنندگان
باشد .همچنین با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطقی که با مازاد تولید روبرو هستند مایتاوان
ضایعا

را کاهش داد .بان

ایجاد اایانههای فرو

نیز با ارداخت تسهیال

به احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی

و اایانههای صادراتی ایجاد انبارها و سردخانههای نگهداری این مولوز

و غیره میتواند نقش مثبتی ایفا نماید.
 سیاستهای کاهش هز به مبادله :طوزنی بودن فاصله زمانی و مکانی رسایدن مولاوس باه دساتملرفکننده از زمان برداشت از ی

سو به دلیل وجود واسطههای گوناگون حمل و نقل جاادهای

انبارداری نامناسب فقدان سردخانه و غیره موجب از بین رفتن بخشی از مولوس شاده و از ساوی
دیگر وجود مراحل گوناگون در انتقاس مولوس موجب باز رفتن هزینه مبادله میگردد .در بع ای از
مناطق کشور برای مبارزه با این امر اتوادیههای تعاونی کشاورزان نسبت به ارائه مولوس در میادین
میوه و ترهبار اقدا میکنند که به دلیل عد وجود تشکل فراگیر در ایران هماه کشااورزان قاادر باه
ارائه مولوس خود از این طریق نمیباشاند .لارا سارمایهگاراری در ایجااد واحادهای ساورتینگ و
بستهبندی و یا ایجاد مراکز عرضه مستقیم در نزدیکی مراکز تولید میتواند موجب کوتاه شدن اروسه
عرضه مولوس و در نتیجه کاهش قیمت تما شده مولوس گردد.
 به کار یری قیمت تضمیبی :سیاست تعیین قیمت ت مینی خرید مناسب باعث میشود کهاوزً در زمان اایین بودن قیمت در بازار منافع کشاورز به مخاطره نیفتد و ثانیاً به دلیل خریاد دولات
در زمان عد خرید به قیمت مناسب از سوی بازار مولوس به صاور
ساس  0315برای مولوز

نارنگی انار خرما کشمش انجیر خش

ضاایعا

از باین نارود .در

برگه زردآلو سیب ارتقاس
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و گریپفرو

قیمت ت مینی از سوی هیئت وزیاران تعیاین شاده اسات .در

لیموشیرین لیموتر

حقیقت قیمت ت مینی ریس

نوسانا

قیمت در بازار را تعدیل نموده و باه عناوان مشاوقی بارای

تولیدکنندگان میباشد.
 بازار ابی و کیفیت بستهببدی :بازاریابی زمینه جررا فراهم کرده و در نتیجه از میزان ضایعا
بستهبندی مولوز

کاسته میگاردد .ارتقاای تکنولاوژی و افازایش کیفیات

غرایی میتواند نقش مهمی را در ایجاد ارز

افزوده ایفا نماید .زیرا توجه باه

مواد افزودنی ضد فساداریری و آفا

و بااکتریهاا باعاث مایشاود

مسائلی از قبیل نور حرار
بازاریا

بیشتر مولوز

کشاورزی به باازار

رساند .فرو

به موقاع موجاب کااهش موجاودی

مولوس را به قیمتی مناسب به فرو

مولوس در انبار سردخانه و مزرعه شده و در نتیجه ضایعا

به حداقل مایرساد .باه طاور کلای

ایجاد انبار و سردخانه بهینهسازی سیستمهای حمل و نقل ایجاد اایانههای صاادراتی و  ...از جملاه
موارد دیگری هستند که میتوانند در کاهش ضایعا
بان

نقش مؤثری ایفا نمایناد .لارا سارمایهگاراری

در این راستا توجیهاریر میباشد.

* ایشتر اشاره گردید که صادرا

مولوز

باغی میتواند ارزآوری قابل مالحظهای را برای کشور به

همراه داشته باشد اما با چالشهای فراوانی روبروست .لرا نیاز به اتخاذ سیاساتهاایی باه منظاور افازایش
صادرا

احساس میشود .یکی از مواردی که باعث کاهش صادرا

کازها و عد کاارایی در امار تجاار

میگردد تعرفهها و موانع غیرتجاری است .ایوستن ایران به  WTOمیتواند این موانع را تا حادودی کااهش
دهد .0رعایت بهداشت مطابق استانداردهای تعریفشده بینالمللی تولید و در نتیجاه باازار ملارف نیاز در
افزایش صادرا

مولوز

مؤثر میباشد .توجه به نیاز و سلیقه مشاتریان در امار صاادرا

حیاتی است .یکی از امور بسیار مهم که امروزه در تغییر ترجیوا
مؤثر میباشد تبلیغا

است که در این زمینه تال

دامنه استفاده از مولوز

1

کمی صور

را افزایش داد .بنابراین تبلیغا

همانطور که طبق یکی از اصوس موافقتنامه گا

بسایار مهام و

و سلیقه ملرفکننده در مورد یا
گرفته است .همچنین با تبلیغا

کااز

مایتاوان

میتواند منونیهای مطلوبیت کشورهای مختلف

(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجار ) باید تعرفهها به تدریر کاهش یابد.
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را به سمت کازی تبلیغاتی متمایل نماید که واکنش کمتر مشتریان نسبت باه افازایش قیمات آن کااز را باه
همراه خواهد داشت.
* اایین بودن کیفیت برخی از مولوز

باغی عد رقابتاریری این مولوز

در بازارهای خاارجی

و کاهش قیمت و سودآوری آنها در بازار داخلی را باه هماراه دارد .لارا بکاارگیری ماشاینآز
برداشت و حمل و نقل بستهبندی و فرآوری مولوز
در راستای افزایش کیفیت مولوز
استاندارد از نظر آفا

میتواند گامی

تولیدی باشد .حمایت از بخش خلوصی برای احداث نهالستانهاای

و به خلوص بیماری با نظار

راستای افزایش کیفیت مولوز

باغی و نیز استفاده از ارقا مرغو

مادرن در

واحدهای توقیقااتی مایتواناد راهکاار دیگاری در

تولیدی به شمار آید .در این خلوص بان

کشااورزی مایتواناد حفاظ

استاندارد همه جانبه در نهالستانهای توت اوشش خود را در اولویتهای نظارتی قرار دهد.
* متأسفانه بخش بازاریابی بینالمللی مولوز
مطلو

باغبانی به لواظ تأثیراریری از مناسبا

فعالیت ندارد .حل چالش های کلیادی ایان بخاش و حارف مقاررا

مشوقهای جرا

برای صادرکنندگان میتواند صادرا

لرا بان
صادرا

کشور نقش مؤثری ایفا نماید.

در صور
مترمکعب آ

تبدیل ی

دسات و اااگیر و برقاراری

باغبانی را به یکی از منابع عمده درآمد تبدیل کناد.

کشاورزی با مشارکت در احداث اایانههای صادراتی برای مولوز

* در حاس حاضر تنها  01درصد از سطوح باغا

سیاسی به طور

بااغی مایتواناد در توساعه

میوه کشور توت اوشش آبیاری توت فشار میباشاند.

میلیون هکتار از باغا

باه آبیااری توات فشاار امکاان صارفهجاویی  6-01میلیاارد

وجود دارد .در این زمینه بان

آبیاری توت فشار و طارحهاای

کشاورزی با اعطاك تسهیال

آبخیزداری در راستای بهرهوری بهینه از منابع مودود آ
* سطوی از باغا

گامی مؤثر برداشته است.

کشور در اختیار افراد غیرحرفهای است که صاحبان آنها از آن به عنوان تفنن و تفریح

بهره میگیرند .آموز های ترویجی این باغداران میتواند به تدریر این باغا
تولید تبدیل کند .همچنین آموز

را به کاانونهاای اقتلاادی

ترویجی باغداران برای زماان و شایوه مناساب برداشات درجاهبنادی

بستهبندی و چگونگی حمل میوه از دیگر اقداما

مؤثر بر بهبود وضعیت باغباانی کشاور مایباشاد .بانا

کشاورزی میتواند با استفاده از کارشناسان مشاور خود در زمان اعطاك تساهیال

از طریاق صاندوق بیماه
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کشاورزی زمان و شیوه مناسب برداشت درجهبندی بستهبندی و حمل مولوز

را به متقاضیان آماوز

داده و یا طی بروشورهایی آنها را راهنمایی نماید.
* یکی از عواملی که موجب ضایعا

باز در مولوز

تولیدی و نیز فرو

با قیمت اایین مولوز

باغی میگردد عد وجود انبارها و سردخانههای نگهداری میوه در نزدیکی مکانهای تولید این مولاوز
میباشد .بان

به متقاضیان احداث انباار و ساردخانههاای نگهاداری مولاوز

با اعطاك تسهیال

میتواند در راستای کاهش مشکال
و مناطق عمده تولیدکننده مولوز

زیربخش باغبانی گا مؤثری بردارد .بنابراین مطلو
تسهیال

باغی شناسایی شده و سپ

است ابتدا استانها

مرکور با توجه به مولوز

و

توسعه آموز

و

استانهای عمده اولویتبندی شود .لرا زز است سرمایهگراری بیشتری در امر توقیقا
برنامههای ترویجی در مناطق مختلف صور

بااغی

اریرد تا ظرفیتساازی زز بارای سلساله مراحال مادیریت

باغداری و بازاریابی انجا شود.
* مدیریت ضعیف باغی عد اطالو باغداران از رو های نوین کشت عاد اساتفاده از ارقاا گیااهی
مناسب عد دقت در تغریه گیاهان ملرف بسیار کم یا بسیار زیاد سمو به کارگیری رو هاای سانتی و
غیرعلمی عد اطالو از رو های جدید بستهبندی جداسازی و نگهداری مناساب و یکپارچاه و مکاانیزه
نمودن اراضی موجب میگردد که علیرغم وجود امکانا
تولیدا

بالقوه تولید مولوز

باغی بخش اعظمی از این

از بین بروند .بنابراین افزایش میزان دسترسی کشاورزان خردهاا و کارگاههای فرآوری مولوز

منابع مالی و اطالعا

به

بازار تدوین چارچو های مقرراتای مناساب کاه کنتارس و هادایت مادیریت اماور

باغداری و کیفیت مولوز

ساازمانهاا و ظرفیاتهاای مناساب و

تازه را در اختیار داشته باشد تأسای

مقت ی به منظور تسهیل اجرای چارچو های مقرراتی و سازماندهی ایشرفته کشاورزان و بهبود رو هاای
زراعی و کاشت داشت و برداشت از جمله عواملی است که میتواند در تعدیل چالشهای زیربخش باغبانی
مفید واقع شود.
* راهاندازی نظا ت مین کیفیت مولوز
ظرفیت کاهش ضایعا
حملونقل کاهش ضایعا

باغی به منظور کاهش ضاایعا

مربوط به تأخیرهای زمانی عملیا

ا

مرباوط باه تولیاد و ماازاد

از برداشت کااهش ضاایعا

ذخیرهسازی و نگهداری کاهش ضایعا

مرباوط باه

مربوط به فارآوری کااهش ضاایعا
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ناشی از ارتقاك سواد تغریهای در کشور از فعالیتهای مووری در زمیناه

باغی به شمار میآیند.

* بستهبندی میوهها در مرحله بازاریابی اهمیت زیادی دارد به طوری کاه بساتهبنادی نامناساب موجاب
کاهش ارز

اقتلادی و غرایی میوه میگردد .بستهبندی باید به گونهای باشد که طی مرحله حمل و نقال و

انبارداری صدمه مکانیکی به آن وارد نشود .در حقیقات بساتهبنادی مناساب مایتواناد خساارا
فشردگی سایش ضربه خرا

و اژمردگی را به حداقل رساند .لرا چنانچه بانا

واحدهای بستهبندی توت اوشش خود نظار

ناشای از

کشااورزی بار مادیریت

مستمر داشته باشد میتواند از ضایعا

این بخش بکاهد.

* حمایت قیمتی سهم عمدهای در افزایش سود کشاورزان و حرف دست واساطههاا دارد کاه یکای از
ابزارهای آن خرید توافقی مولوز

کشاورزی است که حداقل میتواند هزینه تولید کشاورزان را اوشاش

دهد .اما این راهحل که به گفته بسیاری از کارشناسان بهترین راهحل ارائه شده در طوس سالیان گرشته است
به علت کمبود مراکز خرید و تأخیر در ارداخت مطالبا

کشاورزان باا مشاکالتی روباهرو شاده اسات .در

همین راستا یارانههای ارداختی به نهادههای تولیدی نیز میتواند نقش عمادهای در هزیناه تولیاد و افازایش
مولوز

داشته باشد .لرا بان

کشاورزی با اعطاك تسهیال

یارانهدار به نهادههای مورد نیااز مولاوز

باغی میتواند گامی مؤثر در این زمینه بردارد.
* عوامل متعددی بر افزایش قیمت مولوز

تأثیرگرار است .مهمترین این عوامل هزینههاای ناشای از

حمل و نقل میباشد که میتوان با ایجاد جادههای مناساب روساتایی و افازایش وساایل حمالونقال ایان
هزینهها را کاهش داد .این امر باعث دسترسی آسان کشاورزان به مراکز خرید حرف دست واسطهها کاهش
هزینههای تولید و در نهایت تماس مستقیم خریدار و فروشنده میگردد .لرا بان
ایجاد واحدهای سورتینگ بستهبندی و اایانههای فرو

با مشارکت در طارحهاای

در نزدیکی مراکز تولید مایتواناد در ایان زمیناه

نقش مفیدی ایفا نماید.
* مولوز

باغی به دلیل برخی ویژگیها نیاز به بازاریابی دقیق و علمی دارند از جمله این که به دلیل

فساداریری و از بین رفتن رنگ طعم و عطر آن باید مواسبه دقیق جهت انجا اموری نظیار بساتهبنادی و
حملونقل آنها صور

گیرد .همچنین نسبت به وزن خود حجم زیادی را اشغاس میکنند .قسمت زیاادی از
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ایران به سرعت تبخیر میگردد .لرا باید در فاصله کوتااهی از

زمان تولید به بازارهای ملرف برسد تا خواص و کیفیت خود را از دست ندهاد .در ایان راساتا مشاارکت
بان

در احداث اایانههای فرو

حمل و نقل و نگهداری میتواند

اایانههای صادراتی وسایل و تجهیزا

مفید باشد.
* از آنجا که احداث اایانه صادراتی گل و گیاه در کشور به تازگی آغاز شده است بنابراین باا حمایات
تولیدکنندگان گل و گیاه و برنامهریزی برای سرمایهگراری میتوان فعالیت این اایانههاا را تقویات و زمیناه
مولوز

افزایش صادرا

باغی را ایجاد نمود .با توجه به این که احاداث اایاناههاای مارکور باه بخاش

خلوصی واگرار شده است لرا بان

کشاورزی با حمایت مالی از سرمایهگراران در این زمینه میتواند باه

رونق بازار گل و گیاه کشور یاری رساند .مد
همانند مد

انتظار گال و گیااه در انبارهاای فرودگااه و گمارك کشاور

انتظار سایر کازهاست این در حالی است که با توجه به ماندگاری اایین گل شرای انبارهاای

فرودگاه و گمرك برای نگهداری آنها مناسب نمیباشد.
* از سوی دی گر باز بودن قیمت گل در باازار داخلای نسابت باه بازارهاای خاارجی موجاب تشاویق
تولیدکنندگان به عرضه مولوز

خود در داخل کشور شده اسات .چنانچاه تولیاد گال در کشاور انباوه

مستمر باکیفیت و از استاندارد قابل قبولی برخوردار باشد میتوان با جر
افزایش داد .در این زمینه نیز بان

کشاورزی با نظار

بازارهای هدف صادرا

گل را

بر کیفیت و استانداردسازی گلخانههای توت اوشش

خود میتواند دولت را در رسیدن به هدف مرکور یاری نماید.
* صندوق بیمه کشاورزی با حمایت از زیربخش باغبانی ریس

این فعالیتها را کاهش داده است ولای

حمایت این صندوق از واحدهای تولیدکننده گل و گیاه زینتی و گلخاناههاای تولیاد قاارچ باه نسابت کام
میباشد .لرا زز است تلمیمگیری مجدد در خلوص بیمه این گونه فعالیتها صور
* مطالعا

نشان داده است که تقاضای جهانی به سمت مولوز

سالم و ارگانی

اریرد.
مایباشاد .لارا باه

منظور حفظ جایگاه جهانی زز است برنامهریزی و سیاستهای زز در کشور به منظور تولید مولاوز
سالم و ارگانی
رو

صور

سنتی صور

اریرد .از آنجا که هنوز در بسیاری از واحدهای کشاورزی فعاس در کشور تولید به

میاریرد و نیز با توجه به استفاده بسیار کم کود و سمو شیمیایی در باغا

میتوان انتظار داشت که تبدیل واحدهای سنتی به ارگانی

کشور لارا

با هزینه کمتری در کشور ما امکاانااریر اسات.
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مولوزتی مانند خرما و زعفران که ایران جایگاه جهانی ویژهای در تولید آنها دارد در حاس حاضار بادون
استفاده از مواد شیمیایی تقریباً به صور
باغا

ارگانی

تولید میشوند .در زمینه تبدیل اراضی سنتی به ارگانی

به دلیل استفاده کمتر از مواد شیمیایی در اولویت میباشند .لرا زز است سیاستها و اساتانداردهای

ارگانی
مولوز

در این زیربخش در اولویت قرار گیرناد .بانا
سالم و ارگانی

باغداران به تولید مولوز
* بسیاری از باغا

کشااورزی نیاز باا در نظار گارفتن اساتانداردهای

در طرحهای مرتب باا زیاربخش باغباانی مایتواناد در تشاویق کشااورزان و
سالم و ارگانی

کشور به دلیل کوچ

است سیاستهایی در راستای یکپارچگی باغا

گا مؤثری بردارد.
بودن دارای صرفه اقتلادی نمیباشاند .باه هماین دلیال زز
صور

اریرد .لرا به منظور بهینه نمودن واحدهای تولیدی

افزایش بهرهوری منابع تولید و نیز کاهش هزینهها و در نتیجه افزایش سودآوری واحدها بانا

کشااورزی

میتواند با سیاستگراری مناسب فعالیتهای تولیدی (باغا ) را در قالب تعاونیهای تولید تشویق و هدایت
نماید.
* همانطور که در بخشهای ایشین نیز شرح داده شاد ضاایعا

ناشای از حمال و نقال و انباارداری

نامناسب و نیز عد وجود سردخانه کافی جهت نگهداری مولوز

تا زمان عرضه به بازار از جمله مهام-

ترین چالشهای بخش کشاورزی و به ویژه زیربخش باغبانی میباشد .در این راستا میتوان ایشنهاد نمود که
در زمان صدور مجوز توس سازمانهای مربوطه و یا ارائه تسهیال

بانکی باه امکاناا

جاادهای حمال و

نقل انبارداری و سردخانهای منطقه تولید و نیز فاصله تا بازار ملرف توجه گردد.
* همچنین ایشنهاد میگردد اعطاك تسهیال
نزدیکی مراکز تولید که دارای ماشینآز

به طرحهای ایجاد واحدهای سورتینگ و بستهبندی واقع در

ایشرفته جهت حمل و نقل میباشند در اولویت قرار گیرند.
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 .3مبابي
آمارنامه کشاورزی  0316وزار

جهاد کشاورزی.

ایرولی علی 0316 .کشاورزی در مسیر تجار

جهانی زیر سایه بوران مدیریت ماهنامه دا کشت و صانعت

شماره .012

حاجی میررحیمی س.د 0313 .بررسی موانع و راهکارهای توسعه صادرا
خالصه مقاز

گل و گیاهان زینتی استان مرکزی

اولین جشنواره و سمینار ملی گلهای شاخه بریده ایران تهران ااکدشت ساازمان جهااد کشااورزی

استان تهران.

دادرس مقد امیر و منلور زیبایی  0311ارتباط متغیرهای کالن اقتلادی و بخش کشاورزی ایران (باا تأکیاد
بر سیاستهای اولی) فللنامه اژوهشهای اقتلادی ایران ساس سیزدهم شماره  35صفوا

.000-59

رضائیان علیرضا 0311 .تولیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهاای ماؤثر باا
استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی :استان مازندران) بررسیهای بازرگاانی شاماره  35صاص-41 :
.32

روزا اس 2119 .بهبود مدیریت ا

از برداشت و بازاریابی میوه و سبزیجا  -مسائل و چالشهای ایش روی

در منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متود بخش رو های حمایت از کشااورزی
ر ایتالیا.
سلطان مومدی

 0316 .بازار گل اما رضا روزنامه اعتماد یکشنبه  1اردیبهشت  0316شماره .0990

شاکری عباس و میرحسین موسوی  0316ارائه راهکارهای افزایش انگیزه سرمایهگراری در بخش کشااورزی
ایران اقتلاد و کشاورزی جلد  2شماره  3صفوا

.29-0

طوطیایی عبدالوسین و الهه .سلیمانی  0311کاهش ضایعا مولوز کشاورزی دفتر مطالعاا زیربناایی
(گروه کشاورزی) مرکز اژوهشهای مجل .

عبادی فرزانه .و اسماعیل .سعیدنیا  0311ترازنامه غارایی جمهاوری اساالمی ایاران مؤسساه ااژوهشهاای
برنامهریزی و اقتلادکشاورزی و توسعه روستایی تهران.
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عبادی فرزانه .و اسماعیل .سعیدنیا  0311امنیت غارایی از دیادگاه عرضاه ماواد غارایی در ایاران و جهاان
مؤسسه اژوهشهای برنامهریزی و اقتلادکشاورزی و توسعه روستایی تهران.

عزیزی جعفر .و سعید .یزدانی  0313تعیین مزیت نسبی مولوز

عماده باغباانی ایاران فلالنامه اقتلااد

کشاورزی و توسعه ساس دوازدهم شماره .49

عمران قاسمعلی .غالمرضا .امینی رنجبر ارجمنادی و هماایون .فخایم احمادی  0319مادیریت ضاایعا
زیربخش باغبانی (مطالعه موردی استان تهران) اولین همایش تخللی مهندسی موی زیست.
کیانی

 .و  .کافی  0314چالشهای تولید گل بریده رز در شماس خوزستان چهارمین کنگره علو باغباانی

ایران دانشگاه فردوسی مشهد.
مجله دانشاژوهان ااییز و زمستان  0319شماره www.hawazah.net 5

مشکال

چالشها و سیاستهای توسعه زیربخش زراعت و باغبانی (تولیدا

گیااهی)  0311دفتار مطالعاا

زیربنایی مرکز اژوهشهای مجل .

نیکوئی علیرضا .موسن .رفعتی و مومد .بخشوده  0311بررسی ساختار بازار و نظا بازاریابی گل و گیاهان
زینتی در ایران (مطالعه موردی :بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان) نشریه اقتلااد و توساعه کشااورزی (علاو و
صنایع کشاورزی) جلد  23شماره  2صص.034-049 :
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پیوستها
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کشاورزی (قانون برنامه بجم توسعه)
ماده -182به منظور نیل به خودکفایی در تولید مولوز

اساسای کشااورزی اصاالح الگاوی ملارف گساتر

کشاورزی صنعتی و دانشبنیان ارتقاك ارز افزوده بخش کشااورزی بار مبناای مالحظاا

توساعه اایادار در طاوس

ساسهای برنامه انجم اقدا های زیر انجا میشود:
الف -ارتقاك راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیا

زیربنایی آ

و خااك طارحهاای تجهیاز و نوساازی اراضای

توسعه شبکهها زهکشها و رو های نوین آبیاری و اجرای عملیا

بهزراعی و باهناژادی توساعه مکانیزاسایون و

اجرای طرحهای آبخیزداری در سطح  1میلیون هکتار اراضی.
ب -توویل آ

مورد نیاز کشاورزان به صور

حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و باا اساتفاده از مشاارکت

بخش غیردولتی.
ج -ارتقاك شاخص بهرهوری ملرف آ
د -فراهم کردن زمینه گستر
شیمیایی مواد بیولوژی

در بخش کشاورزی (افزایش تولید مولوس به ازای حجم آ

تدریجی مبارزه تلفیقی با آفا

و بیمااریهاای گیااهی ملارف بهیناه سامو کاود

و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشات ارگانیا

تولید و اعماس استانداردهای ملی کنترس کیفی تولیدا

ملرفی).

مادیریت تلفیقای

و فرآوردههای کشاورزی در راستای اوشش حاداقل بیسات و

انر درصد سطح تولید تا اایان برنامه.
ه -برون سپاری فعالیتهای فنی -تخللی و تلدیگریهای بخش کشاورزی باه بخاش غیردولتای باا تأکیاد بار
بکارگیری کارشناسان تعیین صالحیت شده ع و سازمان نظا مهندسای کشااورزی و مناابعطبیعای و ساازمان نظاا
دامپزشکی به عنوان ناظر و مشاور فنی مزارو کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزیااروری تعااونیهاا و
تشکلهای بخش کشاورزی.
ماده -181به منظور حمایت از بخش کشاورزی اایداری تولید و توسعه صادرا

و رقابتااریری و کااهش قیمات

تما شده اقدا های زیر انجا میشود:
الااف -وزارتخانااههااای صاانایع و معااادن وزار

جهاااد کشاااورزی وزار

بازرگااانی و مسااکن و شهرسااازی بااا

سیاستگراری و برنامهریزی هماهنگ بر اساس تفاهمنامهای که به تأیید معاونت میرسد نسبت به حمایت هدفمند از
استقرار و گستر

صنایع تبدیلی تکمیلی و نگهداری مولوز

کشاورزی توس بخش غیردولتای در قطابهاای

تولیدی اقدا کنند.
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ب -ضواب و سیاستهای حاکم بر تنوو بخشیدن به ابزارهای حماایتی و اصاالح نظاا قیماتگاراری مولاوز
کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ملرفکنندگان مولاوز
مولوز

کشااورزی باا تعیاین قیمات ت امینی

کشاورزی جایگزین خرید ت مینی به تلویب شورای اقتلاد میرسد.

تبصره -الزا افزایش سازنه قیمت خرید ت مینی مولوز

متناسب با نرخ تور از ابتدای برنامه ملغیازثر خواهاد

بود.
ماده -182به منظور اقتلادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرا
منابع حفاظت از منابع اایه و ارز
الف -حمایت از تولید مولوز

افزایی و تکمیل زنجیره ارز

مولاوز

مولوز

کشااورزی سااماندهی مادیریت

کشاورزی:

کشاورزی در قالب جباران بخشای از یاراناه ساود و کاارمزد تساهیال

باانکی

کم های بالعوض ارداخت یارانه و سایر مشوقها منوط به رعایت الگوی کشت بهینه ملی -منطقهای و ضاواب و
مقرراتی خواهد بود که ملو
ب -میزان تعرفه واردا

وزار

مولوز

جهاد کشاورزی و معاونت خواهد بود.
کشاورزی بر اساس حمایت از تولید داخال و رعایات حقاوق تولیدکننادگان و

ملرفکنندگان توس دولت تعیین میشود.
ج -برقراری تعرفه سهمیهای و زمانی برای کازهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه زمان ورود و مقدار تعرفاه
داخل و خارج از سهمیه به ایشنهاد وزار

جهاد کشاورزی و با همکاری وزار

بازرگانی و معاونات تهیاه و اباالغ

خواهد شد.
تبصره -سهمیه این موضوو از طریق بورس کاز عرضه خواهد شد.
د -عملیا
ارایه خدما

تولید فرآوری ذخیرهسازی قرنطینه و بازاررسانی مولوز

نهادههاا و کازهاای کشااورزی نوادیاد

نوین کشاورزی عاملین و گواهیکنندگان فرآیندها بر اساس ضواب

بود که توس وزار

جهاد کشاورزی در ساس اوس برنامه تهیه و به تلویب هیا

مقررا

و استانداردهایی خواهاد

وزیران میرسد.

ماده -188به منظور افزایش تولید و ارتقاك بهرهوری و بازده در هکتار زمینهای کشاورزی دولت حمایتهای حقاوقی
و مالی زز را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در راستای اعماس مدیریت واحاد
یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی به عمل آورد.
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