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 بررسي عملکرد وزارت جهاد كشاورزی 

 در دولت يازدهم

 

 

 

 دهکیچ

دهد که در دولت یازدهم نشان میچهارساله کشاورزی در دوره  مختلف مرتبط با بخش یهاشاخصبررسی 

طی دوره تصدی دولت یازدهم  اتفاق افتاده است. ،ماقبلها برآیند مثبتی نسبت به دوره مجموع شاخص

 1335ایران در سال طوری که به دهدیمنشان را  یدارامعنوضعیت تراز تجاری محصوالت کشاورزی بهبود 

داشته است. البته عملکرد این  نسبتاً موفقیدر تولید گندم به خودکفایی رسید و در تولید شکر عملکرد 

هم در  ییهاضعفاست.  نداشته تیموفقآنها  بخش در تولید روغن و کنجاله و افزایش ضریب خودکفایی

کشاورزی  ین دولت نبوده و به نوعی در وزارت جهادکه البته مختص ا شودیممدیریت کالن بخش دیده 

در مدیریت کالن، کادرسازی نامناسب و  یاپروژهبه رویکرد  توانیمنهادینه شده است که از آن جمله 

 اشاره کرد. یتصدیگرگرایش به امور 

 

 مقدمه

اهمیت این  .شودیمشمرده  هادولتوظیفه حاکمیتی  مهمترین عنوانبهآن  نیتأمامنیت غذایی و 

، با کشاورزیدلیل بخش همین به .استجهانی در برابر ایران دوچندان  یهایریگموضعدلیل هموضوع ب

مواجه بوده است مورد توجه  ییهامیتحرو  هاتیمحدودتوجه به اینکه کشور همواره از نظر سیاسی با 

توجه به تغییرات میزان درآمدهای با  متولیان کشور قرار داشته و دارد. البته در مقاطع خاص زمانی

رفتارهای مدیریتی دیده  بعضاً، هادولتدلیل تغییر هنفتی و همچنین تغییر مدیران بخش کشاورزی ب

موجبات تخریب  بلکه برعکس ،که نه تنها در راستای حمایت و توسعه بخش کشاورزی نبوده شودیم

 ده است.کراین بخش را فراهم 

ازجمله  کشور که روستائیان سرنوشت ناشی از آن همواره با یآمدهادرکشاورزی و  یهاتیفعال

 یزیربرنامهدلیل حمایت و همین به ،در ارتباط مستقیم بوده است باشندیماقشار جامعه  نیترفیضع

مثبت خواهد داشت و رونق اقتصادی  ریتأثمستقیم بر اقتصاد روستا  طوربهصحیح در این بخش 

در مقایسه با آنها  کرامت انسانی یبا حفظ و ارتقا روستائیان روستاها موجب بهبود وضعیت معیشتی

، هم از جهت افزایش تولید در بخش توجه به این بخش بنابراین، شودیممستقیم  یاارانهی یهاتیحما

 ه نفع روستائیان اهمیت زیادی دارد.محوری جامعه بواقعی اقتصاد و هم از جهت عدالت
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 بیان مسئله

را  چهارسالههای هراین دو .شودیمتقسیم  چهارساله یهادورهدر ایران به  هادولتفرصت خدمت 

از  .های مختلف تعریف کردیک محدوده زمانی برای مقایسه یا بررسی عملکرد دولت عنوانبه توانیم

بوده  هادولتتمام  یشعارهاو  هاتیاولو مهمتریناز  ،درآمدکمطرفی رسیدگی به محرومان و اقشار 

یکی  عنوانبه تواندیم روستائیاناقتصادی  نیتأمدر آن  دارامعنبخش کشاورزی با توجه به نقش  .است

 منظوربهپژوهش حاضر  .کندعمل برای ایجاد درآمد پایدار برای این قشر  مهم اقتصاد یهاتیاولواز 

 .به این مسئله پرداخته استدولت یازدهم در بخش کشاورزی  بررسی عملکرد

 

 میزان تولید محصوالت كشاورزی

که میزان تولید  دهدیمنشان  1331تا  1331از سال  بررسی میزان تولید محصوالت کشاورزی

 .داشته است یدارامعنمحصولی رشد  یهاگروهمحصوالت در تمام 

 

 8935تا  8938های محصوالت كشاورزی طي سال دیتول .8جدول 

 8935 1394 1393 1392 1391 شرح
 نرخ متوسط

 درصد(رشد )

 82632 77039 74072 68074 65506 زراعی محصوالت

 21531 19378 16520 15956 14903 باغی محصوالت

 13683 13077 12621 11958 11554 طیور و دام

 آبزیان و شیالت

 تولید كل

 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

 1335تا  1331 یهاسالدر بازه زمانی بین  ،وزارت جهاد کشاورزی براساس اطالعات منتشر شده

میلیون تن افزایش یافته است. در  5/82میلیون تن به بیش از  5/65میزان تولید محصوالت زراعی از 

میلیون تنی به بیش  6/5میلیون تن با افزایش  3/11همین بازه زمانی میزان تولید محصوالت باغی از 

 6/13میلیون تنی به حدود  5/11تولید  ،بخش دام و طیورمیلیون تن رسیده است. در زیر 5/21از 

هزار تن به  713در سال از  درصد 3/8بخش شیالت نیز با متوسط رشد زیرمیلیون تن رسیده است. 

درصدی باالترین میزان  3/8که با رشد متوسط  هزار تن افزایش یافته است 1151تولیدی در حدود 

 داده است.خود اختصاص به های بخش کشاورزیرشد را در بین زیربخش
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 تن( )هزار        8934تا  8938كشاورزی از سال  محصوالتمیزان تولید  .8نمودار 

 
 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

میلیون  32کل تولیدات کشاورزی از  که دهدیمنشان  بررسی کل تولیدات کشاورزی در طول بازه

 افزایش یافته است. 1335میلیون تن در سال  117به بیش از  1331تن در سال 

 

 

 تراز تجاری محصوالت كشاورزی

روند بهبود  نشان از 1335تراز تجاری محصوالت کشاورزی در پنج سال منتهی به سال بررسی میزان 

 کشاورزی دارد. تراز تجاری در محصوالت

 

 8934تا  8938میزان واردات و صادرات محصوالت كشاورزی از سال . 0جدول 

 سال
 تراز تجاری ون دالر(یلیارزش )م زان )هزار تن(یم

 وزني

 تراز تجاری

 صادرات واردات صادرات واردات ارزشي

 .جمهوری اسالمی ایران های گمركآمارنامه خذ:أم

 

1391 1392 1393 1394 1395
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براساس اطالعات منتشر شده گمرك جمهوری اسالمی ایران تراز تجاری وزنی محصوالت 

کاهش یافته  1335میلیون تن در سال  7/8میلیون تن به کمتر از منفی  5/17کشاورزی از منفی 

میلیون دالر  7/2میلیون دالر به حدود منفی  1/8است و تراز ارزشی آن نیز از عددی در حدود منفی 

 بهبود یافته است.

 

 )میلیارد دالر(   8935تا  8938روند تغییرات تراز تجاری ارزشي محصوالت كشاورزی از سال  .0نمودار 

 
 .های گمرك جمهوری اسالمی ایرانآمارنامه مأخذ:

 

میلیارد دالر بوده  8 یاز منفدر آغاز فعالیت دولت یازدهم تراز تجاری محصوالت کشاورزی بیش 

بهبود یافته است و در پایان سال  جیتدربهاست که در طول دوره مدیریت دولت یازدهم این شاخص 

 میلیارد دالر کاهش یافته است. 7/2 میلیارد دالر کاهش به رقمی حدود منفی 5/5با بیش از  1335

  

1331 1332 1333 1331 1335
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 ضريب خودكفايي محصوالت اساسي

 یهادغدغه مهمتریندر زمینه تولید محصوالت اساسی همواره یکی از  خصوصاًدستیابی به خودکفایی 

و  یگذارهدفمختلف همواره  یهادولتدلیل همین به .استجمهوری اسالمی ایران  النمسئو

 .رندیگیمرا برای حصول این امر مهم در نظر  ییهایگذاراستیس

 

 درصد()             8934تا  8938ضرايب خودكفايي محصوالت اساسي از سال  .9جدول 

 پنبه كنجاله روغن شکر ذرت جو برنج گندم سال

 

 .و وزارت جهاد کشاورزی های گمرك جمهوری اسالمی ایرانآمارنامه خذ:أم

 

که در برخی محصوالت  دهدیمبررسی روند تغییرات ضریب خودکفایی محصوالت مختلف نشان 

. در بین محصوالت مورد شودینماین روند مثبت بوده است و در برخی موارد هم تغییرات مثبتی دیده 

اما در محصوالتی  ،اندبوده ییخودکفابررسی برنج، شکر، جو و گندم دارای رشد مناسبی در ضریب 

که البته برای ذرت با توجه  میابودهروغن، کنجاله و پنبه کاهش ضریب خودکفایی را شاهد  ،مانند ذرت

 توجیه است.بر بودن و شرایط منابع آب کشور این مسئله قابل به آب

 

 8934تا  8938روند تغییرات ضريب خودكفايي گندم از سال  .9نمودار 

 
 .های گمرك جمهوری اسالمی ایرانآمارنامه :مأخذ

1391 1392 1393 1394 1395
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درصد از کالری مصرفی هر فرد  11محصول کشاورزی ایران که بیش از  مهمترین عنوانبهگندم 

همواره مورد توجه متولیان بخش کشاورزی بوده است. براساس اطالعات رسمی  کندیم نیتأمایرانی را 

درصد در سال  57ارائه شده در زمینه تولید، واردات و ذخایر استراتژیک گندم ضریب خودکفایی از 

 افزایش یافته است. 1335در سال  درصد 118به حدود  1331

 

 (درصد)               8934تا  8938ضريب خودكفايي روغن از سال  .4نمودار  

 
 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

امنیت  کنندهنیتأممحصوالت غذایی  مهمترین عنوانبهبررسی روند ضریب خودکفایی روغن 

کاهش داشته  1335تا  1331که ضریب خوداتکایی این محصول از سال  دهدیمغذایی نشان 

به  دایران در تولید روغن بای 1335براساس برنامه ارائه شده وزارت جهاد کشاورزی در سال  کهیدرحال

که در عمل این اتفاق نیافتاده است و در پنج سال  دیرسیمدرصد  33ضریب خودکفایی در حدود 

 درصد بوده است. 6در تولید روغن  ییخوداتکاضریب  1331منتهی به سال 

  

1391 1392 1393 1394 1395
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 وری عوامل تولیدبهره

بر افزایش میزان تولید، میزان تولید در واحد سطح از اهمیت باالیی برخوردار امنیت غذایی عالوه نیتأمدر 

 .باشدیمنام برد عملکرد محصوالت در واحد سطح  توانیمشاخصی که در این زمینه  مهمتریناست. 

 

 8934تا  8938روند تغییرات عملکرد گندم آبي از سال  .5نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

براساس آمارهای رسمی منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی میزان عملکرد گندم آبی از سال 

 تن در هکتار رسیده است. 6/3به بیش از  3/2درصد رشد داشته است و از  18حدود  1331تا  1331

 

 (لوگرمی)ک    بارشازای هر میلیمتر میزان تولید گندم ديم در هکتار به .5نمودار 

 
 .و سازمان هواشناسی وزارت جهاد کشاورزی خذ:أم

 

بنابراین در مقادیر ثابت بارش اگر  ،نهاده میزان بارش و پراکنش آن است نیمهمتردر کشت دیم 

تولید  یهانهادهاز  یوربهرهکند دلیلی بر افزایش  میزان عملکرد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا

1391 1392 1393 1394

1391 1392 1393 1394



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

8 

که این شاخص  دهدیممیلیمتر بارش نشان  هرازای به گندم. بررسی میزان تولید دیم در هکتار است

 درصد رشد داشته است. 51بیش از  مطالعهطی بازه زمانی مورد 

 

 هاساختزير

 آن پایداری و باکه  ستهادولتوظایف حاکمیتی  مهمترینتولید از  یهارساختیزاصالح و ترمیم 

 .شودیممیزان تولید محصوالت مختلف تقویت 

 

 هزار دستگاه()        8935تا  8938موجود در كشور از سال  یتراكتورهاتعداد كمباين و  .4جدول 

 غالتكمباين  تراكتور سال

 .وزارت جهاد کشاورزی خذ:أم

 

تولید محصوالت زراعی و باغی تراکتور و کمباین دو عنصر بسیار مهم و  یهارساختیزدر بین 

 یهانیکمباکه تعداد  دهدیمارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان  یآمارها. ندرگذاریتأث

انه یمتوسط سال طوربهعدد افزایش یافته است و  2311 حدوداً 1335تا  1331برداشت غالت از سال 

 غالت موجود در کشور افزایش یافته است. یهانیکمباداد درصد تع 3/2حدود 

 

 دستگاه( هزار)    8935تا  8938تعداد تراكتور موجود در كشور از سال  .7نمودار                            

 
 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

1391 1392 1393 1394 1395
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بخش از مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است. تعداد این ماشین در سال  مهمترینتراکتور 

 178درصدی به عددی در حدود  23با افزایش  1332بوده و در سال  هزار دستگاه 383حدود  1331

 هزار دستگاه افزایش یافته است.

 

 فروند()         كشورصیادی  یشناورهاتعداد  .5جدول    

 

 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

در  1331تا  1331صیادی در کشور از سال  یشناورهااعالم وزارت کشاورزی تعداد  سبراسا

مختلفی هستند  یهاتیظرفصیادی دارای ابعاد و  یشناورهادرصد کاهش یافته است. البته  2حدود 

 بعدی قرار دارند. یهارتبهلنج و قایق در ، که کشتی دارای باالترین ظرفیت

 

 ()فروند          كشور تعداد كشتي صیادی موجود در  .1نمودار    

 
 .وزارت جهاد کشاورزیخذ: أم

 

صیادی  یهایکشتتعداد  1331کشاورزی در سال  وزارت جهاد منتشره یآمارهابا توجه به 

فروند رسیده است که نسبت به  72به  کنندیمجنوب فعالیت  یهاآبدر  تماماًموجود در کشور که 

1331 1332 1333 1331

 صیادی یشناورهاتعداد  سال
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 درصد افزایش یافته است. 33حدود  1331سال 

 )هکتار(   8934تا  8938عملکرد تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار از سال  .3نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

 1331کشاورزی عملکرد تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار در سال  براساس اعالم وزارت جهاد

 درصد کاهش داشته است. 37حدود  1331هکتار بوده است که نسبت به سال  هزار 31حدود 

 

 هانهاده نیتأم

اختصاص دارد که دارای اهمیت بسیار باالیی است. در بین  هانهادهبخشی به  ،در طول زنجیره تولید

 انکاری دارند. رقابلیغشیمیایی اهمیت  یکودها ،تولید یهانهاده

 

 (تن)          8934تا  8938میزان تدارک كود شیمیايي از سال  .82نمودار 

 
 .همانخذ: أم

1391 1392 1393 1394

1391 1392 1393 1394
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میزان تدارك کود شیمیایی در کشور بعد از  ،براساس اطالعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی

درصد نسبت به  11 حدوداًاین عدد  1331در سال  طوری کهبه، رو به بهبود بوده است 1331سال 

 افزایش یافته است. 1331سال 

 

 هاتيحما

هرساله در برخی محصوالت با مشکل بازار فروش  ،کشور در با توجه به وجود الگوی کشت نامناسب

توافقی خرید  صورتبهلذا دولت موظف است برای حمایت از کشاورزان محصوالت را  ،یمشویممواجه 

 .کند
 

 (تن)      8934تا  8938میزان خريد توافقي از سال  .88نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 

حدود دو میلیون تن  1331میزان خرید توافقی در سال  ،براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی

متوسط در  طوربهمیلیون تن رسیده و  2/2به بیش از  1331این عدد در سال  کهیدرحالبوده است 

توافقی  صورتبهمیلیون تن محصول از کشاورزان  7/2انه حدود یسال ،1331سه سال منتهی به سال 

 خریداری شده است.
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 رابطه مبادله قیمت تضمیني و شاخص قیمت كاال و خدمات مصرفي .80نمودار 

 
 .بانک مرکزیخذ: أم

 

 یهامتیقاعالم  ردیگیمکه از بخش کشاورزی صورت  ییهاتیحما نیترجیراو  مهمترینیکی از 

این  ییهاسالتورم افزایش یابد که البته در  نرخبه اندازه  که براساس قانون هرساله باید تضمینی است

این رویه اصالح  1332که بعد از سال  دهدیماما آمار و اطالعات نشان  ،رویه قانونی رعایت نشده است

 بوده است. باالترتضمینی از نرخ تورم  نرخ شیافزاشده و متوسط 

 

 مديريت كالن بخش

ارزیابی مثبتی را برای یک بخش  تواندیمعملکردی،  یهاشاخصاهداف تعیین شده و بهبود  بهحصول 

، نهادینه کردن باشدیها مشاخصاما موضوعی که شاید اهمیت آن بیشتر از بهبود  ،همراه آوردبه

. بر این اساس استکشاورزی  هایساختار تشکیالتی و نیروی انسانی زیربخش در هااقدامات و سیاست

و با تغییرات مدیریتی دستخوش تغییر نشود.  ماندهحاصل شده پایدار  یهاشاخص است هموارهالزم 

 :استبررسی نحوه مدیریتی بخش کشاورزی در دولت یازدهم حاکی از وجود سه نقطه ضعف عمده 

 گذرنگاه کالن تیم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی به مدیریت بخش، نگاهی مقطعی و زود ـ اول

ها و اقدامات در ساختار و توجه کمتری به مدیریت تشکیالتی بخش و نهادینه کردن سیاست است

دوره محوری مختلفی است که در این  یهاطرح. مصداق این موضوع بوده استنیروی انسانی وزارتخانه 

 و قندطرح محوری گندم، چغندراز قبیل: برای محصوالت مهم  د دوره مدیریتی قبلی وزیر فعلی،همانن

کشاورزی بر بهبود بخش مدیریت فعلی مبنای . این نوع نگاه حاکی از آن است که تعریف شده است ...

د ساختاری ، اقدام به ایجاپایداراصالح و بهبود ساختار تشکیالتی  یجابه ،شرایط تولید محصوالت مهم
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براساس این  ترسادهعبارت به .کندیماهداف  ترعیسرحصول  منظوربهتشکیالت مربوطه از  فراترجدید 

این نوع نگرش  از آنجا که یابد.میتغییر  موجودبه مقتضای شرایط مات اکثراً تصمی ،نحوه مدیریت

 مشکلخود را از دست داده و با ، عمالً کارآیی با تغییر مدیریت بخش ،استمتکی به فرد  شدتبه

و بعد از تغییر مدیریت  1381بعد از سال  توان در مقطعموضوعی که مصداق آن را می .شودیممواجه 

 د.کربه عینه مشاهده بخش کشاورزی 

ست ناد آیک تیم باتجربه و کار توانرا می تیم مدیریتی بخش کشاورزی در دولت یازدهمـ  دوم

این موضوع است. اما یک نکته بسیار مهم  دیمؤ ،مناسب و نسبتاً عملکردی یهاشاخصکه حصول 

تغییر  ، زیرااستدر بخش  جایگزینآینده و مغفول مانده است و آن کادرسازی مورد نیاز برای مدیران 

این بخش در بر  و ریسک باالیی را برای کردهمشکل  دچاراین وزارتخانه را  و تداوم مدیریتنسل 

طرح تربیت مدیران آینده بخش »البته در ابتدای فعالیت این دولت طرحی تحت عنوان  خواهد داشت.

 .شودیمضعیف ارزیابی  طرح حاصله از ایننتایج ولی  ،تهیه و اجرا شد« پروریجانشین»یا « کشاورزی

بیشتر وقت و انرژی مدیران  کهینحوبه یتصدیگرتوجه بیش از حد مدیریت کالن به امور  ـ سوم

بخشی از وظایف  قاعدتاً، ظرفیت بخش دولتیبه این موضوعات پرداخته شده و با توجه به محدود بودن 

در شش ماه دوم هر سال بخش عمده نیروی  مثال عنوانبه. شودیمحاکمیتی با چالش مواجه 

 واست  یتصدیگر کامالًت که یک فعالی شودیمصرف تنظیم بازار میوه شب عید  ،مدیریتی بخش

 به بخش خصوصی واگذار شود. تواندیم

وپاگیر سر راه متقاضیان مشاغل کشاورزی، های دسترویه استمرارساالری و تداوم دیوان چهارم ـ

های کشاورزی که توسط بخش خصوصی انجام درصد فعالیت 31از بیش  علیرغم ماهیت غیردولتی

ورود و امکان های بخش و عدم فعالیت سختیباعث  ،هامجوزها و استعالمشود، الزام به اخذ انواع می

کشاورزی را با در بخش وکار محیط کسب ها. مجموع این رویهاست خروج آسان و روان در این بخش

  ه است.دکراشکاالت زیادی مواجه 

و در زمان ذکر شده مختص به این دوره مدیریتی نبوده  اشکاالتذکر این نکته ضروری است که 

 وجود داشته است.به نحوی هم این مشکالت  هادولتتصدی سایر 

 

 بندیجمع

این بخش در  دارامعننشان از پیشرفت  طور کلی،به مختلف در بخش کشاورزی یهاشاخصبررسی 

. هر چند وضعیت اقلیمی در این دوره بهتر از مدت مشابه قبل باشندیمدولت یازدهم  یتصدیگردوره 

نسبت به  1335-1331 میزان بارش در سه سال منتهی به سال زراعی طوری که، بهاستاز آن بوده 

مثبت اقدامات  ریتأث در عین حال اما ،درصد بهبود یافته است 5/5مدت مشابه قبل از آن حدود 
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 در این دوره کشاورزی عملکرد وزارت جهاد مجموع در باشدمی انکاررقابلیغمدیریتی در این دوره 

نوع نگرش  لیدلبهحاصل شده  یهاشاخص. هرچند همچنان خطر ناپایدار بودن شودیممثبت ارزیابی 

 .شودیماحساس کماکان مدیریتی 

 

 خذآمنابع و م

  www.cbi.ir   . دسترسی در21/3/1336بازیابی در تاریخ  ،اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یآمارها .1

 amar.maj.ir       دسترسی در ،21/3/1336بازیابی در تاریخ  ،وزارت جهاد کشاورزی ،مرکز آمار و فناوری اطالعات .2

 wrs.wrm.ir/m3/gozaresh.asp    دسترسی در ،21/3/1336، بازیابی در تاریخ هواشناسی، وزارت نیرو یآمارها .3

 دسترسی در ،21/3/1336گمرك جمهوری اسالمی ایران. بازیابی در تاریخ  یهاآمارنامه .1
www.irica.gov.ir/Portal/.../ShowPage.aspx 

 

 

 

 

 



 85451 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

 بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم عنوان گزارش:
 

 

 

 

 (کشاورزی)گروه  زیربناییمطالعات  :نام دفتر

 مهران برادران نصیری، وهب میرباقری :كنندگاننيه و تدویته

 حسین افشین، محسن صمدی :يعلم انناظر

 های زیربنایی و امور تولیدیمعاونت پژوهش :يمتقاض

 ــــــ: يتخصص راستاريو

 ــــــ: يراستار ادبيو
 

 

 

 

 :یدیلك یهاواژه
 

 

 

 

 28/25/8935 خ انتشار:يتار

 


