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مقدمه �

امنیـت غذایـی زیـر بنـای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی کشـور اسـت و از ارکان 
 حکمرانـی خـوب و عادالنه به شـمار مـی رود، به طوری که از منظر ارزش های بنیادیـن به عنوان یکی از

مهم تریـن حقـوق فـرد و جامعـه محسـوب می شـود. بـا این نـگاه، حقـوق نسـل های آینـده از طریق 
حفاظـت از منابـع پایه تولید و بهره بـرداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می گیرد. باید توجه داشـت 
کـه در طـول تاریـخ، ظهـور و افول بسـیاری از تمدن ها و سـیطره آنها متکی بر تأمین غذا بوده اسـت؛ 
 امـروزه نیـز غـذا همیـن کارکرد سیاسـی امنیتی را در قالبی نویـن برعهده دارد و نظـم نوین جهانی و

استیالی حاکمیتی از نقش غذا به عنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی بهره می گیرد. 
امنیـت غذایـی زمانـی به دسـت می آیـد کـه همه مـردم همواره بـه غذای کافـی، سـالم، مغذی و 
 حالل دسترسـی فیزیکی و اقتصادی داشـته باشـند و این غذا نیازهای فرد برای یک زندگی سـالم و

فعـال را فراهـم سـازد. ارکان اصلی امنیت غذایی شـامل زنجیـره به هم پیوسـته ای از »فراهمی غذا«، 
»دسترسـی به غذا«، »سـالمت و مصرف غذا« و »پایداری« اسـت.

فراهمـی غـذا متأثـر از سـه عامـل تولید، تجـارت و ذخیره سـازی اسـت. تولید داخلـی محصوالت 
کشـاورزی از کلیدی تریـن اجـزای امنیـت غذایـی اسـت کـه برآینـد مؤلفه هایـی چـون منابـع پایـه 
تولید )آب و خاک(، سـرمایه گذاری در بخش کشـاورزی، پشـتیبانی و حمایت مؤثر  از تولید، سـرمایه 
انسـاني ماهـر، کمیـت و کیفیـت نهاده هـای تولید، نظـام دانـش، فنـاوری و اطالعات، نظـام مدیریت 
تولیـد و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی و نگـرش سیسـتمی بـه زنجیـره ارزش اسـت. از آنجـا کـه 
کشـاورزی در بسـتر کنونـی جهـان عالوه بـر وظیفه  مهم تأمیـن امنیت غذایی، مسـئولیت حفاظت از 
منابـع طبیعـی و پایـه را نیـز بـر عهـده دارد، تنها راه پاسـخگویی بـه نیازهای غذایی جمعیت کشـور 
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»دانش بنیـان شـدن کشـاورزی « و اسـتفاده از ظرفیت هـای عظیـم و مغفـول علـم و فنـاوری 
در سـطوح ملـی و جهانـی اسـت. در رویکـرد کشـاورزی دانش بنیـان، افـزون بـر اسـتفاده صحیـح از 
ظرفیت هـای کشـاورزی، موضـوع مهـم حفاظـت و بهره برداری پایـدار از منابع طبیعـی و پایه و تامین 

سـالمت تولیـد در اولویت قـرار دارد.
در موضـوع دسترسـی بـه غـذا، دسترسـی فیزیکـی و دسترسـی اقتصـادی از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت. بهبـود دسترسـی بـه غـذا تحـت تأثیـر عواملـی چـون ایجـاد و توسـعه انواع بـازار، 
دسترسـی تولیدکننـده و مصرف کننـده بـه بـازار، قـدرت خریـد خانـوار، میـزان درآمـد و اشـتغال ، 
تکمیـل زنجیره هـای ارزش محصـوالت کشـاورزی و پشـتیبانی از اقشـار آسـیب پذیر اسـت. در ایـن 
مقولـه نیـز »دانش بنیان شـدن فرایندهـا« بسـیار حائـز اهمیـت می باشـد و منجـر بـه تسـهیل 
دسترسـی فیزیکـی، کاهش تبعیـض قیمتی، کاهش شـکاف قیمتی بین تولیدکننـده و مصرف کننده، 
افزایـش درآمـد تولیدکننـده و قـدرت خریـد مصرف کننـده، ارتقـاء ارزش افـزوده، کاهـش ضایعات و 

حفـظ کیفیـت و سـالمت محصـوالت می شـود.
رکـن سـوم امنیـت غذایی، مصرف غذاسـت کـه به الگـوی مصـرف و ویژگی های این الگو وابسـته 
 اسـت. الگوی مصرف تأثیر به سـزایی بر اسـتفاده از منابع آب و خاک، بهای تمام شـده سـبد غذایی و

ارتقـای سـالمت جامعـه دارد. سـایر عوامـل اثرگـذار بـر این رکن شـامل سـالمت غـذا، دانـش غذا و 
تغذیـه، سـوء تغذیه  ، تنـوع غذایـی و کیفیت آب آشـامیدنی اسـت. قابل ذکر اسـت که سـالمت غذا در 
دو رکـن فراهمـی و دسترسـی نیز بسـیار حایز اهمیت اسـت و موضوع غذای سـالم بایـد »از مزرعه تا 
سـفره« مدنظـر باشـد. »ارتقاء آگاهـی و دانش مصرف کننـدگان و دانش بنیان کـردن الگوی 

مصـرف« از محورهای اساسـی ایـن رکن امنیت غذایی اسـت. 
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رکـن چهـارم امنیـت غذایـی »ثبـات و پایداری« در سـه رکن فراهمی، دسترسـی و مصرف اسـت 
کـه وجـه مشـترک آن دو تـاب آوری می باشـد. عوامل بی ثباتـی و ناپایـداری در رکن فراهمـی غذا در 
 کشـور عمدتاً شـامل سـرمایه گذاری و حمایت ناکافی و غیرهدفمند از تولید، بهره برداری غیراصولی و

خـارج از تـوان اکولوژیـک منابـع طبیعـی )بـه ویـژه آب و خـاک(، تغییر اقلیـم و پیامدهای ناشـی از 
آن، بالیـای طبیعـی، مخاطـرات بیولوژیـک و تکانه های سیاسـی اسـت. عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری 
در رکـن دسترسـی بـه غـذا عمدتاً شـامل نوسـانات قیمتی، تغییـرات مکـرر سیاسـت های اقتصادی، 
تکانه هـای سیاسـی و اجتماعـی، کاهـش قـدرت خریـد و ناپایـداری منابع درآمدی و اشـتغال اسـت. 
عمده تریـن عوامـل بی ثباتـی و ناپایداری در رکـن مصرف غذا نیز نگرانی از کیفیت، سـالمت و تقلبات 
 محصـوالت غذایـی و تبلیغـات غیرواقعـی در حـوزه محصوالت غذایی اسـت. وظیفـه حاکمیت غذایی

ایجـاب می کنـد کلیـه شـاخص های موثـر در ثبـات و پایـداری ارکان امنیـت غذایـی بـه صـورت 
دانش بنیـان سـنجش، پایـش و ارزیابـی نمـوده و نسـبت بـه مهـار عوامـل ناپایـداری اقـدام نمایـد. 
اهمیـت و جایـگاه امنیـت غذایـی ایجـاب می کند که سـند ملی و راهبـردی امنیت غذایی کشـور 
 منطبق با ارزش های بنیادین، رویکرد جامع نگر و دانش بنیان تدوین شـود. از آنجا که شـرایط محیطی
 نقـش کلیـدی در تأمین امنیت غذایی دارد، الگو برداری از کشـورهای دیگر بـدون توجه به تفاوت ها و
 ویژگی های محیطی کشور منطقی نیست. بر این اساس و با بهره گیری از نگرش »جهانی اندیشیدن و

منطقـه ای عمل کـردن« بایـد در تدوین سـند ملـی امنیـت غذایی ایران ضمـن بهره گیـری از تجارب 
 جهانی و پیکره دانشـی موجود، توجه ویژه ای به »نگاه و دانش بومی و بومی سـازی« داشـت. از این رو،

تدویـن سـند ملـی امنیـت غذایـی کشـور بـا رویکـرد فـوق و به ویـژه در شـرایط پرتنـش دهه هـای 
 اخیـر، کـه مصادیـق بـارز آن همه گیـری بیمـاری کووید 19، بحـران کمبـود آب، گرمایـش جهانی و
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تغییـرات اقلیمـی و تضادهـای سیاسـی بین کشورهاسـت، امری ضـروری و گریزناپذیر اسـت. در این 
راسـتا، اتـکا بـه توانمندی هـای داخلـی و توجـه ویـژه به شـرایط محیـط طبیعـی و سـپهر فرهنگی، 

اجتماعـی و اقتصـادی کشـور حائز اهمیت اسـت. 
بـا توجـه بـه نقـش امنیت غذایـی در تحکیـم امنیت ملی و فقـدان سـندی جامـع و کارآمد برای 
 امنیت غذایی تدوین سـند ملی و راهبردی امنیت غذایی مورد تاکید شـورای عالی انقالب فرهنگی و
 وزارت جهادکشـاورزی قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا و پـس از بررسـی های دقیق، جامـع و آینده نگر و
 استفاده از تجربیات ملی و بین المللی و با مشارکت همه دستگاه های مرتبط و تشکل های غیر دولتی،
 اقدام به تهیه سـند ملی امنیت غذایی شـد. برای تهیه این سـند، اسـناد پشـتیبان متعددی تهیه شـد

که این مجموعه یکی از آن اسناد است. 

              محمد رضا مخبر دزفولی                                                      اسکندر زند
رییس کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی          دبیر کمیسیون تهیه سند ملی امنیت غذایی
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فراهمی غذا �

اسامی مشارکت کنندگان در تهیه اسناد فراهمی غذا

همکاراننام مسئولنام سندردیف

تولید پایدار محصوالت مهم زراعی1
مهندس

عباس کشاورز

دکتر احمد زارع فیض آبادی ،  دکتر ابولقاسم حسن پور اصطهباناتی،  مهندس 

عبدالرحیم خسروی ،  دکتر بهزاد فکاری سردهایی ،  دکتر محمد مهدی 

فارسی علی آبادی،  مهندس حسین اصغری و دکتر روجا کیان پور

تولید پایدار محصوالت مهم باغی2
مهندس

عباس کشاورز

دکتر احمد زارع فیض آبادی ،  دکتر ابولقاسم حسن پور اصطهباناتی،  مهندس 

عبدالرحیم خسروی ،  دکتر بهزاد فکاری سردهایی،  دکتر محمد مهدی 

فارسی علی آبادی،  مهندس حسین اصغری و دکتر روجا کیان پور

3
تولید پایدار سبزی و صیفی )در 

فضای باز و گلخانه(

مهندس

عباس کشاورز

دکتر احمد زارع فیض آبادی ،  دکتر ابولقاسم حسن پور اصطهباناتی،  مهندس 

عبدالرحیم خسروی ،  دکتر بهزاد فکاری سردهایی،  دکتر محمد مهدی 

فارسی علی آبادی،  مهندس حسین اصغری و دکتر روجا کیان پور

دکتر رضا آزادیتولید و فراوری چای4
دکتر علی سراجی، دکتر کتایون شمشادی ،دکتر علی اکبر باغستانی ، مهندس 

مریم اردستانی

5
تولید و فراوری گیاهان دارویی، 

معطر و ادویه ای

دکتر محمدحسن 

عصاره
دکتر سیدجعفر سیداخالقی و دکتر محسن حصارکی

6
تولید پایدار محصوالت مهم دام 

و طیور

مهندس

عباس کشاورز

دکتر احمد زارع فیض آبادی ،  دکتر ابولقاسم حسن پور اصطهباناتی،  مهندس 

عبدالرحیم خسروی ،  دکتر بهزاد فکاری سردهایی،  دکتر محمد مهدی 

فارسی علی آبادی،  مهندس فرهاد برازنده،  دکتر فرهاد مشیرغفار،  دکتر 

محراب فرجی،  دکتر غالمرضا ملک نیا،  مهندس امیر طاهری یگانه،  مهندس 

فاطمه اصغری و دکتر روجا کیان پور



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

16

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

همکاراننام مسئولنام سندردیف

تولید عسل و فراورده های جانبی7
دکتر غالمحسین 

طهماسبی

تولید پایدار محصوالت مهم آبزیان8
مهندس

عباس کشاورز

دکتر احمد زارع فیض آبادی، دکتر ابولقاسم حسن پور اصطهباناتی، مهندس 

عبدالرحیم خسروی، دکتر بهزاد فکاری سردهایی، دکتر محمد مهدی فارسی 

علی آبادی، دکتر عیسی گلشاهی و دکتر روجا کیان پور

صنایع تکمیلی و تبدیلی9
دکتر علی 

کیانی راد

دکتر قدیر رجب زاده ،  مهندس افتخارالسادات شجاع الدینی، مهندس 

لیال اروجلو، دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر کتایون شمشادی، منوچهر 

شاهمرادی فرد، مهندس مریم اردستانی، فرزانه نجفیان، دکتر ماندانا طوسی، 

دکتر فرزین علی مالیری ،مهندس علی هاللی، مهندس فردین حقانی، زهرا 

صفاری،اکرم عباسی، دکتر فاطمه پاسبان، مهندس هما الوندی، مهندس 

مرضیه مرادی، مهندس محسن صفدری، مهندس حسین قاضی میرسعید، 

دکتر طاهر طاهریان، دکتر صدیف بیک زاده، مهندس مسیح حبیبی

بذر و نشا محصوالت مهم زراعی10
مهندس صمد 

مبّصر

دکتر مریم حسینی، دکتر سعید صادق زاده حمایتی،  دکتر توحید نجفی 

میرک

بذر و نشا گیاهان علوفه  ای11
مهندس صمد 

مبّصر

مهندس علی هاللیمهندس موسویبذر گلخانه و نشای پیوندی12

مهندس فردین حقانی ،مهندس مریم اردستانیمهندس موسوینهال و اندام های تکثیری13

کود14
دکترهادی اسدی 

رحمانی
دکتر محمد حسین داودی، مهندس علی کالئی

آفت کش15
دکتر مسعود 

لطیفیان

مهندس علی رضائی احمدآبادی،  مهندس سید جواد نوروزیان، مهندس 

محمدرضا مدنی راد
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همکاراننام مسئولنام سندردیف

دکتر اشتری، دکتر خالد خداوردی، دکتر رضا فراهانیدکتر مهدی خلجواکسن و دارو16

مکمل غذای دام و طیور17
دکتر سید عبداله 

حسینی

دکتر علیرضا آقاشاهی و دکتر امیرحسین علیزاده قمصری، دکتر خالد 

خداوردی، دکتر رضا فراهانی

18
تخم چشم زده بچه ماهی و الرو 

آبزیان

دکتر حسینعلی 

عبدالحی

مهدی شکوری، دکتر مریم نفری، ناصر کرمی راد، هادی برادران طهوری، 

سمیه پاکروان، وحید معدنی، رضا بنادرخشان، علی محمد یاری، شقایق 

نوروزی، دکتر فرزین علی مالیری، فرزانه نجفیان

19

جوجه اجداد، دام مولد سبک و 

سنگین، تخم نوغان، ملکه زنبور 

عسل

مختار علی  عباسی، امیر طاهری یگانه، حسین اکبرپور شکتایی، هادی برازنده، 

محمدرضا راهی ماسوله، آرش حاجی حسینی، حسین مردی، عبدالمحمد 

صداقت فرد، وحید ایقانی، رضا گلی اسکاردی، علی جوانروح، فاطمه اصغری، 

دکتر فرزین علی مالیری

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی20
دکتر علی 

کیانی راد

دکتر کوهسار خالدی ،منوچهر شاهمرادی فرد ،دکتر علی اکبر باغستانی ، دکتر 

احسان رجبی

حمایت از بخش کشاورزی21
دکتر علی 

کیانی راد
دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر ماندانا طوسی، منوچهر شاهمرادی فرد

مدیریت کالن تولید22
دکتر علی اکبر 

مویدی

دکتر سیدکریم موسوی، مهندس میترا معظمی، مهندس زینب اهلل مرادی، 

مهندس نشمیل افشارزاده

نظام های بهره برداری تولید23

دکتر نادر علیزاده 

و دکتر  مجتبی 

پالوج

مهندس حسین شیرزاد ،مهندس خداکرم جاللی ، علی کیانی راد ،دکتر 

محمدرضا شاه پسند، دکتر محسن ابراهیم پور، محمد دشوار پسند، محمد 

عفتی، غالمرضا فروهش تهرانی، محمدرضا بخشی، حسین اسماعیل نیا، علی 

اکبر باغستانی، شهره سلطانی

منابع انسانی بخش24
دکتر علی اکبر 

مویدی

دکتر سیدکریم موسوی، مهندس میترا معظمی، مهندس زینب اهلل مرادی، 

مهندس نشمیل افشارزاده
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همکاراننام مسئولنام سندردیف

25
نظام دانش و اطالعات در بخش 

تولید

دکتر سید کریم موسوی، دکتر غالمرضا صالحی، دکتر حسن علیپور، 

دکترحسین فرازمند

26
بقایا، تلفات و ضایعات محصوالت 

کشاورزی
دکتر هما بهمدی

دکتر عادل میرمجیدی هشتجین، دکتر حسین دهقانی سانیج، دکتر فرزاد 

گودرزی، دکتر ابوالفضل گلشن تفتی، دکتر سعید مهدوی، دکتر علی اکبر 

باغستانی، مهندس رمضانعلی ذبیحی افروزی و مهندس سید توحید صدرنژاد

مکانیزاسیون27
دکتر کامبیز 

عباسی
مهندس علی هاللی

تجارت محصوالت کشاورزی28
دکتر 

علی کیانی راد

دکتر کتایون شمشادی، دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر فاطمه پاسبان، 

دکتر ماندانا طوسی، ، دکتر فرزانه نجفیان، مهندس مریم اردستانی، منوچهر 

شاهمرادی فرد

ذخیره سازی محصوالت کشاورزی29
دکتر 

علی کیانی راد
فرزانه عبادی ،دکتر کتایون شمشادی ،دکتر علی اکبر باغستانی

کشت فراسرزمینی30
مهندس 

شاطرزاده



19

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار گندم
شماره سند: 1

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

3/1-20141386سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
0/8% 36354000سطح برداشت دیم )هزار هکتار(
0/4- %56495386کل سطح برداشت )هزار هکتار(

0/6- %85627971تولید آبی )هزار تن(
2/7 %49406800تولید دیم )هزار تن(
0/8 %1350214771کل تولید )هزار تن(

2/5 %46عملکرد آبی )تن در هکتار(
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شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/9 %12عملکرد دیم )تن در هکتار(
4/4 %97595683آب مورد نیاز )میلیون مترمکعب(

4/0 %11بهره وری آب گندم آبی )کیلوگرم در مترمکعب(

0/5 % -364342مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

0/6 % -452419مصرف سرانه کل )گرم در روز(

2/2 % -75ضایعات )درصد(

2/5 % -1713سبوس گیری* )درصد(

2/6 % -96بذر )درصد(

0/4 %100105ضریب خودکفایی )درصد(

0/4 %1348514131تقاضا )هزار تن(

4/2 %393640صادرات )هزار تن(

 -5250واردات )هزار تن(

 *25 درصد سبوس گیری کاهش و به ارد نانوایی اضافه می شود.
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تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار برنج
شماره سند: 2

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/8 % -623500سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
0/8 %31063400تولید شلتوک آبی )هزار تن(

2/6 %57عملکرد شلتوک )تن در هکتار(
3/7 % -74764745آب مورد نیاز شلتوک )میلیون مترمکعب(

6/4 % -0/420/72بهره وری آب شلتوک )کیلوگرم در مترمکعب(
100 % -91/40مصرف سرانه غذایی برنج )گرم در روز(

2/3 % -96/172/8مصرف سرانه کل برنج )گرم در روز(
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شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

4/2 % -53ضایعات برنج داخل  )درصد(
1/3 % -7060مصرف بذر )کیلوگرم در هکتار(

2 %7190ضریب خودکفایی )درصد(

1/2 % -721/42362/4تقاضا )هزار تن(

100 % -1/20صادرات برنج )هزار تن(

13/2 % -1357/7247/3واردات برنج )هزار تن(
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تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار دانه های روغنی
شماره سند: 3

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

12/8 %100423کلزا )هزار تن(
12/1 %1662سویا )هزار تن(

8/5 %1541کنجد )هزار تن(
20/4 %551آفتابگردان )هزار تن(

33/0 %398گلرنک )هزار تن(
5/6 %48زیتون )هزار تن(
---کاملینا )هزار تن(



ی 1401-1410
ذای
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و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

24

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/9 % -53.242.0عرضه سرانه غذایی )گرم در روز(
16/1 %7.243.4ضریب خودکفایی )درصد(
1/9 % -19941575تقاضای خوراکی )هزار تن(

52520صادرات )هزار تن(

1/9 % -20461627کل تقاضا)هزار تن(

13/8 % 144683کل تولید)هزار تن(

4/9 % -1797982واردات)هزار تن(

4/3 %0/340/57بهره وری آب کلزا )کیلوگرم در مترمکعب(

2/5 %0/590/79بهره وری آب سویا )کیلوگرم در مترمکعب(

4/5 %0/360/60بهره وری آب کنجد )کیلوگرم در مترمکعب(

5/3 %0/420/78بهره وری آب آفتابگردان )کیلوگرم در مترمکعب(

6/5 %0/280/58بهره وری آب گلرنگ )کیلوگرم در مترمکعب(

7/4 %0/170/40بهره وری آب زیتون )کیلوگرم در مترمکعب(

6/6 %9352021آب مورد نیاز)میلیون مترمکعب(
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غیر

حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار چغندر قند و نیشکر )شکر(
شماره سند: 4

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/3 %116135سطح برداشت چغندرقند )هزار هکتار(
2/3 % -8565سطح برداشت نیشکر )هزار هکتار(

2012000کل سطح برداشت )هزار هکتار(
4/4 %8231380تولید از چغندرقند )هزار تن(

2/5 % -675499تولید از نیشکر)هزار تن(
1/9 %14981878کل تولید)هزار تن(

5 %0/250/45بهره وری آب نیشکر )کیلوگرم در مترمکعب(
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اسناد پ
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

5/9 %0.621.22بهره وری آب چغندرقند بهاره )کیلوگرم در مترمکعب(
5/7 %12بهره وری آب چغندرقند پاییزه )کیلوگرم در مترمکعب(

6/1 % -40531902آب مورد نیاز )میلیون مترمکعب(

3/2 % -7752مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

3/2 % -7752مصرف سرانه کل )گرم در روز(

4/4 %64107ضریب خودکفایی )درصد(

2/4 % -23531757تقاضا )هزار تن(

1321320صادرات)هزار تن(

98700واردات)هزار تن(
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 قاب
غیر

حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار سیب زمینی
شماره سند: 5

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

3/6 % -148/996سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
6/1 %0/30/7سطح برداشت دیم)هزار هکتار(
3/5 % -149/296/7کل سطح برداشت )هزار هکتار(

1 % -5/0944/513تولید آبی)هزار تن(
7/7 %4/311تولید دیم)هزار تن(
1 % -5/0994/524کل تولید)هزار تن(

2/7 %34/247عملکرد آبی)تن در هکتار(
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

4 %9/415عملکرد دیم)تن در هکتار(
6/8 % -1/7890/768آب مورد نیاز )میلیون مترمکعب(

6/2 %2/855/88بهره وری آب)کیلوگرم در مترمکعب(

0/5 % -26/834/5مصرف سرانه غذایی)گرم در روز(

2/2 % -55/642/4مصرف سرانه کل )گرم در روز(

2/9 % -14 %20 %ضایعات )درصد(

31/6 %109113ضریب خودکفایی )درصد(

1/4 % -4/6723/924تقاضا)هزار تن(

0/5 %564600صادرات)هزار تن(
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار حبوبات
شماره سند: 6

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

2/1 % -160/8125سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
2/8 %666/1924/5سطح برداشت دیم)هزار هکتار(
2 %826/81049/5کل سطح برداشت )هزار هکتار(

1/3 %345/6404تولید آبی)هزار تن(
7/1 %364/6833/1تولید دیم)هزار تن(
4/7 %7101237/1کل تولید)هزار تن(

3/5 %2/13/2عملکرد آبی)تن در هکتار(
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اسناد پ
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

4/2 %0/50/9عملکرد دیم )تن در هکتار(
5/4 % -2680/51377/1آب مورد نیاز)میلیون مترمکعب(

7/1 %0/10/3بهره وری آب )کیلوگرم در مترمکعب(

0/6 %27/729/6مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

0/7 %30/533/3مصرف سرانه کل)گرم در روز(

2/2 % -0/10ضایعات )درصد(

3/1 %75/8110ضریب خودکفایی )درصد(

1/5 %936/41125/1تقاضا)هزار تن(

100 % -226/40واردات)هزار تن(
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار پنبه
شماره سند: 7

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

0/4 %85/889/9سطح برداشت آبی)هزار هکتار(
6/7 %2/35سطح برداشت دیم)هزار هکتار(
0/6 %88/194/9کل سطح برداشت )هزار هکتار(

3/8 %223/1350/8تولید آبی)هزار تن(
11 %2/69/3تولید دیم)هزار تن(
4 %225/7360کل تولید)هزار تن(

3/4 %2/63/9عملکرد آبی)تن در هکتار(
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اسناد پ
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

4 %1/21/9عملکرد دیم)تن در هکتار(
1/3 % -944809/4آب مورد نیاز)میلیون متر مکعب(

5/2 %0/20/4بهره وری آب)کیلوگرم در متر کعب(

3/1 %87 %60 %ضریب خودکفایی )درصد(

0/8 %377/5415/3تقاضا )هزار تن(

10/9 % -73/118/3واردات )هزار تن(
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم زراعی

موضوع: سند تولید پایدار گیاهان علوفه ای و سایر خوراک دام و طیور
شماره سند: 8

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود 

)میانگین 95-98(
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

12/6 %3921629تولید کنجاله )هزار تن(
8/8 %14213928تولید ذرت دانه ای و معادل آن)هزار تن(

6/1 %33296738تولید جو دانه ای)هزار تن(
1/2 %20002300تولید سبوس)هزار تن(

6/1 %714114595جمع تولید)هزار تن(
0/37 % -44414250تقاضا کنجاله)هزار تن(

0/05 % -91409200تقاضا ذرت دانه ای و معادل آن)هزار تن(
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود 

)میانگین 95-98(
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

0.00 %62006200تقاضا جو دانه ای)هزار تن(
1/17 %20002300تقاضا سبوس گندم و برنج)هزار تن(

0/06 %2178121950مجموع تقاضا)هزار تن(

4 % -39182412واردات کنجاله)هزار تن(

4 % -90115272واردات ذرت دانه ای )هزار تن(

100 % -26670واردات  جو دانه ای)هزار تن(

6 % -155967684مجموع واردات )هزار تن(

11 %43 %12 %ضریب خودکفایی کنجاله )درصد(

11 %43 %12 %ضریب خودکفایی ذرت دانه ای و معادل )درصد(

6 %109 %54 %ضریب خودکفایی جو دانه ای )درصد(

6 %66 %33 %ضریب خودکفایی کنسانتره )درصد(

12/4 %151615تولید از کلزا )هزار تن(

11/5 %74272تولید از سویا )هزار تن(

19/6 %5/346تولید از آفتابگردان )هزار تن(

26/8 %3/866تولید از گلرنگ )هزار تن(

12/9 %234999جمع تولیدی زراعی )هزار تن(

21/2 %330تولید از بقایای پرورش ماهی )هزار تن(
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شاخص
وضع موجود 

)میانگین 95-98(
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

36 %5200تولید از پودر پر )هزار تن(

14/4 %50250تولید از کود مرغ )هزار تن(

3/4 %100150تولید با بهبود شاخص تغذیه )هزار تن(

12/2 %158630جمع از ضایعات و بقایا )هزار تن(

12/6 %3921629کل تولید )هزار تن(

0/4 % -44414250تقاضا )هزار تن(

4 % -39182412واردات )هزار تن(

11/5 %1243ضریب خودکفایی )درصد(

2/2 % -211161سطح آبی ذرت علوفه ای )هزار هکتار(

4/8 % -632350سطح آبی یونجه و شبدر )هزار هکتار(

19/7 %15130سطح آبی جو و تریتیکاله قصیل )هزار هکتار(

سطح آبی چغندر علوفه ای بهاره و پاییزه )هزار 
هکتار(

350% 26/4

28/4 %10200سطح دیم جو و تریتیکاله قصیل )هزار هکتار(

2/6 %82112سطح دیم یونجه و شبدر )هزار هکتار(

15/4 %90500سطح دیم لگوم ها )هزار هکتار(

3/1 %10421503جمع سطح )هزار هکتار(
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شاخص
وضع موجود 

)میانگین 95-98(
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

4/41 % - 114786679تولید آبی ذرت علوفه ای )هزار تن-وزن تر(

3 % -64484425تولید آبی یونجه و شبدر )هزار هکتار-وزن خشک(

23 %4505200تولید آبی جو و تریتیکاله قصیل )هزار تن-وزن تر(

تولید آبی چغندر علوفه ای بهاره و پاییزه )هزار 
تن-وزن تر(

1754350% 31

32 %1303600تولید دیم جو و تریتیکاله قصیل  )هزار تن-وزن تر(

6 %412815تولید دیم یونجه و شبدر )هزار تن-وزن خشک(

19 %1801500تولید دیم لگوم ها)هزار تن-وزن خشک(

3 %1927226569جمع تولید )هزار تن(

2 % -54/441/4عملکرد آبی ذرت علوفه ای)تن در هکتار(

2 %10/212/6عملکرد آبی یونجه و شبدر)تن در هکتار(

2 %3040عملکرد آبی جو و تریتیکاله قصیل)تن در هکتار(

عملکرد آبی چغندر علوفه ای بهاره و پاییزه )تن 
در هکتار(

58/387% 3

3 %1318عملکرد دیم جو و تریتیکاله قصیل)تن در هکتار(

3 %57/3عملکرد دیم یونجه و شبدر)تن در هکتار(

3 %23عملکرد دیم لگوم ها)تن در هکتار(

9 % -2112667.9آب مورد نیاز ذرت علوفه ای )مترمکعب در هکتار(
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شاخص
وضع موجود 

)میانگین 95-98(
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

8  %-88873450آب مورد نیاز  یونجه )مترمکعب در هکتار(

0/1 % -254250آب مورد نیاز شبدر )مترمکعب در هکتار(

آب مورد نیاز  جو و تریتیکاله قصیل )مترمکعب 
در هکتار(

30002700- % 0/1

آب مورد نیاز  چغندر علوفه ای )مترمکعب در 
هکتار(

18126% 18

بهره وری آب ذرت علوفه ای )کیلوگرم در 
مترمکعب(

5/4410% 5

4 %0/691/13بهره وری آب یونجه  )کیلوگرم در مترمکعب(

4 %1/272/10بهره وری آب شبدر )کیلوگرم در مترمکعب(

بهره وری آب جو و تریتیکاله قصیل )کیلوگرم در 
مترمکعب(

1014/81% 3

بهره وری آب چغندر علوفه ای  )کیلوگرم در 
مترمکعب(

6/6714/29% 7
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چالش های اساسی �
پاییـن بـودن ضریب نفـوذ دانش و فناوری، متوسـط عملکـرد و بهره وری آب و بـاال بودن هزینه  _

محصوالت تولید 
نارسـایی در زنجیره ارزش شـامل نظام تامین بذر و نشـاء و محدودیت ارقام مناسب و پرمحصول  _

بـرای اقلیم هـای مختلـف، توجه ناکافی بـه تحقیق، تولید و اسـتفاده از ارقام هیبرید )بـه ویژه در برنج، 
کلـزا و ...(، تامیـن بـه موقـع کـود و آفت کش هـای بـا کیفیـت، سیسـتم های آبیـاری، مکانیزاسـیون، 
برداشـت، حمـل و نقـل، انبـار و نگهـداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی )سـنتی، فرسـوده بـودن و توزیع 

نامناسـب( و بسته بندی
توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات  _
عـدم اجرای الگوی بهینه کشـت، نوسـانات باالی قیمتـی در بازار محصوالت کشـاورزی و پایین  _

بـودن قیمت هـای تضمینـی برخـی از محصـوالت و عـدم تناسـب زمـان عرضـه و تقاضـا در برخـی از 
محصـوالت در طـول سـال، مانند سـیب زمینی و پیاز

ناپایـداری تولیـد داخـل و وابسـتگی بـاال در برخـی از اقـالم محصـوالت اساسـی شـامل روغـن  _
خوراکـی )وابسـتگی92 % (، خـوراک دام و طیـور )ذرت، جـو و کنجالـه بـه ترتیـب با وابسـتگی 88 %،  

46  % و  91 % ( و ناپایـداری در خودکفایـی محصـوالت مهمـی ماننـد گنـدم، جـو، برنـج 
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت محصوالت وارداتی  _
مداخله بیش از حد دولت و کم رنگ بودن نقش تشکل ها در تدارک، تامین و توزیع نهاده و محصول _
مداخله بیش از حد دولت در تامین و توزیع نهاده ها و محصوالت زراعی و دامی _
پاییـن بـودن کیفیـت علوفه هـای سـیلویی، متنوع نبـودن مصرف گیاهـان علوفـه ای و تمرکز بر  _

علوفه هـای خشـبی آب بـر ماننـد یونجـه و ذرت، علوفه های کم کیفیـت نظیر کاه و کلـش و فقر مراتع
تغییر اقلیم و مخاطرات ناشی از آن، کاهش حاصلخیزی خاک و کیفیت آب _
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راهبرد های رسیدن به وضع مطلوب �

افزایـش ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری بـه منظـور افزایـش متوسـط عملکـرد، بهـره وری آب  _
وکاهـش هزینه هـای تولیـد

ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین بذر و نشـاء و معرفی ارقام مناسـب، جدید و  _
پرمحصـول بـرای اقلیم هـای مختلف، توجه ویـژه به تحقیق، تولید و اسـتفاده از ارقـام هیبرید )به ویژه 
در برنـج، کلـزا و ...(، تامیـن بـه موقـع کـود و آفت کش با کیفیت، توسـعه سیسـتم های نویـن آبیاری، 
افزایـش ضریب مکانیزاسـیون، بهبود عملیات برداشـت، توسـعه ناوگان حمل و نقـل و انبار و نگهداری، 
توسـعه و جانمایـی صنایـع تبدیلی، تکمیلی، بسـته بندی و نگهداری بـه منظور ارتقـاء کیفیت و ایجاد 

ارزش افـزوده و کاهـش تلفات و ضایعات
ارتقاء کیفیت، ماندگاری و سالمت محصوالت _
طراحـی و اسـتقرار الگـوی بهینه کشـت، ثبات بخشـی بـه بازار و تنظیـم زمان و میـزان عرضه با  _

تقاضا توجه 
تعییـن قیمت هـای تضمینـی براسـاس هزینـه واقعی تولید، سـود متعـارف، حفظ رابطـه مبادله  _

داخـل و خـارج بخـش، نرخ رسـمی تـورم و هزینـه تمام شـده محصول مشـابه وارداتی
افزایـش پایـداری تولیـد و کاهـش وابسـتگی در محصوالت اساسـی به ویـژه برنج، شـکر، روغن  _

خوراکـی و خـوراک دام و طیور 
پایداری در خودکفایی گندم  _
حمایت از تولیدات داخلی و تحقیقات در محصوالت دارای وابستگی باال _
تنـوع بخشـی در تولیـد گیاهـان علوفـه ای کـم آب بـر، ارتقـاء کیفیت علوفـه  )در مراحـل تولید،  _
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برداشـت، نگهـداری و سـیلو( و اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای علوفـه ای )مانند بقایای نیشـکر، نخل و 
پسـماند صنایـع تبدیلـی و تکمیلی محصوالت کشـاورزی(

اسـتفاده از ظرفیـت آب سـبز در تولیـد محصـوالت مهـم زراعـی از جملـه گیاهـان علوفـه ای و  _
غنی سـازی مراتـع 

ایجاد و تقویت تشکل های توانمند و کارآمد به منظور کاهش نقش تصدی گری دولت _

برنامه های اجرایي �

الـف- گندم، برنـج، دانه های روغنی )کلزا، سـویا، گلرنـگ، کنجد، آفتابگـردان(، پنبه، 
چغندرقند و نیشـکر )شـکر(، سـیب زمینی، حبوبات )نخود، لوبیا، عـدس، باقال و 			( 

برنامـه خودکفایـی پایـدار گنـدم بـا تاکید بر ارتقـاء دانش و فنـاوری، افزایش کیفیت، سـالمت  _
و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گندم با 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی پایـدار برنـج بـا تاکید بـر ارتقاء دانـش و فنـاوری، افزایش کیفیت، سـالمت  _

و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان برنج با 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی 70 درصـدی روغـن خوراکـی بـا تاکید بـر ارتقاء دانـش و فنـاوری، افزایش  _

کیفیـت، سـالمت و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش و حمایـت از واردات دانه هـای روغنـی به جـای 
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واردات روغـن )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان دانـه هـای روغنـی بـا 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
برنامـه خودکفایـی پایـدار شـکر بـا تاکید بـر ارتقاء دانـش و فنـاوری، افزایش کیفیت، سـالمت  _

و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان شـکر با 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و 

آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی پایدار حبوبـات با تاکید بر ارتقـاء دانش و فناوری، افزایش کیفیت، سـالمت  _

و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان حبوبات 
با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان 

و آموزش پزشـکی،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(
برنامـه تـداوم خودکفایـی سـیب زمینی بـا تاکیـد بـر ارتقاء دانـش و فنـاوری، افزایـش کیفیت،  _

سـالمت و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش و صـادرات )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان سـیب زمینی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه توسـعه نظام کشـت نشـایی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

محصـوالت مهـم زراعی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان برنامه و بودجه،  تشـکل های 
صنفی و تخصصـی مرتبط(

ب- خـوراک دام و طیور با منشـاء گیاهـی )خودکفایی پایـدار علوفه حاصـل از یونجه، ذرت 
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علوفـه ای، سـورگوم علوفـه ای، شـبدر، ارزن علوفـه ای و سـایر و خودکفایی 70 درصدی در کنسـانتره 
حاصـل از ذرت، جـو و کنجاله(

برنامـه خودکفایـی پایدار منابـع تامین علوفه )گیاهان علوفه ای، سـایر منابع تولید علوفه شـامل  _
بقایـا و ضایعـات محصـوالت کشـاورزی( با تاکید بـر ارتقاء دانش و فنـاوری، کیفیت و تنوع بخشـی به 
تولیـد و توسـعه زیرسـاخت ها و فناوری هـای مـورد نیـاز بـرای علوفـه  )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجات سـند پشـتیبان خوراک و دام و طیور با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه 
و بودجـه، وزارت صمـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و بخش غیردولتی،  تشـکل های 

صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه غنی سـازی مراتـع بـا تاکیـد بـر ارتقـاء دانـش و فنـاوری و توسـعه زیرسـاخت های مورد  _

نیاز )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان غنی سـازی مراتع با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 

و بخـش غیردولتـی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی 45 درصـدی تولیـد ذرت دانـه ای و معـادل آن )سـورگوم، ارزن و تریتیکاله(  _

بـا تاکیـد بـر ارتقـاء دانش و فنـاوری، افزایش کیفیـت، سـالمت و ارزش افزایی در زنجیـره ارزش آن )با 
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان ذرت بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های 

صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی پایـدار در تولیـد جـو بـا تاکید بـر ارتقـاء دانش و فنـاوری، افزایـش کیفیت،  _

سـالمت و ارزش افزایی در زنجیره ارزش آن )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
جـو بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، 
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درمـان و آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه خودکفایـی 50 درصـدی تولید کنجاله )سـویا، کلـزا، آفتابگردان، پنبه( بـا تاکید بر ارتقاء  _

دانـش و فنـاوری، افزایـش کیفیـت، سـالمت و ارزش افزایـی در زنجیـره ارزش آن )بـا در نظـر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تولید دانه هـای روغنی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های 

صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه کمـک بـه ارتقاء ضریب خود کفایـی در محصوالت زراعی و خوراک دام و طیور و توسـعه  _

زیـر سـاخت هـای مرتیط با اسـتفاده از صرفه جویـی ارزی حاصل از کاهـش واردات این محصوالت )با 
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجارت محصـوالت با مسـئولیت وزارت جهاد 

کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمت،   تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(1 �

1- معرفی ارقام گیاهی با اهداف خاص:
گندم با درصد پروتئین باال، خاصیت نانوایی باالتر و قدرت جذب باالی روی، آهن و منگنز _
تنوع بخشی در ارقام سیب زمینی برای تولید محصوالت صنعتی و خوراکی _
استفاده از ارقام مناسب حبوبات از نظر کیفیت، رنگ و اندازه دانه _

2- ارتقاء فناوری و افزایش تنوع نان صنعتی
3- بهبود کیفیت نان:

غنی سازی گندم با عناصر ریزمغذی  )روی، آهن و منگنز( و کاهش درصد سبوس گیری _

1- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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اسـتفاده 10 الـی 15 درصـدی از کینـوا و چـاودار در تولیـد نـان مـورد مصـرف افـراد دیابتی و  _
حسـاس بـه گلوتن

4- روش هـای نویـن به نـژادی ارقـام گیاهـی، افزایـش تنـوع  و مقـاوم بـه تنش هـای زیسـتی و 
غیرزیسـتی و پتانسـیل باالتـر عملکـرد 

5- توسـعه روش هـا و سیسـتم های جدیـد کشـت )کشـاورزی حفاظتـی، کشـت نشـایی، انتقـال 
کشـت بهـاره بـه فصـل پاییز( 

6- هوشمندسازی مدیریت مزارع:
مدیریـت عوامـل خسـارت زا، مصـرف بهینـه کـود، مکانیزاسـیون، سـامانه هـای آبیـاری نویـن،  _

روش هـای نویـن زه کشـی، 
دومنظوره شدن کارخانجات نیشکر و چغندرقند _
ارتقاء فناوری دستگاه های کاشت و برداشت  _
درجه بندی و بسته بندی غدد سیب زمینی برای صادرات و عرضه داخلی _

7- علوفه و خوراک دام:
ایجاد کارخانجات تولید انواع تغذیه )از باگاس و مالس نیشکر برای انواع دام ها غذا تهیه گردد( _
تنوع بخشی روش های برداشت مانند توسعه برداشت سبز نیشکر  _
معرفی منابع جدید علوفه  _
ارتقاء و معرفی فناوری های نوین تولید علوفه های کنستانتره  _
 ایجـاد نظـام نسخه نویسـی تغذیه برای کلیـه مصرف کنندگان نهاده ها با مشـارکت شـرکت های  _

دانش بنیان
ارتقاء فناوری در نظام تولید خوراک دام و طیور صنعتی _
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم باغی

شماره سند: 9
رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز

اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1 % -22952029سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
2/3 %358472سطح برداشت دیم )هزار هکتار(
0/5 % -26402500کل سطح برداشت )هزار هکتار(

1/1 %1821520750تولید آبی )هزار تن(
3/6 %14722261تولید دیم)هزار تن(
1/3 %1959022962کل تولید )هزار تن(

2/1 %810عملکرد آبی )تن در هکتار(
1/3 %45عملکرد دیم )تن در هکتار(
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شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/2 %35314085کل تولید دانه دار)هزار تن(

2/3 %24143156کل تولید هسته دار)هزار تن(

1/5 %32523897کل تولید دانه ریز)هزار تن(

2/7 %701964کل تولید خشک)هزار تن(

1/6 %81749871کل تولید نیمه گرمسیری)هزار تن(

5 % -2996616291آب مورد نیاز )میلیون مترمکعب(

6/2 %11بهره وری آب )کیلوگرم در مترمکعب(

0/0 %419419مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

0/4 % -598570مصرف سرانه کل )گرم در روز(

0/6 % -00ضایعات )درصد(

0/9 %119 %107 %ضریب خودکفایی )درصد(

0/4 %1834619236تقاضا)هزار تن(

2/1 %19752538صادرات)هزار تن(

0/8 %731.2803واردات)هزار تن(
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چالش های اساسی �

توسعه بدون راهبرد و بدون اصول آمایش باغات در کشور _
مسـن و قدیمـی بـودن اغلب باغات و اسـتمرار تولید سـنتی پایـه و پیوندک، عدم توسـعه ارقام  _

جدیـد، پاییـن بـودن ضریـب نفوذ دانش، فناوری، متوسـط عملکرد و بهـره وری آب و بـاال بودن هزینه 
تولید در برخـی از محصوالت 

نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل تامیـن پایـه و پیونـدک گواهـی شـده، تامین به موقـع کود و  _
آفت کش هـای بـا کیفیـت، مدیریـت عوامل خسـارت زا، سیسـتم های آبیـاری، مکانیزاسـیون، مدیریت 
تغذیـه، برداشـت، جمـع آوری، حمل ونقـل، بسـته بندی و نگهـداری، انبـارداری فنی، صنایـع تبدیلی و 

تکمیلـی و بازاریابی و بازاررسـانی
توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات  _
نارسایی بازار و تفاوت زیاد قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی باغ دار )حاشیه قیمت باال( _
نارسایی در فرایند صدور مجوز و نظارت بر تولید نهال و پیوندک و خدمات قرنطینه ای _
پایین بودن بازار پسندی، قابلیت نگهداری و فراوری برخی محصوالت _
تغییر اقلیم و باال بودن خسارت ناشی از مخاطرات اقلیمی )سرما، تگرگ  و گرما(  _
عـدم انطبـاق تولیـدات بـا تقاضای فصلـی، عدم تعـادل در تقاضای داخلـی و بازارهـای صادراتی  _

هـدف و ناکافـی بودن سـرمایه گذاری بـرای صادرات
ناکارآمدی تشکل های تولیدکنندگان _
توسعه بدون راهبرد و بدون آمایش باغات در کشور _
پایین آمدن کیفیت آب و حاصلخیزی خاک به ویژه شوری _
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

افزایـش ضریـب نفوذ دانش و فناوری به منظور نوسـازی و مدرن سـازی باغات، افزایش متوسـط  _
عملکـرد، کیفیـت، قابلیت نگهداری، بازار پسـندی و بهـره وری آب و کاهش هزینه تولید 

بهبـود زنجیـره ارزش شـامل ایجاد نظـام تامین پایه و پیوندک گواهی شـده، تامیـن به موقع کود  _
و آفت کش هـای بـا کیفیـت، مدیریـت عوامـل خسـارت زای زیسـتی بـا تاکیـد بـر روش های کـم خطر، 
سیسـتم های آبیـاری، مکانیزاسـیون، مدیریت تغذیه، برداشـت، جمـع آوری، حمل  و نقل، بسـته بندی و 
نگهـداری، انبـارداری فنی، صنایع تبدیلـی و تکمیلی،  بازاریابی و بازاررسـانی و کاهش تلفات و ضایعات

ارتقاء کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و تولید محصوالت گواهی شده و اُرگانیک _
سامان دهی بازار و کاهش قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی باغ دار _
بهبود فرایند صدور مجوز و نظارت بر تولید نهال و پیوندک و خدمات قرنطینه ای  _
سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش خسارت مخاطرات اقلیمی  _
منطبق نمودن تولیدات با تقاضای فصلی  _
سرمایه گذاری در صادرات و ایجاد پایانه ها و صنایع مربوطه  _
توسـعه باغات متناسـب با آمایش سـرزمین، کیفیت منابع آب و خاک، نیاز داخل و ظرفیت های  _

صادرات
واگـذاری مسـئولیت تنظیـم بازار داخـل، صادرات و امـور تامین و تـدارکات نهاده هـا )واردات یا  _

تولیـد( بـه تشـکل های تولیدکننـدگان و بخش خصوصی
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برنامه های اجرایي �

برنامـه اصـالح الگـوی توسـعه باغـات کشـور بـا تاکیـد بـر دانش و فنـاوری و متناسـب بـا توان  _
اکولوژیـک سـرزمین، صنایـع مرتبـط و بازارهـای داخلـی و صادراتـی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت باغـی با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صمـت، تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
برنامـه نوسـازی و مدرن سـازی باغـات بـا تاکیـد بـر بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نوین و  _

ارتقـاء کیفیـت و سـالمت، افزایـش عملکـرد، بهـره وری آب، کیفیت و بازار پسـندی محصـوالت باغی 
)بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان محصـوالت باغی با مسـئولیت وزارت جهاد 

کشـاورزی و سـازمان برنامـه و بودجـه،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه بهبـود مدیریـت باغات )تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی، تغذیـه، آبیاری، مکانیزاسـیون،  _

برداشـت( بـا تاکیـد بـر بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نویـن و ارتقـاء کیفیت و سـالمت، افزایش 
عملکـرد، بهـره وری آب، کیفیـت و بـازار پسـندی محصـوالت باغـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت باغـی با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت راه و شهرسـازی،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
برنامـه توسـعه ارقـام جدیـد و مناسـب، ارتقـاء نظـام تامین پایـه، پیونـدک و نهال گواهی شـده و  _

تقویـت خدمـات قرنطینـه ای )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان محصوالت باغی 
با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان برنامه و بودجه،  تشـکل های صنفی و تخصصی مرتبط(

برنامـه ارزش افزایـی و ارتقاء کیفیت و سـالمت محصوالت باغی از طریق سـامان دهی جمع آوری،  _
درجه بنـدی، بسـته بندی، برچسـب گذاری، بهبـود حمل ونقـل، انبـارداری فنـی، صنایـع تبدیلـی و 
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تکمیلـی و کاهـش تلفـات و ضایعـات )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان 
محصوالت باغی، با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان برنامه و بودجه،  تشـکل های صنفی 

و تخصصـی مرتبط(
برنامـه سـامان دهی بازارهـای داخلـی )بـا هـدف کاهش تفـاوت قیمت خریـد از بـاغ دار و قیمت  _

عرضـه بـه مصـرف کننـده(، توسـعه صـادرات و زیرسـاخت های الزم )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجات سـند پشـتیبان محصسـوالت باغی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت صمـت،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه توسـعه محصـوالت باغـی گواهـی شـده و ارگانیـک )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت باغی بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و سـازمان برنامه و 
بودجـه،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(2  �

اصالح الگوی توسعه باغات کشور متناسب با توان اکولوژیک سرزمین  _
روش هـای نویـن به نـژادی ارقـام باغی )پایـه، پیوندک و نهال( بـه منظور افزایش تنـوع، مقاومت  _

به تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی و پتانسـیل باالتر متناسـب با نیـاز بازارهای داخلـی و صادراتی 
نوسازی و مدرن سازی باغات  _
افزایش عملکرد، بهره وری آب _
هوشمندسـازی مدیریـت باغات )در حوزه های تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی، تغذیـه، آبیاری،  _

2- فهرست فناوریهای این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.



51

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

برداشت(  مکانیزاسیون، 
ارتقاء کیفیت و سالمت محصوالت باغی _
افزایـش ارزش افـزوده در محصـوالت باغـی از طریـق کاربـرد فناوری هـای نویـن جمـع آوری،  _

درجه بنـدی، بسـته بندی، برچسـب گذاری، بهبود حمل ونقـل، انبارداری فنی، صنایـع تبدیلی و تکمیلی 
افزایش تولید محصوالت باغی گواهی شده و ارگانیک  _
معرفی گیاهان باغی جدید _
توسعه روش ها و سیستم های جدید کشت )باغ های متراکم، کشت مخلوط(  _
ارتقاء فناوری دستگاه های کاشت و برداشت   _
ارتقـاء فناوری هـای کاهـش خسسـارت تنش هـای محیطـی در گیاهان باغـی )سـایه بان، تولید  _

درگلخانه(
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار سبزی و صیفی )در فضای باز و گلخانه(

شماره سند: 10
رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز

اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

718/14680سطح برداشت آبی )هزار هکتار(
46/545/90سطح برداشت دیم )هزار هکتار(

10/525/80/1مساحت گلخانه)هزار هکتار(
775/1539/70کل سطح برداشت)هزار هکتار(

1 % -1992117590تولید آبی)هزار تن(
1/3 %498580تولید دیم)هزار تن(

8/8 %27197492تولید گلخانه)هزار تن(

0/9 %2313725663کل تولید)هزار تن(
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شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

2/6 %27/737/6عملکرد آبی)تن در هکتار(

1.4 %10/712.6عملکرد دیم)تن در هکتار(

1 %259/6290/8عملکرد گلخانه)تن در هکتار(

5/7 % -6752633468آب مورد نیاز )میلیون مترمکعب(

5.2 %0/30/55بهره وری آب مزرعه)کیلوگرم در مترمکعب(

2/2 %4/175/44بهره وری آب گلخانه)کیلوگرم در مترمکعب(

6/4 %651/521378/46کل حجم اب مورد نیاز  گلخانه

409/5409/50مصرف سرانه غذایی)گرم در روز(

660/4660/40مصرف سرانه کل)گرم در روز(

1 % -34 %38 %ضایعات

0/3 %117/6122/4ضریب خودکفایی )درصد(

0/5 %1966820965تقاضا)هزار تن(

2/6 %34704698صادرات)هزار تن(

چالش های اساسی �

پاییـن بـودن ضریب نفـوذ دانش و فناوری، متوسـط عملکـرد و بهره وری آب و بـاال بودن هزینه  _
تمام شـده محصول 
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نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و محدودیـت ارقـام جدید بـرای اقلیم های  _
متفـاوت، تامیـن کـود و آفت کش هـای کم خطر، سیسـتم های آبیاری، مکانیزاسـیون، برداشـت، حمل 

و نقـل، انبـار و نگهـداری، صنایـع تبدیلی و تکمیلی )سـنتی و فرسـوده بودن(، بسـته بندی 
توجه ناکافی به کیفیت و سالمت در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات _
عـدم عرضـه مسـتمر متناسـب بـا تقاضـا در طول سـال، عـدم هماهنگی بیـن تولیـد در محیط  _

کنتـرل شـده و فضـای بـاز و نوسـانات شـدید در تولید و قیمـت محصول  
وابستگی نسبتاً باال به خارج از کشور در  بذور هیبرید و صنعت گلخانه  _
مصـرف بـاالی انـرژی در گلخانه هـا و اسـتقرار برخـی گلخانه هـا در مناطـق نامناسـب اقلیمی و  _

عـدم تطبیق سـازه بـا محیط
عدم استمرار صادرات محصوالت گلخانه ای در طول سال _
پاییـن بـودن دانـش و فناوری هـای نویـن مورد نیـاز گلخانه و باال بودن سـرمایه مـورد نیاز برای  _

گلخانه احداث 

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
افزایـش ضریـب نفـوذ دانش و فناوری به منظور ارتقاء متوسـط عملکرد و بهـره وری آب وکاهش  _

هزینه تمام شـده  
ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامیـن بـذر و معرفـی ارقـام جدید و هیبریـد برای  _

اقلیم هـای متفـاوت و گلخانـه، تامین کـود و آفت کش های کم خطر، توسـعه مصرف  عوامـل بیولوژیک، 
توسـعه سیسـتم های نوین آبیاری، توسـعه مکانیزاسـیون، بهبود عملیات برداشت، توسـعه ناوگان حمل 
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و نقـل، انبـار و سـردخانه، توسـعه صنایـع تبدیلی، تکمیلی و بسـته بندی و کاهش تلفـات و ضایعات.
افزایـش کیفیـت و ارتقاء شـاخص های بهداشـت و سـالمت  محصول و تولید محصـوالت گواهی  _

شـده و اُرگانیک
تنظیـم تولیـد و عرضـه محصوالت متناسـب با تقاضا در طول سـال، ایجـاد هماهنگی بین تولید  _

در محیـط کنتـرل شـده و فضای باز و کاهش نوسـانات تولیـد و قیمت محصول   
کاهـش وابسـتگی در حـوزه بـذور هیبرید و ارتقـاء دانش و فناوری هـای نوین مـورد نیاز گلخانه  _

و کاهـش هزینه احـداث گلخانه
بهینه سـازی مصـرف انـرژی در گلخانه هـا، اسـتقرار گلخانه هـا در مناطـق مناسـب اقلیمـی و  _

تطبیـق سـازه بـا محیط،
تنظیم تفاهم نامه تجاری بلندمدت با کشورهای مقصد صادراتی _
واگـذاری مسـئولیت تنظیـم بازار داخـل، صادرات و امـور تامین و تـدارکات نهاده هـا )واردات یا  _

تولیـد( بـه تشـکل های تولیدکننـدگان و بخش خصوصی
توسـعه کشـاورزی شـهری و کشـاورزی عمودی برای تولید سـبزی و صیفی و به منظور افزایش  _

بهـروری و کاهـش هزینه  های تولید 

برنامه های اجرایي �
برنامـه نیازسـنجی، سـامان دهی، مدیریـت و حمایت هدفمند از توسـعه گلخانه ها و بهینه سـازی  _

مصرف انرژی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفی با مسـئولیت 
وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت،  تشـکلهای صنفی و تخصصی مرتبط(

برنامـه انتقـال حداکثـری تولیـد محصـوالت سـبزی و صیفـی از مزرعـه بـه گلخانه )بـا در نظر  _
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گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(

برنامـه نظـام تامیـن بـذر و نشـاء و معرفـی ارقام جدیـد )به ویژه بـذور هیبرید( بـرای اقلیم های  _
متفـاوت و گلخانـه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفـی با 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه،  تشـکل های صنفی و تخصصی مرتبط(

برنامـه تامیـن آفت کش هـا و کودهـای کـم خطـر بیولوژیک بـه منظـور افزایش کیفیـت، ارتقاء  _
شـاخص های سـالمت محصـول و تولیـد محصـوالت گواهی شـده و اُرگانیـک در گلخانـه و فضای باز 
)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفـی بـا مسـئولیت وزارت 
جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  

تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه توسـعه نظام کشـت نشـایی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

سـبزی و صیفـی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه(
برنامـه توسـعه سیسـتم های نویـن آبیـاری و افزایش ضریـب مکانیزاسـیون )با در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفی با مسئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سازمان 
برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(

برنامـه توسـعه نـاوگان حمـل و نقـل اختصاصـی، انبار و سـردخانه متناسـب با نـوع محصوالت  _
)با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفی با مسـئولیت وزارت جهاد 

کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(
برنامـه توسـعه صنایـع تبدیلـی، تکمیلـی و بسـته بندی و کاهـش تلفـات و ضایعات )بـا در نظر  _

گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـبزی و صیفی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(



57

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

برنامـه تنظیـم تولیـد و عرضـه محصوالت متناسـب بـا تقاضا در طول سـال و کاهش نوسـانات  _
تولیـد و قیمـت  و توسـعه صـادرات محصـوالت )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند 
پشـتیبان سـبزی و صیفـی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت 

صمـت،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(3  �
هوشمندسازی گلخانه ها )هیدروپونیک و ائروپونیک و ...( _
استفاده از روش های نوین تامین انرژی در گلخانه ها _
تولید محصوالت گواهی شده و اُرگانیک در گلخانه و فضای باز  _
هوشمندسـازی مـزارع تولیـد سـبزی و صیفـی )مدیریت عوامل خسـارت زا، مصـرف بهینه کود،  _

مکانیزاسـیون، سـامانه های آبیـاری نویـن، روش های نوین زه کشـی(
تولید سبزی و صیفی در کشت عمودی )کارخانه های تولید( _
روش هـای نویـن به نـژادی ارقـام سـبزی و صیفـی، مقاوم بـه تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی و  _

باالتر عملکرد  پتانسـیل 
معرفی و توسعه روش ها و سیستم های جدید کشت _

3- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند تولید و فراوری چای

شماره سند: 11
رئیس کارگروه: دکتر رضا آزادی 

اعضـای کارگـروه: دکتر علـی سـراجی، دکتر کتایـون شمشـادی ،دکتر علـی اکبر باغسـتانی ، 
مهنـدس مریم اردسـتانی

وضعیت در سال 1410وضع موجود 1398شاخص ها

2228کل سطح زیر کشت باغ چای )هزار هکتار(

126/7210میزان تولید برگ سبز چای )هزارتن(

5/77/5میزان عملکرد )تن در هکتار(

28/550/4میزان تولید چای خشک )هزار تن در سال(

2745ضریب خودکفایي )درصد(

99/6111/6مصرف چای )هزار تن/سال(
1/21/2مصرف سرانه چای خشک )کیلوگرم/نفر/سال(

83/671/2میزان واردات چای خشک )هزارتن در سال(

6/610میزان صادرات چای خشک )هزارتن در سال(
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چالش های اصلی �
تغییرکاربری باغات چای  _
عدم سرمایه گذاری الزم در توسعه باغ ها و صنایع فرآوری _
افزایش سن باغ هاي چای و بهره وری پایین _
عدم وجود ارقام جدید در باغات چای _
وابسته بودن عملکرد باغ های چای به بارش های فصلی  _
عدم رعایت اصول صحیح به باغی)تغذیه ، هرس الگوی کشت و آفات و بیماری ها و ..( _
عدم استفاده از ماشین آالت مناسب _
عدم دسترسی به نهاده های اولیه و هزینه های باالی تامین آن _
ناکافی بودن آموزش و ترویج و تحقیقات کاربردی _
عدم وجود بازار رقابتی برای ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان در صنعت _
پایین بودن سطح فن آوری تولید در کارخانه _
تغییر ذائقه مصرف کننده _
عدم نظارت و کنترل بر کیفیت، سالمت و بهداشت چای تولید داخل و وارداتی _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
جلوگیری از تغییرکاربری باغات چای  _
سرمایه گذاری در توسعه باغ ها و صنایع فرآوری _
کاهش سن باغ هاي چای و ارتقاء بهره وری  _
معرفی ارقام جدید در باغات چای _
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رعایت اصول صحیح به باغی)تغذیه ، هرس الگوی کشت و آفات و بیماری ها و ..( _
استفاده از ماشین آالت مناسب _
بهبود دسترسی به نهاده های اولیه و کاهش هزینه های تامین آن _
ارتقاء نظام آموزش و ترویج و تحقیقات کاربردی _
ایجاد بازار رقابتی برای ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان در صنعت _
ارتقاء سطح فن آوری تولید در کارخانه _
تغییر ذائقه مصرف کننده به سمت چای تولید داخل _
افزایش نظارت و کنترل بر کیفیت و سالمت چای _

برنامه های اجرایي �
برنامـه خودکفایـی 50 درصـدی چـای با تاکید بر نوسـازی، توسـعه باغـات، جلوگیـری از تغییر  _

کاربـری، ارتقـاء دانـش و فنـاوری، افزایش کیفیت، سـالمت و ارزش افزایی در زنجیـره ارزش )با در نظر 
گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان چـای با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 
برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  تشـکل های صنفـی و 

تخصصـی مرتبط(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(4  �
معرفی ارقام جدید  _
توسعه صنایع چای و فرآورده های آن _
توسعه مکانیزاسیون _

4- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند تولید و فراوری گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای

شماره سند: 12
رئیس کارگروه: محمدحسن عصاره

اعضای کارگروه: سیدجعفر سیداخالقی و محسن حصارکی

شاخص
وضعیت در سال وضعیت در سال

1410 13901398

تولید بذر و اندام های تکثیری گیاهان دارویی)بجز پیاز زعفران( 
5500)تن(

9700

)در سال 99 به 10348 تن رسید(
20000

152230650سطح زیرکشت گیاهان دارویی )هزارهکتار(
175350700تولید گیاهان دارویی )هزارتن(

856003000توسعه بازار و تجارت گیاهان دارویی  )میلیون دالر(

10005000محدودمیزان تولید بذور استاندارد گیاهان دارویی )تن(

200425اشتغال زایی )هزار نفر(

تعداد شرکتهای فعال در زمینه گیاهان  ارویی، داروهای 
گیاهی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی

2207001000

تولید و فروش داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی و 
سنتی )میلیون دالر(

-6005000
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شاخص
وضعیت در سال وضعیت در سال

1410 13901398

159سهم ارزش بازار داروی حوزه انسانی )درصد(

تعداد شرکت های تولید کننده فرآورده های طبیعی و 
سنتی

150296500

تعداد داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی دارای 
مجوز )قلم(

105037335000

تعداد داروها و فرآورده های مکمل دامپزشکی دارای 
مجوز )قلم(

16100300

0180400تعداد شرکتهای دانش بنیان

0300700تعداد شرکتهای نوآور

044250تعداد شرکتهای خالق

تعداد مرکز رشد و پارک علم و فناوری فعال در حوزه 
گیاهان دارویی

110

05سهم ارزش بازار داروی گیاهی حوزه دامپزشکی )درصد(

تعداد شرکت های فعال در حوزه تولید داروهای 
دامپزشکی گیاهی

425

سطح برداشت رسمی و غیر رسمی گیاهان دارویی و 
صنعتی از رویشگاههای طبیعی )هزار هکتار(

900300100

2074100حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی )درصد(
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چالش های اصلی �

پایین بودن ضریب نفوذ دانش و فناوری و متوسط عملکرد _
باال بودن هزینه فرآوری و نارسایي در استحصال ماده موثره _
نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین بـذر و اندام های تکثیری، روش های اهلی سـازی  _

و به نـژادی و ارقـام مناسـب و پرمحصـول، سیسـتم های آبیاری، مکانیزاسـیون، برداشـت، حمل و نقل، 
انبـار و نگهداری، استانداردسـازی، صنایع فرآوری و بسـته بندی

توجه ناکافی به کیفیت و میزان ماده موثره در برخی محصوالت و باال بودن تلفات و ضایعات  _
فقدان توسعه مطلوب بیمه حمایتی از کاشت گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای _
خام فروشی انواع گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای ) حدود 90 % محصول زعفران ایران خام فروخته می شود( _

نارسایي در بازاریابی و ضعف برندینگ _
عدم توسعه صنعت دارویي کشور مبتنی بر ظرفیت های گیاهان دارویي   _
عدم توسعه بورس گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای و داروهای گیاهی _
عقـب ماندگـی ایـران در بازارهـای صادراتی زعفران و سـایر گیاهـان دارویي، معطـر و ادویه ای و  _

ضعـف رهبـری متمرکز فروش

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
پهنه بنـدی کشـور جهـت توسـعه گیاهـان دارویـی، معطـر و ادویـه ای بـر اسـاس مزیـت هـای  _

اکولوژیـک، اقتصـادی و اجتماعـی منطقـه ای، اولویت هـای محصولـی و صادراتـی
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انتقـال فنـاوری و افزایـش ضریب نفـوذ دانش در افزایـش عملکرد کمی و کیفـی، کاهش تلفات  _
و ضایعات

ارتقـاء فنـاوری و کاهـش هزینه فـرآوری گیاهان دارویي، معطـر و ادویه ای و افزایش اسـتحصال  _
مـاده موثره

ایجـاد و تکمیـل  زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین بـذر و اندام هـای تکثیـری، روش های اهلی  _
سـازی، به نـژادی و انتقـال دانـش فنـی تولیدارقام و مـواد گیاهی اصیل و سـالم، سیسـتم های آبیاری، 

مکانیزاسـیون، برداشـت، حمـل و نقـل، انبار و نگهـداری، صنایع فرآوری، بسـته بندي
ارتقاء دانش فنی در زمینه تجهیزات، اصول و شیوه های بهینه فراوری محصول  _
افزایـش کیفیـت و میـزان مـاده موثـره، ایجـاد و پیاده سـازی روش های اسـتاندارد اسـتخراج در  _

کارخانجـات و صنایـع  فـرآوری در مقیـاس کوچـک و صنعتی
ارتقاء ارزش افزوده گیاهان دارویي از طریق فرآوری به جای خام فروشی  _
ارتقاء نظام  بازاریابی محصوالت گیاهان دارویی  _
ایجاد نظام برندسازی  گیاهان دارویي )نشان گذاری( _
ایحاد و توسعه بورس گیاهان دارویی و داروهای گیاهی _
گسـترش بازارهـای صادراتـی زعفـران و افزایـش نقـش ایـران در بـازار سـایر گیاهـان دارویي و  _

تقویـت رهبـری متمرکـز فروش
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برنامه های اجرایي �

برنامـه پهنه بنـدی کشـور برای توسـعه بـازار محور گیاهـان دارویی، معطـر و ادویه ای بر اسـاس  _
مزیت هـای اکولوژیـک، اجتماعـی، اقتصـادی و منطقه ای، اولویت هـای محصولی و صادراتـی )با در نظر 
گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گیاهـان دارویي با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان برنامه و بودجه، تشـکل ها(.  
برنامـه افزایـش ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری بـا هـدف بهبـود عملکـرد کمـی و کیفـی،  _

استانداردسـازی، افزایـش کمـی و کیفی اسـتحصال ماده موثره، نوسـازی و بهسـازی تجهیزات، کاهش 
هزینـه فـرآوری و تلفـات و ضایعـات )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گیاهان 
دارویـي بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری 

رییـس جمهـور، وزارت عتـف، تشـکل ها(.  
برنامـه ایجـاد و تکمیـل نظـام تامیـن بـذر و اندام هـای تکثیـری )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها  _

و مندرجـات سـند پشـتیبان گیاهـان دارویي بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 
بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور، وزارت عتف، تشـکل ها(

برنامـه اهلی سـازی و تولیـد ارقـام و مـواد گیاهـی اصیـل و سـالم بـا اسـتفاده از ظرفیت  هـای  _
داخلـی و بین المللـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گیاهـان دارویي با 

مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، تشـکل ها(.  
برنامـه ارتقـاء ارزش افـزوده از طریـق مدرن سـازی فرآیندهـای برداشـت، حمـل و نقـل، انبـار  _

و نگهـداری، صنایـع فـرآوری، بسـته بندي گیاهـان دارویـي، معطـر و ادویـه ای )بـا در نظـر گرفتـن 
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گیاهان دارویي با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سازمان 

برنامـه و بودجـه، تشـکل ها(.  
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برنامـه ارتقـاء نظـام  بازاریابی، ایجاد و توسـعه بورس، برندسـازی، اعطای مشـوق های صادراتی،  _
گسـترش بازارهـای صادراتـی زعفـران و گیاهـان دارویي، معطـر و ادویـه ای و افزایش نقـش ایران در 
تجـارت )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گیاهـان دارویـي با مسـئولیت 

وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت، تشـکل ها(.  

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(5  �

ایجاد و توسعه پاالیشگاه های گیاهان دارویي _
تولید ارقام جدید با استفاده از فناوری های نوین _
توسعه مکانیزاسیون مرتبط با کشت، داشت و برداشت گیاهان دارویي، معطر و ادویه ای _
ایجاد و توسعه ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در تمامی اجزاء زنجیره ارزش  _
توسعه صنعت داروسازی مبتنی بر گیاهان دارویي _
توسعه تولید فرآورده های نوآورانه و جدید از گیاهان دارویي، معطر و ادویه ای _
توسعه فناوری های مرتبط با تولید گیاهان دارویي، معطر و ادویه ای ارگانیک در مراتع  _
ریزازدیادی و توسعه رآکتورهای زیستی تولید گیاهان دارویي و افزایش ماده موثره _
معرفـی روش هـای به زراعـی به منظـور عملکرد کمـی و کیفی، کاهـش هزینه فـرآوری و تلفات  _

ضایعات و 
توسعه تجارت مجازی و برندسازی گیاهان دارویي، معطر و ادویه ای _

5- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم دام و طیور

موضوع: سند تولید پایدارگوشت مرغ
شماره سند: 13

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایدار 

1/54 %2565/63083/6کل تولید )هزار تن(
0/64 %5155مصرف سرانه غذایی)گرم در روز(

0/64 %82/288/7مصرف سرانه کل)گرم در روز(
0/1 %103 %102 %ضریب خودکفایی )درصد(

1/4 %2521/12993/8تقاضا)هزار تن(
6 %44/589/8صادرات)هزار تن(
100 % -0/40واردات)هزار تن(



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

68

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم دام و طیور

موضوع: سند تولید پایدار تخم مرغ
شماره سند: 14

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایدار وضع موجود )میانگین 98-95(شاخص

2/6 %936/81278/6کل تولید)هزار تن(

1/5 %29/235مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

1/5 %29/235مصرف سرانه کل )گرم در روز(

4/2 % -300 %500 %ضایعات )درصد(

1050 %105 %ضریب خودکفایی )درصد(

1/4 %2521/12993/8تقاضا)هزار تن(

6 %44/589/8صادرات)هزار تن(
100 % -0/40واردات)هزار تن(
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چالش های اساسی �
وابستگی بسیار باالی در خوراک )بیش از 90 درصد ( و نژاد مرغ  _

پایین بودن ضریب تبدیل خوراک به گوشت نسبت به متوسط جهانی _
عـدم تناسـب ظرفیـت مرغداری هـا و محل های اسـتقرار آنها با شـرایط فنی و اقتصـادی )عاملی  _

موثـر در افت بهـره وری و باال بـودن هزینه تولید(
عقب بودن فناوری و تجهیزات تولید نسبت به فناوری روز دنیا _
نارسـایی مدیریـت یکپارچـه و زنجیـره کامـل صنعـت مرغـداری )جـدا بـودن واحدهـای تولید  _

جوجـه و کشـتارگاه و واحـد تولیـد(
گرایش زیاد مردم به مصرف گوشت مرغ به دلیل گران بودن سایر اقالم پروتئینی _

پایین بودن مصرف سرانه تخم مرغ در سبد غذایی _
توجه ناکافی به کیفیت و سالمت _
مداخـالت زیـاد دولـت در بـازار مـرغ و ایجاد نابسـامانی در شـبکه توزیع بـه دلیل وجـود یارانه  _

ارزی در تامیـن نهاده هـای دامـی
نداشـتن ذخایـر راهبـردی کافـی در خـوراک دام و طیور به منظور اسـتمرار تولیـد و جلوگیری  _

از نوسـانات بـازار و کاهش ریسـک تولیـد و قیمت
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
کاهـش مصـرف سـرانه گوشـت مـرغ از طریـق حمایـت و جایگزینی از سـایر اقـالم پروتئینی به  _

ویـژه حبوبـات و آبزیان
افزایش مصرف سرانه تخم مرغ در سبد غذایی _
حمایـت از افزایـش تولیـد دانه هـای روغنـی )بخصوص کلزا و سـویا( جهت خـوراک دام و طیور،  _

تشـویق بـه افزایـش تولیـد سـایر دانه هـا ماننـد ارزن، سـورگوم، تریتیکالـه و... جهت تامین بخشـی از 
دان مرغ
تامین زیرساخت های الزم برای افزایش ذخایر راهبردی دام و طیور _
اسـتفاده از دانـش روز و فناوری هـای نوین به منظـور بهبود مدیریت واحدهـای تولیدی و ضریب  _

تبدیـل خوراک به گوشـت و کاهش هزینه تمام شـده
اسـتفاده از سـایر ظرفیت هـای داخلـی )بقایـای محصـوالت  و ضایعـات( و محصـوالت جدیـد  _

)جلبک هـا و حشـرات( بـرای جایگزینـی بخشـی از خـوراک مـرغ
مدیریـت الگـوی توسـعه مرغداری ها در کشـور با توجـه به نیاز، شـرایط اقلیمی، فنـی، اقتصادی  _

و فناوری کشـور
توسعه زنجیره یکپارچه صنعت مرغ و تقویت تشکل های فراگیر و ملی در کشور _
کاهش مداخالت دولت در بازار مرغ  _
متعادل سازی یارانه و قیمت مرغ و تخم مرغ  _
ارتقاء کیفیت و سالمت  مرغ و تخم مرغ و توسعه محصوالت گواهی شده و ارگانیک _
کاهش وابستگی به نژاد مرغ وارداتی _
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برنامه های اجرایي �

برنامـه کاهـش مصرف سـرانه گوشـت مـرغ از طریـق متعادل سـازی یارانه و قیمـت، حمایت و  _
جایگزینـی سـایر اقـالم پروتئینـی به ویژه حبوبات و آبزیـان )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت صمـت، سـازمان صـدا و سـیما،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه افزایـش ضریـب تبدیل خـوراک طیور و کاهش هزینه تمام شـده از طریـق دانش بنیان  _

نمـودن تولیـد و بهـره گیـری از فنـاوری هـای نوین )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخـم مرغ با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، مسـازمان برنامـه و بودجه، 

معاونـت علمـی فنی ریاسـت جمهوری،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامه اسـتفاده از سـایر ظرفیت های داخلی )فرآوری بقایای محصوالت، تلفات و و ضایعات(، محصوالت  _

جدیـد )جلبک هـا و حشـرات( و سـایر دانه ها )ماننـد ارزن، سـورگوم، تریتیکاله و ...( برای جایگزینی بخشـی 
از خـوراک طیور)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ با 

مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(
برنامـه افزایـش مصـرف تخـم مـرغ )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

گوشـت مـرغ و تخـم مـرغ بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت 
صمـت، سـازمان صـدا و سـیما،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(

برنامـه ارتقـاء سـالمت و بهداشـت گوشـت مـرغ و تخم مرغ از طریـق تولید محصـوالت گواهی  _
شـده و ارگانیـک )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخم مرغ 
با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، سـازمان صدا و سـیما،  

تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
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برنامـه توسـعه زنجیـره یـک پارچـه صنعـت مرغ و تقویت تشـکل هـا فراگیـر ملی )بـا در نظر  _
گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گوشـت مرغ بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(

برنامـه ارزش افزایـی محصـوالت جانبـی کشـتار طیـور و کاهـش ضایعـات و پسـماندها)با در  _
نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخم مرغ بـا مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، معاونـت علمـی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت،  

تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
برنامـه کاهـش ضریـب وابسـتگی ژنتیکـی در نژاد های مـرغ و حفاظـت و بهره برداری بیشـتر  _

از نـژاد هـای بومـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخم 
مـرغ بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونت علمی فناوری ریاسـت 
جمهـور، وزارت دفـاع و سـتادکل نیروهای مسـلح، بنیاد شـهید انقالب اسـالمی،  تشـکل های صنفی 

و تخصصـی مرتبط(
برنامـه هوشـمند سـازی مرغ داری ها و توسـعه و تقویـت صنایع داخلی مرتبط بـا تولید مرغ و  _

تخـم و مـرغ )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت مرغ و تخـم مرغ، با 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعـات،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(
برنامـه ایجـاد نظـام تولیـد خـوراک طیـور صنعتـی و نظـام نسخه نویسـی تغذیـه )بـا در نظـر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گوشـت مـرغ و تخم مرغ بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه و بخـش غیردولتـی،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(6  �

معرفی و ارتقا فناوری های نوین، به منظور بهبود ضریب تبدیل خوراک طیور  _
معرفـی و توسـعه منابـع )فـرآوری بقایـای محصـوالت، تلفـات و و ضایعات( و محصـوالت جدید  _

)جلبک هـا و حشـرات( و سـایر دانه هـا )ماننـد ارزن، سـورگوم، تریتیکالـه و ...( بـرای خـوراک طیور
تولید محصوالت گواهی شده و ارگانیک  _
ارزش افزایی محصوالت جانبی کشتار طیور و کاهش ضایعات و پسماندها _
معرفـی روش هـای جدیـد برای بهره گیـری از منابع ژنتیکـی بومی و داخلی در اصـالح نژاد برای  _

تولید گوشـت مـرغ و تخم مرغ 
استفاده از فناوری های نوین حفاظت و بهره برداری از نژادهای بومی _
هوشمندسازی مرغ داری ها برای تولید گوشت مرغ و تخم مرغ _
ارتقاء و تقویت فناوری های در صنایع مرتبط با مرغ و تخم مرغ _
ارتقاء فناوری های تولید خوراک طیور صنعتی و نظام نسخه نویسی تغذیه _

6- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم دام و طیور

موضوع: سند تولید پایدارگوشت قرمز
شماره سند: 15

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایدار وضع موجود )میانگین 98-95(شاخص

19 % -869/5850کل تولید )هزار تن(

3/7 %22/635/0مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

1/3 % -72 %84 %ضریب خودکفایی )درصد(

1/1 %1038/71181/2تقاضا )هزار تن(

100 % -8/50صادرات)هزار تن(

7 %147/3331/2واردات)هزار تن(



75

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

چالش های اساسی �
محدودیـت در تولیـد گوشـت قرمـز بـه دلیـل مصرف بـاالی آب )بـه ازاء هـر کیلوگرم گوشـت  _

قرمـز، حـدود 15000 لیتـر آب مصـرف می شـود(
پاییـن بـودن زادآوری، بـاال بـودن ضریب تبدیل خوراک به گوشـت و چربـی در نژادهای موجود  _

دام سبک
تنـوع پاییـن در نژادهـای پُر تولید و با راندمان باال، نبود راهبرد مشـخص در به نژادی، وابسـتگی  _

بـه واردات در تامیـن اسـپرم و نژاد های اصیل و فرسـایش ژنتیکی دام های بومی 
فقـر مراتـع، کمبـود علوفـه و وابسـتگی به شـرایط اقلیمی و مرتـع در تغذیه بخش اعظـم دام ها  _

بجز دام هـای اصیل
نارسایی در زنجیره  ارزش و نابسامانی در بازار و شبکه توزیع _
پاییـن بـودن ضریب کشـتار صنعتی به ویژه در دام های سـبک و پایین بودن وضعیت بهداشـتی  _

کشتارهای غیرصنعتی 
بـاال بـودن سـهم مصـرف مـواد کنسـتانتره در جیـره غذایـی بـه علـت پاییـن بـودن کیفیـت  _

ناکافـی بـه جیره نویسـی  علوفه هـای خشـبی و توجـه 

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
ایجـاد و تکمیـل زنجیـره ارزش برای انواع گوشـت قرمز متناسـب بـا ظرفیت تامین خـوراک دام  _

و ارزش افزایـی از تمـام محصـوالت جانبـی و کاهش تلفـات و ضایعات 
اتخـاذ راهبـرد مشـخص در به نـژادی به منظور حفـظ تنوع ژنتیکـی دام های بومی، تنوع بخشـی  _

بـه نژادهـای اصالح شـده و افزایش بهره وری تولید گوشـت
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غنی سـازی مراتـع و افزایش ظرفیـت علوفه مرتعی با اسـتفاده از طرح های مرتـع داری و مدیریت  _
دانـش بنیان مراتع

توجه به تغذیه دام و جیره نویسی متناسب با مزیت ترکیب تولید و سن تولید  _
اسـتفاده از سـایر منابـع علوفـه ای )منابع علوفه ای جدیـد، بقایای محصوالت و ضایعـات( و علوغه  _

های کـم آب بر
تقویت تشکل های فراگیر و ملی در کشور و توسعه زنجیره یکپارچه صنعت گوشت _
ارتقـاء سـهم کشـتار صنعتی بـه ویـژه در دام های سـبک،  بهبود وضعیت بهداشـتی کشـتارهای  _

غیرصنعتـی و ارتقـاء کیفیت و سـالمت

برنامه های اجرایي �

برنامـه به نـژادی دام گوشـتی بـه منظـور حفظ تنـوع ژنتیکـی دام هـای بومی، تنوع بخشـی به  _
نژادهـای اصـالح شـده و افزایـش بهـره وری تولید گوشـت )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان گوشـت قرمزبـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونـت علمـی و فنـی ریاسـت 

جمهـوری، سـازمان برنامـه و بودجـه،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه غنی سـازی مراتـع و افزایـش ظرفیـت علوفـه مرتعی با اسـتفاده از طرح هـای مرتع داری  _

و مدیریـت دانـش بنیـان مراتـع )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت 
قرمز ، با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت علمی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامه 

و بودجـه،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه اسـتفاده از سـایر منابـع علوفـه ای )منابـع علوفـه ای جدیـد، بقایـا ، تلفـات و  ضایعـات  _
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محصـوالت( بـرای تولیـد گوشـت قرمـز )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
گوشـت قرمز با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت علمی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان 

برنامـه و بودجـه،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه ارزش افزایـی محصـوالت جانبـی کشـتار دام و کاهش ضایعات و پسـماندها )بـا در نظر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان گوشـت قرمز بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
معاونـت علمـی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمت،  تشـکل های صنفی 

و تخصصـی مرتبط(
برنامه حذف کشـتارهای سـنتی به ویژه در دام های سـبک به منظور ارتقاء وضعیت  بهداشـت  _

و سـالمت تولیـد گوشـت قرمـز )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت 
قرمـز بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت صمت(

برنامـه  امـکان سـازی تولید گوشـت مصنوعـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند  _
پشـتیبان گوشـت قرمز با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت علمی و فنی ریاسـت جمهوری، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، وزات علـوم، تحقیقات و فنـاوری، وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی، وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح،  تشـکل های صنفـی و تخصصی مرتبط(

برنامـه ایجـاد نظـام تولید خـوراک دام صنعتـی و نظام نسخه نویسـی تغذیه )بـا در نظر گرفتن  _
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان گوشـت قرمز با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 

برنامـه و بودجـه و بخـش غیردولتـی،  تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(7  �

تنوع بخشی به نژادهای اصالح شده و افزایش بهره وری تولید گوشت _
معرفی و ارتقا فناوری های نوین، به منظور بهبود ضریب تبدیل خوراک در تولید گوشت _
معرفی و توسعه منابع و محصوالت جدید برای خوراک  _
تولید محصوالت گواهی شده و ارگانیک  _
ارزش افزایی محصوالت جانبی کشتار دام و کاهش ضایعات و پسماندها _
معرفـی روش هـای جدیـد برای بهره گیـری از منابع ژنتیکـی بومی و داخلی در اصـالح نژاد برای  _

تولیدگوشت 
استفاده از فناوری های نوین حفاظت و بهره برداری از نژادهای بومی _
هوشمندسازی دامداری  ها برای تولید گوشت  _
ارتقاء و تقویت فناوری های در صنایع مرتبط با گوشت _
ارتقاء فناوری های تولید صنعتی خوراک به ویژه کنسانتره و نظام نسخه نویسی تغذیه _
اسـتفاده از سـایر منابـع علوفـه ای )منابع علوفـه ای جدید، بقایـا ، تلفات و  ضایعـات محصوالت(  _

بـرای تولید گوشـت قرمز 
مدرن سـازی کشـتارگاه های صنعتـی و اسـتفاده از فناوری هـای نوین بـه منظور ارتقـاء وضعیت   _

بهداشـت و سـالمت تولید گوشـت قرمز
ارزش افزایی محصوالت جانبی کشتار دام و کاهش ضایعات و پسماندها _
امکان سازی تولید گوشت مصنوعی  _
استفاده از فناوری های نوین برای غنی سازی مراتع و تامین علوفه مرتعی دام ها _

7- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم دام و طیور

موضوع: سند تولید پایدارشیر
شماره سند: 16

رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایدار 

0/09 % -1035710250کل تولید )هزار تن(

0/2 % -276/3270مصرف سرانه غذایی)گرم در روز(

0/4 % -300/6285/2مصرف سرانه کل )گرم در روز(

2/8 % -5 %7 %ضایعات )درصد(

0/6 %115 %107 %ضریب خودکفایی )درصد(

0/7 % -96788881تقاضا)هزار تن(

5/6 %7491444صادرات)هزار تن(
0/6 %69/575واردات)هزار تن(



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

80

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

چالش های اساسی �

پایین بودن میزان تولید شیر در نژادهای گاو بومی و گله های گوسفند و بز  _
ضعـف نفـوذ دانـش و فناوری هـای نوین و مدیریت سـنتی اغلـب دامداری ها و بـاال بودن ضریب  _

تبدیل خوراک به شـیر
وابستگی تولید شیر کشور به علوفه های پر آب بر )یونجه(  _
نبود راهبرد مشخص در به نژادی دام های شیری و فرسایش ژنتیکی دام های بومی _
نارسایی در زنجیره تولید و ارزش صنعت شیر و فراورده های لبنی _
عدم تعادل بین هزینه تمام شده و قیمت شیر و فرآورده های لبنی  _
افزایش عرضه شیرهای سنتی و پایین بودن وضعیت بهداشت و سالمت آن _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

مدیریـت دانـش بنیـان واحدهـای تولیـدی به منظـور افزایش بهـره وری تولید شـیر به خصوص  _
در دامداری هـای سـنتی، آمیختـه و گله هـای گوسـفند و بز 

کاهـش وابسـتگی تولید شـیر بـه علوفه های پـر آب بر )مانند یونجـه( از طریـق جایگزین نمودن  _
علوفه هـای کـم آب بر بـا یونجه 

تدوین راهبرد مشخص در به نژادی دام های شیری و حفظ تنوع ژنتیکی دام های بومی، _
ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و ارزش صنعت شیر و فراورده های لبنی _
متعادل سازی قیمت شیر و فراورده های لبنی و حذف تولید و عرضه شیرهای غیربهداشتی _
تشویق تولیدکنندگان به مشارکت در صنایع شیر و لبنیات توام با تنوع سازی فراورده ها _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه دانـش بنیـان نمـودن مدیریـت تولیـد بـه منظـور افزایـش بهـره وری تولیـد شـیر بـه  _

خصـوص در دامداری هـای سـنتی، نیمه  سـنتی، آمیخته و گله های گوسـفند و بز )بـا در نظر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان شـیر بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، بـا مسـئولیت 
وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونـت علمـی و فنـی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامـه و بودجـه، بنیاد 

مسـتضعفان و جانبـازان،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
برنامـه کاهـش وابسـتگی تولید شـیر به علوفه هـای پر آب بر )ماننـد یونجه( از طریـق جایگزین  _

نمـودن علوفه هـای کـم آب بـر )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان شـیر بـا 
مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت علمی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامه و بودجه،  

تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(
برنامـه به نـژادی دام هـای شـیری و حفـظ تنـوع ژنتیکـی دام هـای بومـی )بـا در نظـر گرفتـن  _

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان شـیر با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونـت علمی و 
فنـی ریاسـت جمهـوری، سـازمان برنامـه و بودجـه،  تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبط(

برنامـه ایجـاد و تکمیـل زنجیـره تولیـد و ارزش صنعـت شـیر و فراورده هـای لبنـی )بـا در نظر  _
گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان شـیر با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، معاونت 
علمـی و فنـی ریاسـت جمهـوری، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت،  تشـکل های صنفـی و 

مرتبط( تخصصـی 
برنامـه متعادل سـازی قیمـت شـیر و فراورده هـای لبنـی و حـذف تولیـد و عرضـه شـیرهای  _

غیربهداشـتی)با در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان شـیر بـا مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، معاونـت علمـی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت،  

تشـکل های صنفـی و تخصصـی مرتبـط(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(8  �
ارتقاء دانش و فناوری های تولید به منظور افزایش بهره وری تولید شیر در دامداری ها _
معرفی علوفه های کم آب بر به منظور تغذیه دام های شیری _
استفاده از روش های نوین به نژادی دام های شیری  _
ارتقائ دانش و فناوری های نوین در حفاظت از تنوع ژنتیکی دام های بومی و ثبت آن ها _
هوشمندسازی دامداری ها برای تولید شیر و فراورده های لبنی  _

8- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولیدات پایدار محصوالت مهم دام وطیور

موضوع: سند تولید پایدارعسل و فراورده های جانبی
شماره سند: 17

رئیس کارگروه: دکتر غالمحسین طهماسبی
اعضای کارگروه: 

شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

3/25 %93136/75تولید عسل )هزار تن(

1/1 %85389735تعداد کندو)هزار(

3 %2128/83126تولید موم )تن(

2 %11/1914/47عملکرد عسل )کیلوگرم در کندو(

5 %3/2046/11تولید ژل رویال )96-98(- )تن(

5 %4/5398/558تولید زهر )98( )کیلوگرم(

5 %79/819143تولید بره موم )96-98( )تن(

5 %161/206289تولید گرده )96-98( )تن(

46/568/3سایر مصارف )عسل زمستان گذرانی( )هزار تن(

3 %91/61130/5عرضه داخلی عسل )هزار تن(
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شاخص
وضع موجود )میانگین 

)95-98
درصد رشد ساالنهوضعیت در سال 1410

1/94 %1/1241/411مصرف سرانه عسل)کیلوگرم در سال در نفر(

53ضایعات عسل)درصد(

---واردات عسل)هزار تن(

13/5 %1/3946/2صادرات عسل)هزار تن(

3/529-بهره وری عسل)درصد(

101/5104/8ضریب خودکفایی عسل )درصد(

نقش گرده افشانی زنبورعسل در افزایش 
تولیدات کشاورزی )معادل هزار تن عسل(

83701242

چالش های اساسی �
پایین بودن متوسط تولید عسل و عدم توسعه صنعت زنبورداری _
قاچـاق داروهـای غیراسـتاندارد، ژل رویـال و ملکـه بـه کشـور و ورود بیمـاری هـای قرنطینه ای  _

ویروسـی جدیـد و بـه خطـر افتـادن ذخائر ژنتیکی کشـور 
عدم وجود قوانین مورد نیاز مرتبط با صنعت زنبورداري کشور) کوچ، صادرات و واردات، ...( _
عقب بودن فناوری و تجهیزات تولید نسبت به فناوری روز دنیا _
نبود مدیریت یکپارچه و زنجیره کامل صنعت زنبورداری، بازار عسل و کاهش صادرات _
تقلب در تولید و عرضه عسل و محصوالت جانبی _
توجه ناکافی به نقش زنبورعسل در گرده افشانی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی _
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
ارتقـاء دانـش و فنـاوری و تکمیـل زنجیره هـای ارزش بـه منظـور ارتقـاء عملکـرد و ارزش افزایی  _

عسـل و توسـعه صنعت زنبـورداری
جلوگیـری از قاچـاق داروهـای غیراسـتاندارد، ژل رویـال و ملکـه بـه کشـور و ورود بیمـاری های  _

قرنطینـه ای ویروسـی جدید 
وضـع قوانیـن و مقـررات مـورد نیـاز صنعـت زنبـورداري کشـور )کـوچ، صـادرات و واردات، ...( و  _

جلوگیـری از تقلـب در تولیـد و عرضـه عسـل و محصـوالت جانبـی
تقویـت تشـکل های بخـش خصوصی از طریـق واگذاری اختیـارات و امور اجرایی بـه آنها و فراهم  _

کردن زمینه مناسـب برای رشـد و مشـارکت آنها در مراجع تصمیم سـازی
توجه به نقش زنبورعسل در گرده افشانی تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه ارتقـاء دانـش و فنـاوری و تکمیـل زنجیره های ارزش بـه منظور ارتقاء عملکرد و توسـعه  _

کیفـی صنعـت زنبـورداری و تقویـت تشـکل های مربوطه )بـا در نظر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان عسـل با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت علمی و فنی ریاسـت جمهوری، 

سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمت، تشـکل ها(
برنامـه جلوگیـری از قاچـاق داروهای غیراسـتاندارد، ژل رویال و ملکه به کشـور و ورود بیماری  _

هـای قرنطینـه ای ویروسـی جدیـد و جلوگیـری از تقلـب در تولید و عرضه عسـل محصـوالت جانبی 
)با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان عسـل با مسـئولیت وزارت جهاد کشاورزی، 

معاونـت علمـی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمت، تشـکل ها(
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برنامـه توسـعه زنبـورداری به منظـور افزایش گـرده افشـانی در تولید محصوالت کشـاورزی )با  _
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان عسـل با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، تشـکل های صنفی و تخصصـی مرتبط(
برنامه بهبود ژنتیکی و توسـعه زنبورعسـل ایرانی و محدود کردن اسـتفاده از سـموم پرخطر )با  _

در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان عسـل با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
معاونـت علمـی و فنی ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت صمت، تشـکل های صنفی 

و تخصصـی مرتبط(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(9  �
ارتقاء دانش و فناوری به منظور ارتقاء عملکرد و توسعه کیفی صنعت زنبورداری  _
ارتقاء دانش و فناوری به منظور تولید ژل رویال و ملکه  _
استفاده از روش های نوین به منظور مدیریت بیماری های قرنطینه ای  _
معرفی روش های جدید به منظور شناسایي تقلب در تولید و عرضه عسل  _
توسعه زنبورداری به منظور افزایش گرده افشانی در تولید محصوالت کشاورزی  _
بهبود ژنتیکی و توسعه نژادهای جدید زنبورعسل ایرانی  _

9- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
تولید پایدار محصوالت مهم آبزیان

شماره سند: 18
رئیس کارگروه: مهندس عباس کشاورز

اعضـای کارگـروه: دکتـر احمـد زارع فیـض آبـادی - دکتـر ابولقاسـم حسـن پور اصطهباناتی- 
مهنـدس عبدالرحیـم خسـروی - دکتـر بهـزاد فـکاری سـردهایی - دکتـر محمـد مهـدی فارسـی 

علی آبـادی و دکتـر روجـا کیان پـور

درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایداروضع موجودشاخص

12400پرورش ماهی در دریا  )هزار تن(

46300پرورش میگو )هزار تن(

250پرورش ماهی خاویاری )هزار تن(

پرورش سایر آبزیان دریایی، صدف و آرتمیا و خیار 
دریایی و گیاهان آبزی )هزار تن(

0300

150 صید تون ماهیان )هزار تن(

38300صید فانوس ماهیان و سایر آبزیان اعماق )هزار تن(

 جلبکهای دریایی و استفاده دارویی )هزار تن(

500200000تکثیر و پرورش تیالپیا  )تن(

 250300تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی  )هزار تن(
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درصد رشد ساالنهوضع مطلوب پایداروضع موجودشاخص

 200250تکثیر و پرورش ماهیان سردابی )هزار تن(

4/4 %13412237کل تولید )هزار تن(

3/4 %20/130مصرف سرانه غذایی )گرم در روز(

3/4 %36/554/5مصرف سرانه کل )گرم در روز(

40400ضایعات )درصد(

2/6 %121/9165/7ضریب خودکفایی )درصد(

1/7 %11001350تقاضا )هزار تن(

16/6 %115/3727صادرات  )هزار تن(

6/7 % -45/720واردات  )هزار تن(

چالش های اساسی �

پاییـن بـودن ضریـب نفـوذ دانش و فنـاوری، نارسـایی زیرسـاخت ها و پایین بودن بهـره وری در  _
تولیـد آبزیان

پاییـن بـودن ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری، فرسـوده بـودن زیرسـاخت ها و ناوگان صیـادی و  _
پاییـن بـودن بهـره وری صیـد از منابـع دریایی

نارسـایی در زنجیـره ارزش شـامل نظـام تامین تخم چشـم زده، بچـه ماهی و میگـو، محدودیت  _
گونه هـای بـا بازدهـی بـاال، تامیـن خـوراک، مکانیزاسـیون، برداشـت، حمـل و نقـل، سـردخانه های 

مناسـب، صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی، بسـته بندی و بـاال بـودن ضایعات
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بـاال بـودن هزینـه تمام شـده تولیـد و قیمـت آبزیان بـرای مصرف کننده نسـبت به سـایر اقالم  _
پروتئیـن حیوانـی )به ویژه گوشـت مرغ(، 

ضعـف برنامه هـای فرهنگ سـازی مصـرف آبزیـان و پاییـن بودن سـهم مصـرف آبزیان در سـبد  _
غذایـی خانوار

توجه ناکافی به کیفیت و سالمت تولیدات _
اسـتفاده کـم از ظرفیت هـای آب هـای سـاحلی، مخازن سـدها، اسـتخرهای مزارع، باغـات و آب  _

بندهـا در آبزی پـروری متراکم
باال بودن ضریب وابستگی تجهیزات مورد نیاز برای پرورش آبزیان در قفس  _
نارسایی در بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان _
نبود راهبرد مشخص در به نژادی و تنوع پایین در نژادهای پُر تولید و با راندمان باال _
عدم استفاده از ظرفیت تولید گیاهان آبزی و جلبک ها  _
محدودیت های بهداشتی آب برای پرورش در آب های داخلی  _
ضعف دانش پرورش ماهی در سیستم های متراکم و فوق متراکم   _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
ارتقاء بهره وری در تولید و پرورش آبزیان،  بهبود کیفیت و سالمت و کاهش هزینه های تولید _
تقویـت زیرسـاخت ها و نـاوگان صیـادی بـه منظور توسـعه صیـد در آب های بین المللـی و توجه  _

بـه توسـعه برنامه هـای صید و صیادی متناسـب بـا ظرفیت پایدار صیـد و ایجاد فرصت برای بازسـازی 
منابع در آب های سـاحلی و سـرزمینی
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ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش شـامل نظام تامین تخم چشـم زده، بچه ماهی و میگو، تنوع بخشـی  _
بـه گونه هـای بـا بازدهـی باال، تامیـن خـوراک، مکانیزاسـیون، برداشـت، حمـل و نقل، سـردخانه های 

مناسـب، صنایـع تبدیلی و تکمیلی، بسـته بندی و کاهش تلفـات و ضایعات
فرهنگ سازی برای مصرف آبزیان به منظور افزایش سرانه مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار  _
اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـی و فنـاوری در توسـعه بهره بـرداری از ظرفیت هـای آبـی موجود  _

مانند آب های سـواحل، مخازن سـدها، اسـتخرهای موجود در مزارع و باغات و آب بندهای کشـاورزی 
و آبخیـزداری، منابع آب و خاک شـور 

توسـعه پـرورش آبزیـان در قفـس و اسـتفاده از ظرفیت های دانـش و فناوری ملـی و بین المللی  _
در راسـتای خودکفایـی در تجهیـزات مورد نیاز 

توسعه بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان _
توجه به به نژادی آبزیان و تنوع بخشی در نژادهای با عملکرد باال و زودبازده  _
بهره برداری از ظرفیت تولید گیاهان آبزی و جلبک ها   _
رعایت پروتکل های بهداشتی برای پرورش در آب های داخلی  _
انتقال دانش و فناوری نوین پرورش ماهی در سیستم های متراکم و فوق متراکم   _

برنامه های اجرایي �
برنامـه حمایـت از سـرمایه گذاری، انتقـال دانـش و فنـاوری روز بـه منظـور ارتقاء بهـره وری در  _

تولیـد و پـرورش آبزیـان و صید مسـئوالنه از منابع دریایی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت عتـف، وزارت نیـرو، وزارت راه و 

شهرسـازی، تشـکل ها(
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برنامـه ایجـاد و تکمیل زنجیره ارزش )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _
محصـوالت آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، معاونـت علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صمت، تشـکل ها(:

الف- نظام تامین تخم چشم زده، بچه ماهی و میگو
تنوع بخشی به گونه های با عملکرد باال و زودبازده  ب - 

ج- تامین خوراک آبزیان 
د- توسعه مکانیزاسیون و حمل و نقل 

ه- توسعه سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی و کاهش تلفات و ضایعات 
برنامـه فرهنگ سـازی مصـرف آبزیـان و افزایـش سـرانه مصـرف آن در سـبد غذایی خانـوار )با  _

در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان محصوالت آبزیـان با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان صـدا و 
سـیما، وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 

وزارت کشـور، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه بهره گیـری از ظرفیت هـای آبـی موجـود ماننـد آب هـای سـاحلی، سـرزمینی و  _

بین المللـی و منابـع آب هـای داخلـی )مخـازن سـدها، اسـتخر چاه هـای آب و کانال هـای شـبکه های 
آبیـاری( بـا تاکیـد بـر کشـت هـای متراکـم و پـرورش در قفـس )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیان با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 
بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسـازی، 

وزارت صمـت، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، تشـکل ها(
برنامـه تقویـت زیرسـاخت ها و نـاوگان صیـادی بـه منظـور توسـعه صیـد )بـا در نظـر گرفتـن  _

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، 
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سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت نیـرو، 
وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صمـت، تشـکل ها(

برنامـه توسـعه سیسـتم های متراکـم، فوق متراکم بـه ویژه پـرورش آبزیان در قفس و اسـتفاده  _
از ظرفیت هـای دانـش و فنـاوری ملـی و بین المللی در راسـتای خودکفایی در تجهیزات مـورد نیاز )با 
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان محصوالت آبزیـان با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، وزارت 

نیـرو، وزارت صمت، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، تشـکل ها( 
برنامـه توسـعه بازسـازی و حفاظـت از ذخایـر ژنتیکـی آبزیـان )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه 
و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت عتف، سـازمان حفاظت 

محیط زیسـت، تشـکل ها(
برنامـه به نـژادی آبزیـان و تنوع بخشـی در نژادهای با عملکـرد باال، زودبـازده و معرفی گونه های  _

جدیـد )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیان با مسـئولیت 
وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت 

عتـف، وزارت عتف، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، تشـکل ها(
برنامـه بهره بـرداری از ظرفیـت تولیـد گیاهـان آبـزی و جلبک ها )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها  _

و مندرجـات سـند پشـتیبان محصـوالت آبزیان با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه 
و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت عتف، سـازمان حفاظت 

محیط زیسـت، تشـکل ها(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(10  �
انتقال دانش و فناوری روز به منظور ارتقاء بهره وری در تولید و پرورش آبزیان  _
استفاده از روش های و فناوري های نوین در تعیین ذخایر و صید مسئوالنه از منابع دریایی _
معرفی گونه های جدید و تنوع بخشی به گونه های با عملکرد باال و زودبازده  _
معرفی منابع جدید خوراک آبزیان  _
ارتقـاء دانـش و فنـاوری در بهره گیـری از ظرفیت هـای آبـی موجـود ماننـد آب هـای سـاحلی،  _

سـرزمینی و بین المللـی و منابـع آب هـای داخلـی )مخـازن سـدها، اسـتخر چاه هـای آب و کانال هـای 
شـبکه های آبیـاری( 

معرفـی و توسـعه روش هـا و فناوری هـای جدیـد در تولیـد آبزیان)کشـت های متراکـم، فـوق  _
متراکـم و پـرورش در قفـس و ...(

ارتقاء فناوری ها در زیرساخت های پرورش و ناوگان صیادی  _
توسعه روش ها و فناوری های نوین در بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان _
استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید گیاهان آبزی و جلبک ها _
توسعه سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته بندی و کاهش تلفات و ضایعات  _
فرهنگ سازی مصرف آبزیان و افزایش سرانه مصرف آن در سبد غذایی خانوار  _

10- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند صنایع تکمیلی و تبدیلی

شماره سند: 19
رئیس کارگروه: 

اعضـای کارگـروه: کارگروه اقتصـاد - با همـکاری وزارت صنعت، معدن و تجـارت - دفتر صنایع 
تبدیلی و تکمیلی وزارت جهادکشـاورزی

شاخص
وضعیت در سال

وضعیت در سال 1410
13921398

مجموع تعداد واحدهای تولیدصنایع تبدیلی و غذایی  
)صمت+ صنایع تبدیلی(

2053412077

برآورد میزان تولید )بالفعل( صنایع غذایي براساس 
ظرفیت موجود وزارتخانه های جهادکشاورزی و صمت 

)میلیون تن(
1447344.5

ارزش افزوده صنایع غذایي و آشامیدنی )مرکز آمار ایران 
- صمت(- هزار میلیارد ریال

369119

-660255تعداد شرکت های دانش بنیان فعال صنایع غذایی

ارزش صادرات محصوالت غذایی و آشامیدنی فرآوری 
شده- میلیارد دالر )صمت(

1/951/94
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شاخص
وضعیت در سال

وضعیت در سال 1410
13921398

32313342132تعداد واحدهای نگهداری و سردخانه ها )ص.ت( - واحد

75637546000ظرفیت سردخانه ها و انبارهای سرد )ص.ت(- هزار تن

72ظرفیت فرآوری، بسته بندی و نگهداری مواد غذایی 

4ظرفیت سردخانه های نگهداری مواد غذایی 

چالش های اساسی �

عـدم وجـود مدیریت یکپارچه، سیاسـتگذاری نامناسـب، تعـداد زیاد طرح های نیمـه تمام، تعدد  _
دسـتگاه های سیاسـت گذاری در تدویـن، اعمال و نظارت بر اسـتانداردها

حمایـت ناکافـی و باال بودن نرخ تسـهیالت در بخش صنایع تبدیلی و غذایـی و عدم برخورداری  _
صنایـع تبدیلی از مزایای قانونی بخش کشـاورزی

فرسوده بودن ماشین آالت و عدم استفاده از فناوری های روز _
ناقـص بـودن زنجیـره ارزش محصـوالت فراوری شـده و عدم اسـتفاده از پتانسـیل ایجـاد ارزش  _

افـزوده و بهره گیـری از محصـوالت جانبـی و ضایعات 
کمبود واحدهای فراوری و بسته بندی پیشرفته و پراکنش نامناسب _
خام فروشی برخی محصوالت کشاورزی،  و قیمت تمام شده باالی محصوالت فرآوری شده غذایی _
وابستگی زیاد کشور به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز نگهداری، فراوری و بسته بندی _
تنوع پایین محصوالت فرآوری شده _
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عـدم تطابـق اسـتانداردهای محصـوالت غذایـی در ایـران با کشـورهای هـدف صادرات و سـهم  _
انـدک صـادرات محصـوالت فـراوری شـده غذایـی از صادرات کل کشـور 

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
ایجـاد مدیریـت یکپارچـه در صنایـع تبدیلی و تکمیلی، سیاسـتگذاری مناسـب و تعیین تکلیف  _

طرح هـای نیمـه تمام 
حمایت هدفمند و اعطای تسهیالت مناسب در بخش صنایع تبدیلی و غذایی  _
نوسازی ماشین آالت و تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی با استفاده از فناوری های روز _
ارتقـاء ارزش افـزوده محصـوالت فـراوری شـده از طریـق بهبـود کارایـی فـراوری و ارزش افزایی  _

محصـوالت جانبـی و ضایعات 
افزایش واحدهای فراوری و بسته بندی پیشرفته و پراکنش مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمین _
کاهش سـهم خام فروشـی محصوالت کشـاورزی، طراحـی محصوالت جدیـد و ایجاد مزیت های  _

رقابتـی بـا تاکید بر کاهـش قیمت تمام شـده محصوالت فرآوری شـده غذایی
کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز نگهداری، فراوری و بسته بندی _
افزایش تنوع در محصوالت فرآوری شده _
گسترش و توسعه زنجیره سرد و زنجیره محصوالت صادراتی  _
حمایت از توسعه فناوری نوین در صنایع غذایی از جمله نانوفناوری، زیست فناوری، پالسما و ... _
کاهـش اسـتفاده از مـواد افزودنـی بـا اسـتفاده از فناوری هـای نوین مانند پالسـمای سـرد برای  _

بـار میکروبی کاهش 
توسعه صنعتی سازی و تولید دانش بنیان غذاهای سنتی متناسب با فرهنگ کشور  _
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شناسـایی ظرفیت هـای خالـی صنایع فـراوری و لحاظ آن در سیاسـتگذاری های توسـعه ای آتی  _
و برنامه ریـزی برای اسـتفاده درسـت از آنها 

توسعه و ارتقای نام و نشانهای تجاری در سطوح ملّی، منطقه ای و جهانی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه مدیریـت و سیاسـتگذاری یکپارچه در صنایع تبدیلی و تکمیلی، سیاسـتگذاری مناسـب و  _

تعییـن تکلیـف طرح هـای نیمه تمـام )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فراوری 
محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان برنامه و بودجه، تشـکل ها(

برنامه حمایت هدفمند و اعطای تسـهیالت مناسـب، نوسـازی ماشـین آالت و تجهیزات صنایع  _
تبدیلـی و تکمیلـی بـا تاکیـد بـر فناوری هـای روز )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان فـراوری محصـول بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمـت، سـازمان برنامه و 

بودجـه، بانـک مرکزی، تشـکل ها(
برنامـه ارزش افزایـی محصـوالت جانبـی و ضایعات حاصل از صنایـع فراوری )بـا در نظر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فراوری محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 
صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت 

بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه واحدهـای فـراوری و بسـته بندی پیشـرفته متناسـب بـا نیـاز و رعایـت اصـول  _

آمایـش سـرزمین )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان فـراوری محصـول با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت بهداشـت، درمان 

و آمـوزش پزشـکی، تشـکل ها(
برنامـه کاهـش سـهم خام فروشـی محصـوالت کشـاورزی، طراحی محصـوالت جدیـد و ایجاد  _
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مزیت هـای رقابتـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان فـراوری محصول با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت بهداشـت، درمان 

و آموزش پزشـکی، تشـکل ها(
برنامـه کاهـش وابسـتگی بـه مواد اولیـه وارداتی مـورد نیاز نگهـداری، فراوری و بسـته بندی )با  _

در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فـراوری محصول بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت 

بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، وزارت عتف، تشـکل ها(
برنامـه افزایـش تنـوع در محصـوالت فرآوری شـده )بـا در نظر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات  _

سـند پشـتیبان فراوری محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان برنامه 
و بودجـه، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، تشـکل ها(

برنامـه گسـترش و توسـعه زنجیـره سـرد و زنجیـره محصـوالت صادراتـی )بـا در نظـر گرفتـن  _
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فراوری محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 

صمـت، سـازمان برنامـه و بودجه، تشـکل ها( 
برنامـه حمایـت از توسـعه فنـاوری نویـن در صنایع غذایـی و اسـتفاده از مواد افزودنـی مفید و  _

بـی خطـر )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فـراوری محصول با مسـئولیت 
وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت 

جمهـوری، وزارت عتف، تشـکل ها(
برنامـه تولیـد دانـش بنیـان و صنعتـی غذاهـای سـنتی متناسـب با فرهنگ کشـور )بـا در نظر  _

گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فراوری محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، تشـکل ها(  

برنامـه شناسـایی و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای خالـی صنایـع فـراوری )بـا در نظـر گرفتن  _
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان فراوری محصول با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 

صمت، سـازمان برنامـه و بودجه، تشـکل ها(  
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برنامـه توسـعه و ارتقـای نـام و نشـانهای تجـاری در سـطوح ملّـی، منطقـه ای و جهانـی )با در  _
نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان فـراوری محصـول بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 

کشـاورزی، وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه و ارتقـای نـام و نشـانهای تجـاری در سـطوح ملّـی، منطقـه ای و جهانـی )با در  _

نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان فـراوری محصـول بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(11  �
ایجـاد نظـام مدیریـت و سیاسـتگذاری یکپارچـه در صنایع تبدیلـی و تکمیلی متناسـب با نیاز و  _

رعایـت اصول آمایش سـرزمین
انتقـال و بکارگیـری فناوری هـای بـه روز برای تولید و نوسـازی ماشـین آالت و تجهیزات صنایع  _

تکمیلی  و  تبدیلی 
ارتقاء دانش و فناوری به منظور ارزش افزایی محصوالت جانبی و ضایعات حاصل از صنایع فرآوری  _
تولید محصوالت جدید فناورانه و ایجاد مزیت های رقابتی  _
ارتقـاء دانـش و فنـاوری به منظور کاهش وابسـتگی بـه مواد اولیـه وارداتی مورد نیـاز نگهداری،  _

فراوری و بسـته بندی 
افزایش تنوع در محصوالت فرآوری شده  _
ارتقاء دانش و فناوری زنجیره سرد  _
توسعه فناوری نوین در صنایع غذایی و استفاده از مواد افزودنی مفید و بی خطر برای نگهداری _
هوشمندسازی فرآیندها و ابزارهای نگهداری، فرآوری و بسته بندی محصوالت غذایي و آشامیدنی _
تولید دانش بنیان و صنعتی غذاهای سنتی متناسب با فرهنگ کشور  _

11- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

موضوع: الف-  سند بذر و نشا محصوالت مهم زراعی
شماره سند: 20

رئیس کارگروه: صمد مبصر
اعضای کارگروه: مریم حسینی، سعید صادق زاده حمایتی، توحید نجفی میرک

شاخص
وضعیت در سال

وضعیت در سال 1410
13901398

255540340706650000تولید بذر گندم  )تن(

93522355000تولید بذر برنج)تن(

1529892500تولید بذر حبوبات )تن(

3650045160150000تولید بذر سیب زمینی )تن(

280002560085000تولید بذر چغندرقند )یونیت(

؟؟؟سطح نشاکاری چغندرقند )هکتار(

تولید بذر دانه های روغنی)تن(

9065407612000

1539سویا7176سویا

2387کلزا1589کلزا

84182150ارزش واردات بذر کشاورزی )میلیون یورو(
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شاخص
وضعیت در سال

وضعیت در سال 1410
13901398

سطح نشاکاری گیاهان زراعی غیر از برنج 
)چغندر قند، گیاهان روغنی، ...( )هزار هکتار(

200 ناچیز-

1/420صفرارزش صادرات بذور کشاورزی )میلیون یورو(

8895میزان خود کفایی در تولید بذور )درصد(

چالش های اساسی �
چالش های کلی

پائین بودن میزان مصرف بذر و نشا گواهی شده، در برخی محصوالت زراعی اساسی _
عدم توسعه تکنولوژیکی، سرمایه ای و اقتصادی صنعت بذر کشور _
انتقال ضعیف دانش و فناوری بذور هیبرید از خارج به داخل  _
باال بودن قیمت تمام شده بذور هیبرید وارداتی _
هزینه باالی تولید بذر بدلیل هزینه باالی تملک یا اجاره زمین و باالبودن سود تسهیالت بانکی _
حمایت یارانه ای بسیار کمرنگ دولت از تولید و مصرف بذر گواهی شده _
عدم حمایت از بخش خصوصی در زمینه اصالح نباتات و تولید بذر _

تولید بذر گندم 
حـدود 35 درصـد بـذر گندم مصرفی کشـاورزان گواهی شـده و مابقی آن از بـذور خود مصرفی  _

تامیـن مـی شـود. این درصد بطور متوسـط باید بـه 45 درصـد ارتقای یابد
کند بودن نرخ تولید ارقام جدید بویژه ارقام دیم  _
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عدم توازن در تعداد و حجم تولید شرکت های تولیدکننده بذر در مناطق مختلف. _
توزیع نامتوازن بذر گواهی شده _

تولید بذر برنج
توجـه بـازار بـه تـوده های بومـی و ارقام محلی کـه با کمک نظـام گواهی محدود شـرایط بهبود  _

است. یافته 
دیرپذیری شالیکاران نسبت به ارزش بذر گواهی شده _
کمبود سرمایه و نوپا بودن و کم تجربه بودن شرکت های بذری _
باال بودن قیمت تمام شده بذر برنج _
وجود خرده مالکی در زراعت برنج )0/7 هکتار( _
عدم توسعه فناوری بذور هیبرید برنج در مزارع کشور _
نارسایي نظام تولید نشا  _

تولید بذر حبوبات 
عدم ثبات قیمت محصول دانه در بازار _
کمبود سرمایه در گردش شرکت های تولید کننده بذر _
عدم ثبات قیمت بذر به تبعیت از قیمت محصول در بازار و ایجاد ناامنی در تولید و عرضه بذر _
ضعف نظام تولید بذر حبوبات _

تولید بذر سیب زمینی
غیرموثر بودن حمایت های دولتی از تولید بذر  _
عدم ثبات قیمت محصول خوراکی در بازار _
دشواری تکنولوژی تولید بذر سیب زمینی و هزینه باالی تولید بذر استاندارد آن _

تولید بذر چغندرقند )یونیت( 
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عدم تناسب توان ارقام داخلی به نیازهای کشت در مقایسه با برخی ارقام خارجی _
واردات زیاد بذر و تنوع ارقام وارداتی _
عدم حمایت از بخش خصوصی در زمینه اصالح نباتات و تولید بذر _
انحصار خرید بذر توسط کارخانه های قند کشور _
واردات بذر بدون درنظر گرفتن خصوصیات تکنیکی ارقام و نیازهای کشور _
فقدان نظام نشاکاری _

تولید بذر دانه های روغنی
رقابت پذیر نبودن تولید دانه های روغنی در مقایسه با سایر محصوالت _
عدم امکان رقابت تولید دانه سویا در مقایسه با تولید شالی در اراضی شمال کشور _
واردات بی رویه بذر گیاهان روغنی به دلیل سوء برداشت از ماده 32 قانون بذر _
ضعف نظام تولید بذر دانه های روغنی _
فقدان نظام نشاکاری _

میزان و ارزش واردات بذور کشاورزی
وابستگی انحصاری تولید برخی از محصوالت کشاورزی به بذرهای وارداتی _
واردات برخی بذرهای کم کیفیت و غیرضرور به کشور که امکان تولید داخلی دارند _
فقدان نظارت دقیق بر قیمت بذرهای وارداتی _
نبود نظام جامع تعیین نیاز واردات بذر گیاهان  _

میزان و ارزش صادرات بذورکشاورزی
آشنایي کم شرکت های تولیدکننده بذر با بازاریابی و تجارت بین الملل _
تحریم های بانکی و مسائل مرتبط با نقل و انتقال بانکی _
نبود قوانین و مقررات الزم برای تسهیل صادرات _
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

راهبردهای کلی
کمرنـگ نمـودن نوسـانات قیمـت بـذر و کمـک بـه پایـداری قیمـت بـا حمایت هـای مالـی از  _

تولیدکننـدگان
بسترسـازی برای انتقال فناوری از طریق حضور و سـرمایه گذاری مشـترک شـرکت های خارجی  _

در صنعـت بـذر ایران )امنیت سـرمایه گذاری، دوره معافیت مالیاتی، انتقال سـود فعالیت و به رسـمیت 
شـناختن حق مالکیت فکـری ارقام خارجی(

تغییـر مسـیر پرداخـت یارانـه بـذر از تولیدکننده بـه مصرف کننـده و ایجاد فضای رقابتی سـالم  _
بین تولیدکننـدگان بذر

اقتصـادی نمـودن فعالیـت شـرکت های تولیـد بـذر با افزایـش مقدار تولیـد و زمینه سـازی برای  _
صادرات کشـورهای منطقـه در فاز اول

تولید بذر گندم 
حمایـت از خصوصی سـازی کامـل صنعـت بذر به نحوی کـه بخش خصوصـی در معرفی، تکثیر،  _

تامیـن و کلیـه مراحل تولید گندم نقش موثری داشـته باشـد
توسعه پرداخت یارانه ها به نهاده ها بویژه بذر _
حمایـت از تولیـد ارقـام متنـوع با پتانسـیل باال و سـازگار در شـرایط تنش های محیطـی زنده و  _

غیرزنـده بـرای کلیـه اقلیم های ماکـرو و میکرو

تولید بذر و نشا برنج
توسعه نظام بذر و پرداخت یارانه به بذر برای توسعه کشت ارقام جدید _
لزوم در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش توسط بانک کشاورزی به شرکت های تولید کننده _
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الزام وجود تشکل های تعاونی تولید بذر )به دلیل خرده مالکی( توسط کشاورزان هر منطقه _
لزوم آموزش پیمانکاران و استفاده از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی _
توجه به تولید بذور هیبرید برنج با استفاده از فناوری های موجود در جهان _
ایجاد نظام نوین تولید نشا _

تولید بذر حبوبات
حمایت از تولید و مصرف بذور کیفی حبوبات با مشارکت کامل بخش خصوصی _
توسعه نظام بذر رسمی حبوبات _
توسعه نظام حمایتی یارانه ای از تولید و مصرف بذر حبوبات _

تولید بذر سیب زمینی
افزایـش کیفیـت تولیـدات و جایگزینی ارقـام قدیمی از طریـق پرداخت یارانه بـرای مصرف بذر  _

سـیب زمینی  گواهی شده 
انتقـال فنـاوری از طریق مشـارکت شـرکت های خارجـی و سـرمایه گذاری آن هـا در داخل برای  _

تولیـد بذر ارقـام جدید

تولید بذر و نشا چغندرقند )یونیت( 
ایجاد فضای مناسب رقابتی و حمایتی برای شرکت های اصالح کننده داخلی _
انتقـال فنـاوری از طریق مشـارکت شـرکت های خارجـی و سـرمایه گذاری آن هـا در داخل برای  _

تولیـد بذر ارقـام جدید
نظارت کیفی بر روند واردات بذر )ترکیب رقم های وارداتی( _
توسعه نظام کشت نشایي _



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

106

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

تولید بذر و نشا دانه های روغنی
تدوین برنامه جامع توسعه کشت دانه های روغنی با توجه به استعدادهای سرزمین _
تدوین نظام جامع تعیین نیاز واردات بذر گیاهان روغنی _
حمایت پایدار از صنعت بذر دانه های روغنی _
حمایت از سرمایه گذاری برای تولید مشترک بذر ارقام خارجی _
توسعه نظام کشت نشایي _

میزان و ارزش واردات بذور کشاورزی
وضع قوانین و مقررات و ارایه مشـوق های الزم برای سـرمایه گذاری و ایجاد شـرکتهای مشـترک  _

بذر تولید 
مشروط نمودن اعطای مجوزهای واردات بذر اقالم اساسی به تولید در داخل  _

میزان و ارزش صادرات بذورکشاورزی
فراهم سازی زیرساختهای فنی، گمرکی و بانکی مرتبط با صادرات بذر _
تقویت تشکل های صنفی بذر و ارائه آموزشهای الزم _

اقدامات اولویت دار �

موضوعات کلی
اعطای یارانه تسهیالت بانکی برای تولید بذر _
تسهیل شرایط صادرات بذر با کمک به تشکل های صنفی صنعت بذر _
تهیـه زیرسـاخت ها و حمایـت مـادی و معنـوی از حضـور بخـش خصوصـی در نمایشـگاه های  _

تخصصـی بذر خـارج  از کشـور
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تولید بذر گندم 
افزایش تولید بذور ارقام جدید و غنی شده  _
تامین بذر ارقام مناسب خصوصاً در شرایط  اقلیمی مانند خشکی، شوری، تنش های حرارتی _
تامین بموقع تسهیالت مورد نیاز شرکتهای بذر _
تغییر مسیر پرداخت یارانه بذر از تولیدکننده به مصرف کننده _
ایجاد سامانه الکترونیکی تولید و مصرف بذر گواهی شده جهت پایش همگون توزیع بذر _

تولید بذر و نشا برنج
استفاده از بذر هیبرید حداقل در 25 درصد مزارع _
استفاده از بذر ارقام پرمحصول در نیمی از مزارع _
تامین بذر گواهی شده تا 40 درصد کل مصرف ساالنه بذر _
الزام پرداخت تسهیالت کم بهره در خصوص تولید بذر _
سرمایه گذاری در ترویج استفاده از  بذر گواهی شده برنج _
ایجاد نظام نوین تولید و توزیع نشا _

تولید بذر حبوبات 
پرداخت یارانه مصرف بذر گواهی شده به کشاورزان حبوبات کار _
اصالح و معرفی یا واردات ارقام پائیزه حبوبات دیم  _

تولید بذر حبوبات 
ممنوعیت واردات غده بذری ارقام قدیمی  _
_ S ممنوعیت واردات بذر در کالس پائین تر از
ایجاد مشوق برای صادرات بذر سیب زمینی _
تکمیل زنجیره بذری با ساماندهی تولیدکنندگان مجاز بذر سیب زمینی _
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تولید بذر و نشا چغندرقند )یونیت( 
حمایت از تاسیس شرکت های مشترک با شرکت های صاحب نام بین المللی در زمینه بذر    _
ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید بیش از سه سال و مشروط نمودن به تولید در داخل _
تصویب و اجرای قوانین سخت گیرانه برای جلوگیری از قاچاق بذر چغندرقند _
حمایت جدی از بخشهای خصوصی تولیدکننده بذر چغندر با منشا خارجی و ایرانی _
توسعه و ترویج کشت نشایي _

تولید بذر و نشا دانه های روغنی
ممنوعیت واردات طوالنی مدت بذر ارقام خارجی و منوط نمودن به تولید بذر در داخل  _
تداوم پرداخت یارانه بذر به کشاورزان طرف قرارداد تولید _
توسعه و ترویج کشت نشایي _

میزان و ارزش واردات بذر کشاورزی
قطع یارانه بذرهای وارداتی که امکان تولید در داخل را دارند _
افزایش تعرفه گمرکی بذرهای وارداتی که در داخل تولید می شوند )مانند بذر ذرت( _
ایجاد نظامی برای فرآیند قیمت گذاری بذرهای وارداتی و رصد قیمت در بازار _

میزان و ارزش صادرات بذورکشاورزی
ارائه مشوق های صادراتی برای بذر _
حمایـت از ایجـاد شـرکت های مشـترک بـا شـرکت های صاحب نـام بین المللی بـرای تامین نیاز  _

داخـل و صادرات
کمـک مالـی و فکـری بـه شـرکتهای بـذری بـرای حضـور در نمایشـگاه های تخصصـی بـذر  _

کشـورهای منطقـه
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

موضوع: ب- سند بذر و نشا گیاهان علوفه ای
شماره سند: 21

رئیس کارگروه: صمد مبّصر
اعضای کارگروه: 

شاخص
وضعیت در سال

وضعیت در سال 1410
13901398

97601125014800تولید بذر ذرت )تن(

67225800تولید بذر یونجه و شبدر )تن(

2053956890124000تولید بذر جو )تن(

008000تولید بذر لگوم های دیم )تن(

010050000تولید بذر چغندر علوفه ای )یونیت(

چالش های اصلی �
ذرت

تمرکـز عمـده تولیـد در یـک منطقـه جغرافیایـی و آلوده شـدن منطقـه بـا آفـات و بیماریهـای  _
اختصاصـی ذرت
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باالبودن هزینه تولید بذر بدلیل باالبودن هزینه اجاره زمین و کارگر _
کیفیت پایین امکانات سخت افزاری مورد نیاز تولید بذر  _
نوسانات تولید بذر در خالل سالها و محدود بودن بازار مصرف بذر _
محدود بودن ارقام هیبرید مناسب برای تولید بذر بویژه ارقام داخلی _

یونجه و شبدر
دردسترس نبودن بذر گواهی شده با کیفیت _
نبود امکانات به روز فرآوری و سس گیری بذر یونجه به میزان کافی _
نبود مزارع اختصاصی تولید بذر و بذرگیری از مزارع بی کیفیت علوفه _
تعداد باالی تولیدکنندگان غیرمجاز و فاقد مجوز بذر در تهیه و توزیع بذر یونجه _
نبود نظام بذری در شبدرها _

جو
تاثیر منفی نوسانات قیمت دانه جو بر خرید محصول بذری _
نبود شرکت های توانمند در امر تهیه، تولید و توزیع بذر جو _
نبود برنامه جامع و مدون برای توسعه کشت جو به تبع آن تامین بذر _
محدودیت جدی ارقام مناسب جو برای دیمزارهای مناطق سرد و گرم _

بقوالت دیم
عدم وجود مطالعات کافی در خصوص انواع بقوالت علوفه ای مناسب دیمزارهای کشور _
نبود ارقام مناسب برای تولید در عرصه دیمزارهای کشور _
 فقدان نظام بذری برای بقوالت علوفه ای _
نبود برنامه مشخص برای توسعه و کشت بقوالت علوفه ای _
ناآشنائی فنی بخش زراعت کشور به نظام های کشت مخلوط بقوالت-غالت _
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چغندر علوفه ای
محدودیت جدی در ارقام مناسب برای تولید علوفه سیلوئی _
عدم استقبال از تنها رقم داخلی و وارداتی بودن بذر و ارقام چغندر علوفه ای _
محدودیت جدی در ارقام مقاوم به گلدهی در کشت زمستانه _
نبود زنجیره فرآوری چغندر علوفه ای پس از برداشت تا تولید سیلو _
عدم آشنائی دامداران بزرگ با ارزش غذائی و مصرف چغندر علوفه ای _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
ذرت

تمرکززدایی از تولید بذر ذرت در منطقه مغان با انجام مطالعات الزم _
توسعه مکانیزاسیون در مزارع تولید بذر ذرت بویژه برای برداشت بالل  _
تشویق بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه بازار صادراتی برای بذر ذرت _
الزام واردکنندگان بذر به تولید تمام یا قسمتی از بذر ذرت مورد نیاز در داخل کشور _

یونجه و شبدر
توسعه تولید و مصرف بذر گواهی شده یونجه با پرداخت یارانه به مصرف کننده _
ایجاد و توسعه شرکت های بذری در مناطق جغرافیایی مختلف با حمایت های مالی و فنی _
بسترسازی برای صادرات بذر یونجه و شبدر _

جو
تهیه برنامه جامع توسعه کشت جو _
نظارت بیشتر بر توزیع بذر جو و افزایش دامنه نفوذ بذر گواهی شده _
افزایش تنوع ارقام با استفاده از ارقام داخلی و خارجی _
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افزایش میزان یارانه تخصیصی به بذر _

بقوالت دیم
توسـعه مکانیزاسـیون کشـت، داشـت و برداشـت بقـوالت علوفـه ای در سیسـتم تک کشـتی و  _

مخلـوط در دیمزارهـا
آشنا نمودن فعاالن بخش دام کشور به نحوه مصرف و ارزش غذائی بقوالت علوفه ای _
حمایت های فنی و تسهیالتی از ایجاد و توسعه شرکت های تولید بذر بقوالت علوفه ای _
حمایت یارانه ای از تولید و مصرف بذر گواهی شده بقوالت علوفه ای در دیمزارها _
تقویت جدی برنامه های آموزشی و ترویجی برای توسعه کشت بقوالت علوفه ای _

چغندر علوفه ای
تشـویق بخـش خصوصی بـه ایجـاد و راه انـدازی واحدهای فرآوری و تولید سـیلوی بسـته بندی  _

بویـژه در مناطـق جنوبی پرآب کشـور
توسعه کشت قراردادی چغندر علوفه ای توسط واحدهای خصوصی فرآوری کننده _
حمایت یارانه ای از تولید و واردات بذر چغندر علوفه ای حداقل به مدت 5 سال _
جلوگیری از واردات، معرفی و کشت ارقام دومنظوره )علوفه ای/قندی( _

الزامات و اقدامات اولویت دار �
ذرت

اعطای تسهیالت یارانه ای برای نوسازی و بازسازی امکانات خشک کن و فرآوری بذر _
پرداخت مشوق به تولید بذر ارقام خارجی در داخل کشور بویژه در مناطق خارج از مغان _
واردات ماشـین آالت اختصاصـی بـذر ذرت )تاسـل زن و پیکرهاسـگر( بـا اسـتفاده از تسـهیالت  _

ارزان و مشـوقهای الگویـی
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یونجه و شبدر
محدودسازی فعالیت تولید و توزیع کنندگان غیرمجاز بذر یونجه _
واردات دستگاه های به روز فرآوری و سس گیری بذر و در اختیار قراردادن آنها با تسهیالت ترجیحی _
ایجاد مزارع الگویی تولید بذر از سوی تحقیقات و آموزش پیمانکاران و تولیدکنندگان بذر _
ورود تولیدکنندگان بذر جدید به نظام بذری _

جو
راه اندازی نظام فروش مدت دار بذر جو به کشاورزان معیشتی _
توسعه کشت قراردادی جو و توزیع بذر گواهی شده جو توسط کارفرمایان به پیمانکاران _

بقوالت دیم
ارزیابی ارقام بومی-محلی و وارداتی بقوالت در سیستم تک کشتی و مخلوط _
تدوین استاندارد ملی برای بذر بقوالت علوفه ای _

چغندر علوفه ای
انجام بررسی های چندمکانه ارقام جدید علوفه ای چغندر با تاکید بر ارقام مقاوم به گلدهی _
منحصر کردن سیاست های حمایتی از این محصول به کشت پائیزه _
الزام واردکنندگان بذر به تولید در داخل پس از یکدوره 3-2 ساله _
حمایـت از توسـعه کشـت قـراردادی بـا توزیـع انحصـاری بـذر از طریـق واحدهـای فـرآوری و  _

بسـته بندی سـیلوی چغنـدر علوفـه ای
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

موضوع: ج - سند بذر گلخانه و نشای پیوندی
شماره سند: 22
رئیس کارگروه: 

اعضای کارگروه: مهندس موسوی

وضعیت در سال 1410وضعیت موجود در سال1398شاخص

10 میلیون عدد) بذر خیار(تولید بذر گلخانه ها
1100 میلیون عدد شامل خیار گلخانه ای، 

گوجه فرنگی،  فلفل، بادمجان، ملون

تولید نشا و نشا پیوندی
-کشت 100درصد محصوالت سبزی و صیفی با 

قابلیت نشا
- توزیع نشا گواهی شده به جای بذر 

چالش های اصلی �

تولید بذر گلخانه ها
نبود تسهیالت ارزان  قیمت _
باال بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت های الزم _
عدم تامین والدین مناسب برای تولید بذر _
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واردات بی رویه بذر _
هزینه باالی تامین ماشین آالت فراوری بذر سبزی و صیفی _

تولید بذر گلخانه ها
کمبود واحدهای تولید نشا _
باال بودن هزینه تولید نشا _
ضعف نظام تولید،گواهی و انتقال نشا _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

تولید بذر گلخانه ها
در اختیار قراردادن تسهیالت بلند مدت و ارزان قیمت _
ایجاد شهرک های گلخانه ای تولید بذر _
ایجاد شرایط جذب سرمایه گذار _
توسعه ارتباطات بین المللی در زمینه بذر گیاهان گلخانه ای _
تولید دستگاه های فرآوری بذر توسط شرکت های دانش بنیان _
آموزش کارشناسان متخصص تولید بذر  _
حمایت از ایجاد واحد های تحقیق و توسعه با شرکت های خارجی _

تولید نشا و نشا پیوندی
توسعه واحد های تولید نشا و نشا پیوندی _
ایجاد واحدهای نظارت بر کیفیت و اصالت نشا تولیدی _
سیستم حمل و نقل مناسب جهت انتقال نشا _
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الزامات و اقدامات اولویت دار �

تولید بذر گلخانه ها
ایجاد شهرک های تولید بذر _
آموزش و تربیت نیروی متخصص تولید بذر _
تامین دستگاه های فرآوری بذر  _
اختصاص یارانه برای احداث گلخانه های تولید بذر _

تولید نشا و نشا پیوندی
حمایت از ایجاد واحدهای تولید نشا _
اختصاص بذرهای تامین شده در کشور به واحدهای تولید نشا  _
توزیع نشا به جای بذر به بهره برداران _

برنامه های اجرایي �

برنامـه دانش بنیـان کاهـش وابسـتگی بـه بـذور هیبریـد بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای داخلی  _
و بین المللـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان بـذر گیاهان مهـم زراعی، 
علوفـه ای و گلخانـه ای بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونت علمی 

و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، تشـکل ها(  
برنامـه بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نوین و حمایت از سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها و  _

توسـعه صنعـت و نظـام تولیـد بـذر، و حمایـت از صـادرات )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان بـذر گیاهـان مهم زراعی، علوفـه ای و گلخانه ای با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
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سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، تشـکل ها(  
برنامـه دانـش بنیـان توسـعه واحدهاي تولید نشـا در محصوالت سـبزی و صیفی و زراعی، نشـا  _

پیونـدی و سـرمایه گذاری و حمایـت بـا هـدف به کارگیـری نشـا بـه جـای بذر، نظـارت بـر کیفیت و 
اصالـت نشـا تولیـدي، کاهـش هزینـه تولیـد، گواهـی و انتقال نشـا )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان تولید نشـا و نشـا پیونـدی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 
برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، بنیـاد مسـتضعفان و 

جانبـازان انقالب اسـالمی، تشـکل ها(.
برنامـه شناسـایی، جمـع آوری، ثبـت و اسـتفاده از ذخایـر ژنتیکـی زراعـی کشـور بـه منظـور  _

تولیـد ارقـام جدیـد بوم سـازگار )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان اندام های 
تکثیـری بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمـی و فناوری 

ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، بخـش خصوصـی و تشـکل ها(.
برنامه کاهش وابسـتگی به واردات در بسـترهای کشـت گلخانه ای )با در نظر گرفتن شـاخص ها  _

و مندرجـات سـند پشـتیبان کـود بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 
وزارت نفـت، وزارت صمت، تشـکل ها(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(12  �

انتقال فناوری های نوین مرتبط با تولید و حمل و نقل بذر و نشا _
بکارگیری فناوری های پیشرفته در تولید ارقام جدید _
ثبت منابع ژنتیکی و استفاده از آن ها برای تولید ارقام جدید _

12- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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توسعه نظام تولید بذر در کلیه محصوالت زراعی _
توسعه فناوری تولید بذور هیبرید در محصوالت زراعی مستعد _
ایجاد نظام نوین تولید نشا و نشا پیوندی _
توسعه مکانیزاسیون کشت نشایي در کلیه محصوالت _
توسعه گلخانه های نوین تولید نشا _
شناسایی و انتقال صفات مطلوب منابع ژنتیکی زراعی کشور برای تولید ارقام جدید _
استفاده از فناوری های جدید در حفاظت از منابع ژنتیکی زراعی                                                                                                                            _
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان 

موضوع: سند نهال و اندام های تکثیری
شماره سند: 23
رئیس کارگروه: 

اعضای کارگروه: مهندس موسوی

شاخص

 وضعیت مطلوب در سال  وضعیت در سال

1410 13901398

خود 

اظهاری

گواهی 

شده  

خود 

اظهاری

گواهی 

شده  

خود 

اظهاری

گواهی 

شده

نهال پیوندی )دانه دارها، هسته دارها، 
مرکبات، میوه های خشک( )میلیون اصله(

22024/32035

100 درصدضریب خودکفایی )درصد(

نهال خود ریشه زا)انگور، انار، زیتون ، 
زرشک ، عناب ، انجیر و ...( )میلیون اصله(

6/2-7/4-08

100 درصدضریب خودکفایی )درصد(

010-4/2-0/5تولیدات کشت بافتی )میلیون اصله(

مواد تکثیری اولیه پایه های رویشی غالباً وارداتی هستندضریب خودکفایی )درصد(
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شاخص

 وضعیت مطلوب در سال  وضعیت در سال

1410 13901398

خود 

اظهاری

گواهی 

شده  

خود 

اظهاری

گواهی 

شده  

خود 

اظهاری

گواهی 

شده

پیوندی،  نهال های  خوداظهاری  درصد 
خودریشه زا و کشت بافتی

950

کرمها،  پیازها،  ها،  تکثیری)غده  اندام های 
گیاهچه ها، قلمه ها واسپان قارچ خوراکی( 

)میلیون عدد(

تولید 
داخل

وارداتی
تولید 
داخل

وارداتیتولید داخلوارداتی

-25-55

050ضریب خودکفایی )درصد(

چالش های اساسی �
نهال پیوندی و خودریشه زا

توجه ناکافی به اهمیت  نهال در احداث باغ _
عدم تناسب تولید نهال با اهداف  باغبانی کشور _
عـدم دسترسـی بـه ارقـام جدیـد و مواد تکثیری سـالم و اصیـل  روز  دنیـا و هزینه هـای باالی  _

تجـاری سـازی )هزینـه حمایت رقـم و مالکیت آن( 
تعدد تولید گنندگان نهال سنتی و نداشتن تشکل فراگیر  _
شـکنندگی الزامـات فنـی در تولیـد نهـال )تولیـد نهـال در مناطـق آلـوده، عـدم رعایـت فاصله  _

ایمنـی و ضوابـط فنـی در تولیـد نهال(
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هدفمند نبودن حمایت های دولتی با اهداف کیفی تولید نهال . _
تعدد بخش های متولی، خالء های قانونی و همپوشانی مقررات تولید نهال _
تولید نهال در پائین ترین سطح گواهی )خود اظهاری( _
- استفاده ناچیز از ذخایر ژنتیکی غنی باغبانی کشور برای توسعه بوم سازگار باغبانی _

تولیدات کشت بافتی
عدم دسترسی به مواد گیاهی مادری سالم و اصیل به عنوان منبع تکثیر _
مشـکل تهیـه مـواد شـیمیایی و مصرفی با توجـه به وارداتـی بودن آنهـا )مواد تقلبـی، برندهای  _

نامعتبر، مشـکالت ناشـی از تحریم  و...(
هزینه تمام شده باالی تولیدات کشت بافتی  _
موازی کاری و نداشتن برنامه تولید  _
ورود افراد و تشکل های غیر تخصصی در عرصه تولیدات کشت بافتی _
پائین بودن کیفیت تولیدات بدلیل عدم تجدید پذیری مواد اولیه تکثیری _
نا هماهنگی بین نهالستان ها و واحد های کشت بافتی _

اندام های تکثیری
اندام های تکثیری )گیاهان زینتی( عموما از طریق واردات تامین می شوند. _
دانش فنی ازدیاد تجاری اندام های تکثیری در کشور وجود ندارد. _
مواد اولیه تکثیری سالم و اصیل در کشور وجود ندارد _
انتقال دانش فنی مستلزم هزینه سنگین و با وجود تحریم ها عماًل نشدنی بود. _
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

نهال پیوندی و خودریشه زا
تهیـه برنامـه جامـع  تولیـد نهـال بـا لحـاظ نمودن میـزان توسـعه باغـات اولیتهـای محصولی ،  _

تامیـن نیـاز جامعه و توسـعه صـادرات
تامیـن منابـع بـرای تهیه مـواد گیاهی ارقام سـالم و اصیل از طریق واردات و سـالم سـازی ارقام  _

بومـی برای ایجـاد باغات مادری اسـتاندارد
ثبـت منابـع ژنتیکـی غنـی باغبانی کشـور و اسـتفاده از آنها بـرای توسـعه باغـات در اقلیم های  _

مختلف کشـور 
استفاده از ارقام جدید باغی دنیا  و انتقال فناوری های نوین _
ایجاد تشکل فراگیر بین تولیدکنندگان نهال _
ایجـاد شـبکه توزیـع نهـال و مواد تکثیـری در قالب قانـون افزایش بهـره وری، قانـون ثبت ارقام  _

گیاهـی و کنترل بذر و نهـال و ...
پشتیبانی از ایجاد زنجیره تولید نهال گواهی شده برای تامین نیاز داخل و توسعه صادرات نهال _
ارتقاء دانش عمومی استفاده از نهال استاندارد با فعالیتهای آموزشی و ترویجی _
بازنگری قوانین و آیین نامه های مرتبط با تولید نهال و با هدف رفع موازی کاری ها. _
هم افزایی در اعمال مقررات برای ورود و عرضه نهال در کشور _

تولیدات کشت بافتی
حمایت از تهیه مواد اولیه تکثیری در واحدهای کشت بافتی به منظور تکثیر انبوه _
تعریف سازوکاری برای تهیه و تامین مواد شیمیایی مورد نیاز واحد های کشت و بافتی _
اعطـای یارانـه یـا تسـهیالت کـم بهـره به تشـکل های کشـت بافتـی با هـدف ارتقـاء کیفیت و  _
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کاهـش هزینـه تولید
برنامـه ریـزی بـرای کنتـرل آزمایشـگاهی تولیدات کشـت بافتـی و ارتقاء کیفیت توسـط بخش  _

هـای ذیربط
هماهنگـی انجمـن کشـت بافت، معاونت باغبانی، موسسـه ثبـت و گواهی بذر و نهال و سـازمان  _

حفـظ نباتـات برای شناسـایی و صدور مجوز تولید برای اشـخاص و تشـکل هـای حرفه ای 

اندام های تکثیری
رنامه ریزی برای آموزش و ارتقاء دانش فنی تولید اندام های تکثیری در داخل کشور _
حمایت از ورود ارقام و مواد گیاهی اصیل و سالم با هدف تکثیر در داخل کشور _
ارائه مشوق ها برای تکثیر اندام های تکثیری در داخل کشور با استفاده از فناوری های نوین _
مبـادی گمرکـی الزامـات فنـی و حقوقـی الزم را بـرای ورود و اندامهـای و اندامهـای تکثیری به  _

رعایت کنند کشـور 

الزامات و اقدامات اولویت دار �

نهال پیوندی
سالم سازی هسته های اولیه ارقام تجاری بومی  _
حمایت از ورود و تجاری سازی ارقام جدید باغبانی از سایر کشورها _
حمایت از احداث باغ های مادری برای تولید مواد تکثیری سالم و اصیل _
اعطاء تسهیالت و یارانه تولید به تولید کنندگان نهال گواهی شده  _
هماهنگـی درون بخشـی و بـرون بخشـی بـرای فعالیـت زنجیـره هـای تولیـد )آمـوزش، ایجـاد  _

تشـکل ، جلوگیـری از عرضـه نهـال غیـر اسـتاندارد ، برنـد سـازی و...(
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اعطاء تسهیالت و یارانه تولید به تولید کنندگان نهال گواهی شده  _
بازنگری و بروز رسانی استانداردها و ضوابط فنی برای ارتقاء کیفیت مواد تکثیری _

برنامه های اجرایي �
برنامـه سالم سـازی هسـته های اولیـه ارقـام تجـاری بومـی، تامیـن ارقـام و مواد تکثیری سـالم  _

و اصیـل و احـداث باغ هـای مـادری )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان نهال 
پیونـدی و خـود ریشـه زا با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، تشـکل ها(.  

برنامـه بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نویـن و حمایت از سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها،  _
تولیـد مـواد شـیمیایی و ایجـاد نظام تامیـن نهال گواهی شـده و نظارت بـر نهالسـتان ها، جلوگیری از 
تولیـد نهال هـای غیراسـتاندارد و توسـعه صـادرات نهـال )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان نهال پیوندی و خود ریشـه زا با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت صمت، تشـکل ها(. 
برنامـه سـامان دهی صـدور مجـوز تولیدات کشـت بافتی، کنترل کیفیـت این تولیـدات و تامین مواد  _

اولیـه تکثیـري و شـیمیایی در واحدهـاي کشـت بافتـي )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان تولیدات کشـت بافتی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، تشکل ها(. 

برنامـه دانش بنیـان کـردن تولیـد اندام هاي تکثیـري و بهره گیـری از فناوری های نویـن، تامین  _
ارقـام و مـواد گیاهـي اصیـل و سـالم و سـرمایه گذاری، حمایـت و ارائـه مشـوق های الزم بـراي تولید 
مـواد تکثیـري گیاهـان زینتـي در داخـل )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
اندام هـای تکثیـری بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، بنیاد مسـتضعفان و جانبازان انقالب اسـالمی، تشـکل ها(.

برنامـه شناسـایی، جمـع آوری، ثبـت و اسـتفاده از ذخایـر ژنتیکـی باغبانـی کشـور بـه منظـور  _
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تولیـد ارقـام جدیـد بوم سـازگار )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان اندام های 
تکثیـری بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمـی و فناوری 

ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، بخـش خصوصـی و تشـکل ها(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(13  �
فناوری هـای مرتبـط با سالم سـازی هسـته های اولیـه ارقام تجـاری، تامین ارقام و مـواد تکثیری  _

سـالم و اصیل 
ایجاد نظام تامین نهال گواهی شده و نظارت بر نهالستان ها _
تولید مواد اولیه شیمیایی در تولید نهال های تکثیری _
دانش بنیان کردن تولید اندام هاي تکثیري و بهره گیری از فناوری های نوین _
     شناسایی و انتقال صفات مطلوب منابع ژنتیکی باغبانی کشور برای تولید ارقام جدید _
     استفاده از فناوری های جدید در حفاظت از منابع ژنتیکی باغبانی  _

 

13- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

 موضوع: سند کود
شماره سند: 24

رئیس کارگروه: دکتر هادی اسدی رحمانی
اعضای کارگروه: دکتر محمد حسین داودی

شاخص
وضعیت در وضعیت در سال

سال 1410 13901398

16402875میزان تامین و تدارک انواع کودهای شیمیایی)هزار تن(

75درصد رشد تامین و تدارک انواع کودهای شیمیایی

سهم یارانه کود کل یارانه های بخش کشاورزی )درصد(
)1392()1396(

70/630

400049005000برآورد نیاز کودی کشور)هزار تن(

4159تامین انواع مواد کودی نسبت به براورد نیاز کودی )درصد(

4287 2826 میزان صادرات کود ازته )هزار تن(

52نرخ رشد میزان صادرات کود ازته )درصد(

208944047میزان واردات کود ازته )تن(
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شاخص
وضعیت در وضعیت در سال

سال 1410 13901398

95نرخ رشد میزان واردات کود ازته )درصد(

135010912قیمت هر کیلوگرم کود اوره )ریال(

708افزایش قیمت کود اوره )درصد(

360062500قیمت هر کیلوگرم کود  سولفات امونیوم )ریال(

1636افزایش قیمت کود سولفات امونیوم )درصد(

30422764برآورد کودهای ازته )هزار تن(

100100میزان خود کفایي در تولید کود اوره )درصد(

1447میزان خود کفایي در سایر کودهای ازته )درصد(

44064میزان صادرات کودهای پتاسه)تن(

85نرخ رشد میزان صادرات کودهای پتاسه )درصد(

85171میزان واردات کودهای پتاسه )هزار تن(

100نرخ رشد میزان واردات کودهای پتاسه )درصد(

160523400قیمت هر کیلوگرم کود  سولفات پتاسیم )ریال(

1358افزایش قیمت )درصد(

72013000قیمت هر کیلوگرم کود  کلرور پتاسیم )ریال(

1485افزایش قیمت)درصد(

150015000قیمت هر کیلوگرم اسید سولفوریک )ریال(
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شاخص
وضعیت در وضعیت در سال

سال 1410 13901398

900افزایش قیمت )درصد(

378274430125براورد کودهای پتاسه )تن(

320ضریب خودکفایی در تولید کودپتاسه )درصد(

125 26304 میزان صادرات کودهای فسفاته )تن(

222708432950میزان واردات کودهای فسفاته )تن(

94نرخ رشد میزان واردات کودهای فسفاته )درصد(

192032000قیمت هر کیلوگرم کود  دی امونیوم فسفات)ریال(

1566افزایش قیمت )درصد(

154517160قیمت هر کیلوگرم کود  سوپر فسفات تریپل)ریال(

7807150قیمت هر کیلوگرم کود  سوپر فسفات ساده )ریال(

817افزایش قیمت )درصد(

15000100000قیمت هر کیلوگرم اسید فسفریک گرید صنعتی )ریال(

566افزایش قیمت )درصد(

675512براورد کودهای فسفاته )تن(

814ضریب خودکفایی در تولید کودپتاسه )درصد(

میزان واردات سایر کودها شامل انواع کودهای کم مصرف، NPK و 
میان مصرف)تن(

1996915996
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شاخص
وضعیت در وضعیت در سال

سال 1410 13901398

نرخ رشد میزان واردات سایر کودها شامل انواع کودهای کم مصرف، 

NPK ، میان مصرف )درصد(
- 20

15000100000قیمت هر کیلوگرم اسید فسفریک گرید صنعتی )ریال( 

566افزایش قیمت )درصد(

67551232000براورد کودهای فسفاته )تن(

814ضریب خودکفایی کودهای فسفاته )درصد(

میزان واردات سایر کودها شامل انواع کودهای کم مصرف، NPK و 
میان مصرف)تن(

1996915996

نرخ رشد میزان واردات سایر کودها شامل انواع کودهای کم مصرف، 

NPK ، میان مصرف )درصد(
- 20

میزان تولید سایر کودها شامل انواع کودهای کم مصرف، NPK و 
میان مصرف )تن(

100000

100000500000قیمت هر کیلوگرم انواع کودهای زیستی )ریال(

400افزایش قیمت )درصد(

100100ضریب خودکفایی در تولید کودهای زیستی )درصد(

قیمت هر کیلوگرم انواع کودهای آلی معدنی شامل کودهای آلی 
فسفاته، الی گوگردی و غیره )ریال(

500050000

900افزایش قیمت )درصد(
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شاخص
وضعیت در وضعیت در سال

سال 1410 13901398

قیمت هر کیلوگرم محرک های رشد شامل اسید امینه و عصاره 
جلبک دریایی و غیره )ریال(

1100001750000

1490افزایش قیمت )درصد(

2525ضریب خودکفایی در تولید سایر کودهای شیمیایی )درصد(

چالش های اصلی �
نارسایي در زنجیره تامین کود، کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید _
وابستگی باال در کودهای فسفره و پتاسه )بیش از 90درصد( _
پاییـن بودن فناوری فرموالسـیون برخـی از کودها )نیترات آمونیوم، کودهـای ترکیبی، کودهای  _

ُکندَرِهـش، کالت عناصر غذایي، کودهای زیسـتی
پایین بودن کیفیت، باال بودن هزینه تولید و قیمت برخی از انواع کود _
دانش ناکافی، مصرف غیرعلمی و بدون نسخه کارشناسی کود _
نارسایی در تامین و توزیع به موقع، کم توجهی به تولید کودهای آلی و زیستی _

کود نیتروژنی
نبود فناوری تولید و استفاده ایمن از نیترات آمونیوم در بخش کشاورزی _
مشکل تامین اوره بخش کشاورزی از طرف شرکت های پتروشیمی _
تامین خوراک شرکت های پتروشیمی در فصول سرد سال _
عدم استفاده از اوره با پوشش گوگردی یا پلیمری در اراضی شالیزاری _
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کمبود سولفات آمونیوم در کشور _
مشکل تامین کود اوره برای تولید کنندگان کودهای ترکیبی گرانوله _
کارایـی پاییـن مصـرف کودهـای ازتـه بـه خصـوص اوره بـه دلیـل نارسـایي دانـش و فنـاوری  _

بهره بـرداران
کودهای پتاسه

تامین کلرور پتاسیم برای تولید سولفات پتاسیم _
تغییرات قیمت اسید سولفوریک با توجه نوسانات قیمت گوگرد _
ناکارآمدی در سیستم توزیع سولفات پتاسیم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی _

کودهای فسفاته
مشکل تامین خاک فسفات از منابع داخلی _
تولید میزان کم اسید فسفریک در داخل _
ناکارآمدی در سیستم توزیع سوپرفسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی _
عدم تولید مونو آمونیوم و مونو پتاسـیم فسـفات به دلیل عدم وجود مواد اولیه اسـید فسـفریک  _

و هیدروکسید پتاسیم
سایرکودهای شیمیایی

کمبود و باالبودن قیمت مواد اولیه نظیر مونوآمونیوم فسفات، مونوپتاسیم فسفات _
کمبود و باالبودن قیمت کالت عناصر کم مصرف نظیر کالتهای EDTA و  EDDHA عناصر _
تکنولوژی تولید کالت عناصر _

کودهای زیستی
پایین بودن کیفیت کودهای زیستی _
ترویج کم مصرف این کودها _
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تامین مواد اولیه _
قیمت تمام شده باال _

محرک های رشد )اسیدهای آمینه، عصاره جلبك دریایی و غیره(
باال بودن قیمت _
کمبود مواد اولیه تولید این کودها _
تکنولوژی تولید _
تامین مواد اولیه تولید محرک های رشد _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

سـرمایه گذاری بـرای شناسـایی و تامیـن مواد اولیـه به منظور کاهش وابسـتگی، ارتقـاء فناوری  _
در تولیـد و کیفیـت انـواع کـود )با تاکید بـر نیترات آمونیـوم، کودهای ترکیبـی، کودهـای ُکندَرِهش، 
کالت عناصـر غذایـي، کودهـای زیسـتی(، متناسب سـازی قیمـت کـود، مصـرف علمی و کارشناسـی 

کـود، ارتقـاء دانـش بهره بـرداران در اسـتفاده از کـود، سـامان دهی تامیـن و توزیع بـه موقع. 
کود نیتروژنی

عرضه نیترات آمونیوم غیر انفجاری برای کشت های زراعی و اراضی دیم کشور در مناطق سردسیر _
تامین اوره با پوشش گوگردی یا پلیمری از منابع داخلی یا خارجی _
ملزم نمودن شرکتهای پتروشیمی به تامین کود اوره طبق برنامه زمانبندی وزارت جهاد کشاورزی _
ترغیـب بخـش خصوصـی در سـرمایه گـذاری بـرای تولیـد سـولفات امونیـوم بـه منظـور تولید  _

داخـل و صـادرات
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تولید کلسیم امونیوم نیترات و کلسیم نیترات برای رفع نیاز داخل و صادرات _
کودهای پتاسه

اسـتحصال کلرور پتاسـیم از شـورابه های کویـر  و افزایش ظرفیت بهره بـرداری واحدهای تولید  _
کلرور پتاسـیم فعلی

تخصیص به موقع و به مقدار کافی ارز برای واردات کلرور پتاسیم _
جلوگیری از نوسانات شدید قیمت گوگرد _
توزیع بر اساس نیاز خاکهای کشور به پتاسیم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی _

کودهای فسفاته
تولید اسید فسفریک ربای تامین نیاز داخل و صادرات _
افزایش ظرفیت سوپرفسفات ساده و جایگزینی این کود به جای سوپرفسفات تریپل _
عرضه دی امونیوم فسفات شرکت پتروشیمی رازی به داخل کشور _

سایر کودهای شیمیایی
اولویت تخصیص ارز برای این نوع کودها _
تامیـن مـواد اولیـه تولیـد این نـوع کودها در کشـور نظیـر مونو آمونیوم فسـفات، مون پتاسـیم  _

فسـفات، کالت عناصـر کـم مصرف و اسـید بوریک
اسـتفاده از پتانسـیل شـرکت های دانـش بنیـان بـرای ایجـاد تکنولـوژی تولیـد کالت عناصـر کم  _

ف مصر
کودهای زیستی

ارتقاء تکنولوژی تولید _
ترویج مصرف _
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حمایت از ترویج مصرف این کودها توسط شرکت های بخش خصوصی _
محرک های رشد )اسیدهای آمینه، عصاره جلبك دریایی و غیره(

برنامه ریزی برای تامین اسید آمینه و جلبک در کشور _
تامین ارز برای واردات محرک های رشد _

برنامه های اجرایي �
برنامـه شناسـایی و تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز تولیـد کـود و محرک هـای رشـد بـه منظور  _

کاهش وابسـتگی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان کود با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت صمت، 

. ) تشکل ها
برنامـه ارتقـاء فنـاوری تولیـد و کیفیـت انواع کـود، محرک های رشـد و حمایت از شـرکت های  _

دانش بنیـان و بهره گیـری از ظرفیت هـای بین المللـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات 
سـند پشـتیبان کـود  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمی 

و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، تشـکل ها(.
برنامـه ارتقـاء ضریـب نفـوذ دانـش در مصـرف کـود و محرک هـای رشـد )از طریـق توسـعه  _

آزمایشـگاه های تجزیـه خـاک و گیـاه، مصـرف علمـی و کارشناسـی کـود، ارتقـاء دانش بهره بـرداران 
در اسـتفاده از کـود، توسـعه مصـرف کودهـای آلـی و زیسـتی و ...( )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان کـود بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، تشـکل ها(.
برنامـه سـامان دهی زنجیـره تامیـن و توزیـع به موقـع کود و محرک های رشـد بـا بهره گیری از  _
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ظرفیـت تشـکل ها و بخش هـای غیردولتـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
کـود بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت نفـت، وزارت صمـت، 

تشـکل ها(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(14  �

بکارگیـری دانـش و فنـاوری در شناسـایی و تامین مـواد اولیه کود و محرک های رشـد از منابع  _
داخلی
ارتقـاء دانـش و فنـاوری نوین بـرای تولید انـواع کود )شـیمیایي، آلی و زیسـتی( و محرک های  _
شد ر
اسـتفاده از ظرفیت هـای دانـش و فنـاوری نویـن بین المللـی بـرای تولیـد انـواع جدیـد کـود و  _

محرک هـای رشـد
ارتقاء فناوری در آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه  _
ارتقـاء دانـش بهره بـرداران در مصـرف کود و محرک های رشـد بـر مبنای نتایـج آزمایش خاک،  _

آب و گیـاه و نسخه نویسـی علمی
هوشمندسازی مصرف کود و محرک های رشد در عرصه و گلخانه _  

14- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

موضوع: سندآفت کش 
شماره سند: 25

رئیس کارگروه: دکتر مسعود لطیفیان
اعضای کارگروه: مهندس علی رضائی احمدآبادی-  مهندس سید جواد نوروزیان

شاخص
وضعیت مطلوب در سال وضعیت در سال

1410 13901398

110000001563000018000000سطح مبارزه با آفات )هکتار(

متوسط مقدار مصرف ساالنه  آفت کش های 
شیمیایی )تن(

262673117036000

2/32/52میانگین مصرف آفت کش )کیلوگرم/هکتار(

میانگین مصرف آفت کش - ماده موثره )گرم/
هکتار(

600800-700500

سهم حشره کش کنه کش از مقدار کل تدارک 
سالیانه )درصد(

46/546/645

سهم علف کش از مقدار کل تدارک سالیانه 
)درصد(

35/532/235
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شاخص
وضعیت مطلوب در سال وضعیت در سال

1410 13901398

سهم قارچ کش از مقدار کل تدارک سالیانه 
)درصد(

15/617/818

2/33/362سهم سایر سموم از مقدار تدارک سالیانه )درصد(

لحاظ تعداد شرکتهای 75 40 تعداد شرکت فرموالتور )سازنده(
تولید کننده/واردکننده 

دلیل بر باال بردن 
ظرفیت تولید در داخل 

کشور نیست

تعداد شرکت وارد کننده آفت کش ها دارای 
پروانه)برخی از این واحدها غیرفعال هستند(

3883

12-10-تعداد شرکت تولید و واردکننده غیرفعال

لحاظ تعداد شرکتهای 
تولید کننده/واردکننده 

دلیل بر باال بردن 
ظرفیت تولید در داخل 

کشور نیست

سهم آفت کش فرموله شده در داخل از کل آفت 
کش مصرفی )درصد(

 80
)1397-98(

74  
80

سهم آفت کش وارداتی آماده مصرف از کل آفت 
کش مصرفی )درصد(

 20 26 20

103411400تعداد آفت کش تکنیکال مصرفی در کشور

10 4-5 0 تعداد تولید آفت کش تکنیکال در داخل
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شاخص
وضعیت مطلوب در سال وضعیت در سال

1410 13901398

2/55-2صفردرصد تولید آفت کش تکنیکال در داخل )درصد(

ظرفیت اسمی تولید آفت کش آماده در کشور  
)هزارتن(

300500400

ظرفیت واقعی )بالفعل( تولید سموم آماده 
مصرف)هزارتن(

203525

میزان واردات انواع آفت کش فرموله شده نهایي 
)هزار تن(

 25 5015

قیمت یک کیلو سم وارداتی بدون هزینه های 
تبعی و عوارض

-

تکنیکال: 13-15 دالر
متوسط: 500 هزار 

ریال )لیتر(
آماده مصرف:  9 دالر

-

95600900میزان صادرات آفت کش ها )تن(

صفرصفرصفریارانه پرداختی آفت کش

یارانه پرداختی بابت بهینه سازی مصرف آفت کش 
های دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی و مبارزه 

هوایی با آفات عمومی )میلیارد ریال(
-10590

میزان خودکفایی درتولید آفت کش های شیمیایی 
)درصد(

807678
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شاخص
وضعیت مطلوب در سال وضعیت در سال

1410 13901398

حرکت به سمت ثبت آفت کش  های کم خطر )با 
در جه سرطان زایی کمتر( )درصد(

135

824492یارانه عوامل کنترل بیولوژیک  )میلیارد ریال(

تعداد آفت کش زیستی، طبیعی ، یوشیمیایی و 
هورمون های گیاهی مصوب ثبت شده در کشور

942100

میزان تولید آفت کش زیستی، طبیعی و 
بیوشیمیایي و هورمون های گیاهی)تن(

14002000

میزان خودکفایی در تولیدعوامل کنترل  زیستی ، 
طبیعی و بیوشیمیایی دفع آفات )درصد(

5 7990

چالش های اصلی �
وابستگی صد درصدی در مواد موثره و افزودنی های آفت کش ها به خارج از کشور _
پرهزینه بودن تولید ماده موثره _
عدم وجود فناوری فرایند سنتز و کاربرد آفت کش ها _
عدم وجود فناوری پایین دستی برای اِمحاء ناخالصی ها و آفت کش ها _
تاریخ مصرف گذشته به منظور حفظ محیط زیست _
پاییـن بـودن کیفیـت برخـی آفت کش هـای وارداتـی و تولید داخـل و ضعف نظارت بـر کیفیت  _
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آفت کش  هـا
کم توجهی به تولید آفت کش های زیستی _
ضعف در مهارت و تجهیزات مصرف آفت کش ها _
توجه ناکافی به نسخه نویسی و مصرف نامناسب آفت کش ها _
افزایش مقاومت به آفت کش ها _
پایین بودن سهم و تنوع آفت کش های زیستی و سایر روش های غیرشیمیایی در مدیریت آفات _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

سـرمایه گذاری در تولیـد مـواد موثره و افزودنی هـای آفت کش ها و تالش برای کاهش وابسـتگی  _
به خارج از کشـور

انتقال فناوری فرایند سنتز و کاربرد آفت کش ها _
اِمحاء ناخالصی ها و آفت کش ها تاریخ مصرف گذشته _
ارتقاء کیفیت آفت کش های وارداتی و تولید داخل و تقویت نظارت بر کیفیت آفت کش  ها _
توجه به تولید آفت کش های زیستی _
ارتقاء دانش و مهارت در حوزه مصرف آفت کش ها _
نوسازی، به سازی و ارتقاء تجهیزات و ناوگان مصرف آفت کش ها _
ممنوعیت مصرف آفت کش ها بدون رعایت نسخه نویسی _
مدیریت مصرف آفت کش ها به منظور جلوگیری از گسترش مقاومت _
افزایش سهم و تنوع بخشی در آفت کش ها  _
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توسعه و ترویج استفاده از روش های غیرشیمیایی و تلفیقی در مدیریت آفات _

برنامه های اجرایي �
برنامـه حمایـت از سـرمایه گذاری در تولیـد مـواد موثره با کیفیـت و افزودنی هـای آفت کش های  _

شـیمیایی، ارتقـاء کیفیـت آفت کش هـای وارداتـی و تقویـت نظـارت بر کیفیـت و کاربـرد آفت کش  ها 
)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان آفت کـش بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 

کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمت، تشـکل ها(.
برنامـه حمایـت از تولیـد و مصـرف آفت کش هـای زیسـتی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند پشـتیبان آفت کش بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت صمـت، تشـکل ها(.

برنامـه اسـتقرار کامـل نظام نسخه نویسـی آفت کش ها و ارتقـاء دانش و مهـارت در حوزه مصرف  _
صحیـح آنهـا )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان آفت کش با مسـئولیت وزارت 

جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، تشـکل ها(.
برنامـه به سـازی، نوسـازی و ارتقـاء تجهیـزات و نـاوگان مصـرف آفت کش هـا )با در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان آفت کش با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه 
و بودجـه، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت صمت، تشـکل ها(.

برنامـه توسـعه و ترویـج روش های غیرشـیمیایی و تلفیقـی در مدیریت آفات )بـا در نظر گرفتن  _
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان آفت کش با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه 

و بودجـه، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت صمت، تشـکل ها(.
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(15  �
انتقال و ارتقاء فناوری های نوین تولید مواد موثره و افزودنی های آفت کش های شیمیایی _
انتقـال فنـاوری فراینـد سـنتز و کاربرد آفت کش های زیسـتی و غیرزیسـتی و اِمحـاء ناخالصی ها  _

و آفت کش هـای تاریـخ مصرف گذشـته 
هوشمندسازی مصرف و پایش آفت کش ها و باقیمانده آنها  _
ارتقاء دانش و مهارت در حوزه ترویج و مصرف صحیح و علمی آفت کش ها  _
به سازی، نوسازی و ارتقاء تجهیزات و ناوگان مصرف آفت کش ها _

15- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان 

موضوع: سند واکسن و دارو
شماره سند: 26
رئیس کارگروه: 

اعضای کارگروه: دکتر مهدی خلج، دکتر اشتری، دکتر خالد خداوردی، دکتر رضا فراهانی

شاخص
وضعیت در سال

1398

وضعیت مطلوب در سال 

1410

95100میزان خودکفایي در واکسن های دامی )درصد(

3570میزان خودکفایي در واکسن های طیور )درصد(

3570میزان خودکفایي در واکسن های آبزیان )درصد(

100100میزان خودکفایي در تولید داروی آنتی بیوتیک )درصد(

770میزان خودکفایي داروهای زنبور عسل  )درصد(

چالش های اصلی �

واکسن: 
وابسـتگی 65 درصـدی واکسـن آبزیـان، 65 درصـدی واکسـن های طیور و 5 درصـدی در تولید  _
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واکسـن های دامـی، وابسـتگی در برخـی مـواد اولیه، توسـعه ناکافـی تولید واکسـن های نسـل جدید، 
نبـود بانک بذر واکسـن

دارو: 
وابستگی 100 درصدی مواد اولیه تولید دارو، سموم اسیدهای آمینه و ویتامین ها _
نارسایی در نظام نظارت بر داروهای وارداتی _
نظام نسخه نویسی دارو _
مطالعات مقاومت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک ها  _
قاچاق و ورود غیر قانونی داروهای دامی _
نداشتن فارماکوپه داروهای دامی _
نداشتن سند راهبردی در راستای مشکالت دارو و واکسن های دامی _
عـدم توجـه و حمایـت از تولیـد داخـل و عدم اسـتفاده از تـوان و ظرفیت های موجـود در حوزه  _

تولید داروهـای دامی
ارتباط ضعیف دانشگاه  و صنعت _
عـدم وجـود ارتباطـات بیـن المللـی جهـت ارتقـاء آزمایشـگاه هـا )اعتبـار بخشـی بیـن المللی  _

آزمایشـگاه ها
تهیه و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی _
_  )PT( شرکت در آزمایشات توانمندی بین المللی
وابستگی به خارج جهت تهیه کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی _
اقتصادی نبودن فعالیت های آزمایشگاهی _
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راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

واکسن:
تالش برای خودکفایي در واکسن دام، طیور، آبزیان و مواد اولیه آن _
استفاده از روش های نوین فناورانه برای تولید واکسن های نسل جدید _
ایجاد بانک بذر واکسن _

دارو: 
تالش برای کاهش وابستگی در مواد اولیه تولید دارو، سموم اسیدهای آمینه و ویتامین ها _
ارتقـاء نظـام نظـارت بـر داروهـای وارداتـی و نظـام نسخه نویسـی دارو، انجـام مطالعـات بر روی  _

مقاومـت میکروبـی در برابـر آنتی بیوتیک هـا
جلوگیری از قاچاق و ورود غیرقانونی داروهای دامی _
تهیه و تدوین فارماکوپه داروهای دامی _
تدوین سند راهبردی دارو و واکسن  _
حمایـت از تولیـد داخـل و اسـتفاده از تـوان و ظرفیـت هـای موجـود در حـوزه تولید واکسـن و  _

دامی داروهـای 
توسـعه ارتباطات بین المللی جهت ارتقاء آزمایشـگاه ها )اعتبار بخشـی بین المللی آزمایشـگاه ها  _

)PT( تهیه و تعمیر تجهیزات آزمایشـگاهی- شـرکت در آزمایشـات توانمندی بین المللی -
کاهش وابستگی به خارج در تهیه کیت، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه ایجـاد خودکفایـی در تولید واکسـن های آبزیان، طیور و دام و کاهش وابسـتگی در تامین  _

مـواد اولیـه و جلوگیـری از ورود غیرمجـاز دارو و واکسـن )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان واکسـن و دارو با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت 

علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت صمت، تشـکل ها(.
برنامـه توسـعه تولیـد واکسـن های نسـل جدیـد، ایجـاد بانـک بذر واکسـن )بـا در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان واکسـن و دارو با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان 
برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت صمت، تشـکل ها(.

برنامـه کاهـش وابسـتگی به مـواد اولیه تولید دارو، سـموم، اسـیدهای آمینـه و ویتامین ها )با در  _
نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان واکسـن و داروبا مسـئولیت وزارت جهاد کشاورزی، 

سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت صمت، تشـکل ها(.
برنامـه توسـعه نظـام نظارت بـر داروهـای وارداتی، نظـام نسخه نویسـی دارو، مطالعـات مقاومت  _

میکروبـی در برابـر آنتی بیوتیک هـا و تهیـه و تدویـن فارماکوپـه داروهـای دامـی )بـا در نظـر گرفتـن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان واکسـن و دارو مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان 

برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت صمـت، تشـکل ها(



147

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(16  �
توسعه تولید واکسن های نسل جدید _
ایجاد نظام نوآورانه نظارت بر واردات و نسخه نویسی دارو _
بکارگیری فناوری باال در تولید مواد اولیه دارو و واکسن _
کاهش وابستگی در صنایع پیشرفته مرتبط با تولید واکسن  _

16- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

 موضوع: سند مکمل غذای دام و طیور
شماره سند: 27

رئیس کارگروه: دکتر سید عبداله حسینی
اعضـای کارگـروه: دکتـر علیرضا آقاشـاهی و دکتـر امیرحسـین علیـزاده قمصری، دکتـر خالد 

خـداوردی، دکتـر رضـا فراهانی

شاخص
وضعیت مطلوب شاخص در سال وضعیت در سال 1399

1410 نیاز ساالنه )تن(قیمت وارداتی کیلوگرم / ریال

ویتامین

A30000000148

بستگی به روند توسعه صنعت 
دام و طیور دارد

D311000000111
E33000001950
K550000051
B11070000019/5
B2620000068
B32550000460
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شاخص
وضعیت مطلوب شاخص در سال وضعیت در سال 1399

1410 نیاز ساالنه )تن(قیمت وارداتی کیلوگرم / ریال

B56000000136
B61060000029
B92000000019
B121900000015

ضریب خودکفایی )درصد(
صفر )به جز تولید ویتامین  E توسط شرکتی در 

گرگان که میزان آن مشخص نیست(

H2540000065
بستگی به روند توسعه صنعت 

دام و طیور دارد
3900008000کولین کلراید

650000360آنتی اکسیدان

ضریب خودکفایی )درصد(
صفر )به جز کولین کلراید که بنا بر ادعای 

شرکتی تولیدکننده در گلستان 60 درصد نیاز 
داخلی را تامین می کند(

اسید آمینه

100000017000متیونین

بستگی به روند توسعه صنعت 
دام و طیور دارد

2300000216متیونین عبوری

45000012500لیزین

450000900ترئونین

صفرضریب خودکفایی )درصد(
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شاخص
وضعیت مطلوب شاخص در سال وضعیت در سال 1399

1410 نیاز ساالنه )تن(قیمت وارداتی کیلوگرم / ریال

مواد معدنی

2200007200سولفات یا اکسید منگنز

بستگی به روند توسعه صنعت 
دام و طیور دارد

540003050سولفات آهن

7200002600سولفات مس

10500000850یدات کلسیم

130000360سلنیت سدیم

100ضریب خودکفایی )درصد(

12000001300فرم آلی مواد معدنی

50ضریب خودکفایی )درصد(
آنزیم ها و سایر افزودنی ها

1500000580پروبیوتیک
بستگی به روند توسعه صنعت 

دام و طیور دارد

60ضریب خودکفایی )درصد(

650000360پری بیوتیک

50ضریب خودکفایی )درصد(

1200000670محرک های رشد

50ضریب خودکفایی )درصد(
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شاخص
وضعیت مطلوب شاخص در سال وضعیت در سال 1399

1410 نیاز ساالنه )تن(قیمت وارداتی کیلوگرم / ریال

10000008200توکسین بایندر

75ضریب خودکفایی )درصد(

25000016500چربی عبوری

100ضریب خودکفایی )درصد(

چالش های اصلی �

چالش کلی
عدم توجه و اهتمام به تولید در داخل و نیاز به فناوری باال _

چالش های موضوعی
ویتامین، H2، کولین کلراید و آنتی اکسیدان، اسید آمینه 

ضریب باالی وابستگی به واردات _
نیاز به تکنولوژی باال جهت تولید در مقیاس اقتصادی _
انحصار تولید در تعداد معدودی از کشورها _

 مواد معدنی
کیفیت پایین و وجود ناخالصی به ویژه عناصر سنگین _
وابستگی به واردات _

 آنزیم ها و سایر افزودنی ها
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عدم وجود استانداردهای کیفی محصول _
ضریب باالی وابستگی به واردات _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �

راهبرد کلی
اهتمـام ویـژه بـه تولیـد در داخـل و حمایـت از شـرکت های دانش بنیان بـرای رفع نارسـایی در  _

ایـن مواد تولید 
راهبردهای موضوعی

ویتامین، H2، کولین کلراید و آنتی اکسیدان، اسید آمینه 
کاهش وابستگی به واردات _
انتقال و ارتقاء  فناوری های نوین جهت تولید در مقیاس اقتصادی _
بهینه سازی مصرف  _

مواد معدنی
ارتقاء  کیفیت و انتقال فناوری به منظور کاهش ناخالصی ها به ویژه عناصر سنگین _
کاهش وابستگی به واردات _

آنزیم ها و سایر افزودنی ها
تدوین و بکارگیری استانداردهای کیفی محصول _
کاهش وابستگی به واردات _
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برنامه های اجرایي �

برنامـه تولیـد مکمل هـای خوراک دام و طیـور مبتنی بر ظرفیت داخل با حمایت از شـرکت های  _
دانش بنیـان و اسـتفاده از ظرفیت هـای بین المللـی بـرای انتقـال و ارتقـاء فنـاوری )بـا در نظـر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان مکمل های خـوراک و دام و طیـور با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، وزارت 

تشـکل ها(. صمت، 

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(17  �

تولیـد مکمل هـای خـوراک دام و طیـور مبتنـی بـر ظرفیـت داخـل بـا حمایت از شـرکت های  _
دانش بنیـان 

اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی و بین المللی بـرای انتقال و ارتقـاء فناوری مرتبط بـا ویتامین،  _
H2، کولیـن کلرایـد و آنتـی اکسـیدان، اسـید آمینه، مواد معدنـی، آنزیم ها و سـایر افزودنی ها

17- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

 موضوع: سند تخم چشم زده بچه ماهی و الرو آبزیان
شماره سند: 28

رئیس کارگروه: دکتر حسینعلی عبدالحی
اعضـای کارگروه: مهدی شـکوری، ، دکتر مریم نفـری، ناصر کرمی راد، هادی بـرادران طهوری، 

سـمیه پاکروان، وحید معدنی، رضا بنادرخشـان، علی محمد یاری، شـقایق نوروزی

وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

تخم چشم زده ماهی قزل آال

50100خودکفایي در تولید )درصد(

الرو کپور ماهیان

99100خودکفایي در تولید )درصد(
بچه ماهیان خاویاری

100خودکفایي در تولید )درصد(
ارتقاء تجهیزات 
صنعت مربوطه

غذا

50100ضریب خودکفایي در غذای استارتر )درصد(

50100ضریب خودفایي در غذای پرواری و مولدین )درصد(
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وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

بچه میگوی تولیدی در کشور

100100ضریب خودکفایي در نهاده بچه میگوی تولیدی )درصد(
مولد میگوی عاری از بیماری

100100ضریب خودکفایي در نهاده مولد میگو پرورشی )درصد(

چالش های اصلی �
بچـه میگو: وابسـتگی به واردات خـوراک الرو، کنتـرل بیماری هـا در مزارع پرورشـی از طریق  _

تولیـد الرو سـالم، آمیـزش درون خانوادگـی و هـم خونی، کاهش بقاء و سـرعت رشـد در مزارع
تخم چشم زده قزل آال: وابستگی به واردات _
بچـه ماهی خاویـاری: توجـه ناکافی بـه برنامه های تولیـد بچه ماهی اصالح شـده، وابسـتگی  _

خـوراک به خارج از کشـور
الرو کپور ماهیان: آمیزش درون خانوادگی و هم خونی _
تیالپیـا: محدودیـت مجوزهای زیسـت محیطـی و قرنطینـه ای، کمبـود بچه ماهـی و خوراک،  _

کمبـود دانـش الزم بـرای پرورش
ماهـی در قفـس: واردات بچـه ماهی سـی باس و سـی بریم و تخم چشـم زده ماهی قـزل آال و  _

وابسـتگی در تجهیـزات و فنـاوری و کمبود دانـش در پرورش

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
دانش بنیـان نمـودن، سـرمایه گذاری و اسـتفاده از ظرفیت هـای بین المللـی در اصـالح نـژاد و  _
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تولیـد مولـد و حفـظ ذخایـر ژنتیکـی آبزیـان و تامیـن داخلـی خـوراک آبزیان  

برنامه های اجرایي �

برنامـه دانش بنیـان نمـودن، سـرمایه گذاری و اسـتفاده از ظرفیت های بین المللـی در اصالح نژاد  _
و تولیـد مولـد و حفـظ ذخایر ژنتیکی آبزیان )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
تخـم چشـم زده، بچـه ماهـی و الرو آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و 

بودجـه، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، تشـکل ها(.
برنامـه ایجـاد نظام تامین تخم چشـم زده، بچه ماهـی و الرو آبزیان )با در نظر گرفتن شـاخص ها  _

و مندرجـات سـند پشـتیبان تخـم چشـم زده، بچـه ماهـی و الرو آبزیـان بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، وزارت 

تشـکل ها(. صمت، 

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(18  �

بچـه میگو: ارتقاء دانـش و فناوری هـای نوین برای کاهش وابسـتگی به واردات خـوراک الرو،  _
تولیـد میگـوی عـاری از بیمـاری، به نـژادی، افزایش درصد بقاء، سـرعت رشـد و بهبـود ضریب تبدیل 

مزارع در 
تخم چشم زده قزل آال: ارتقاء دانش و فناوری های نوین برای کاهش وابستگی به واردات _
بچـه ماهی خاویـاری: ارتقاء دانـش و فناوری هـای نوین بـرای تولید بچه ماهی اصالح شـده  _

18- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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و کاهـش وابسـتگی خوراک به خارج از کشـور
الرو کپور ماهیان: ارتقاء دانش و فناوری های نوین  با هدف به نژادی _
تیالپیا: ارتقاء دانش و فناوری های نوین برای تولید بچه ماهی، خوراک و پرورش _
ماهـی در قفـس: ارتقـاء و انتقال دانـش و فناوری های نوین بـرای تولید بچـه ماهی و کاهش  _

وابسـتگی در تجهیزات و فناوری



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

158

5

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
نهاده های مورد نیاز تولیدات زراعی، باغی، دامی و آبزیان

 موضوع: سند جوجه اجداد، دام مولد سبک و سنگین، تخم نوغان، ملکه زنبور عسل
شماره سند: 29
رئیس کارگروه: 

اعضـای کارگـروه: مختـار علی  عباسـی، امیـر طاهری یگانـه، حسـین اکبرپور شـکتایی، هادی 
برازنـده، محمدرضـا راهی ماسـوله، آرش حاجی حسـینی، حسـین مـردی، عبدالمحمـد صداقت فرد، 

وحیـد ایقانـی، رضـا گلی اسـکاردی، علـی جوانروح، فاطمـه اصغری

وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

ضریب خودکفایی در مرغ اجداد تخمگذار 
)درصد(

نیازمند به تالش بیشتر0

نیازمند به تالش بیشتر0ضریب خودکفایی در مرغ مادر تخمگذار )درصد(

ضریب خودکفایی در تولید اجداد گوشتی 
)درصد(

100نزدیک به صفر

100100ضریب خودکفایی در جوجه مادرگوشتی )درصد(

ضریب خودکفایی در جوجه یکروزه گوشتی 
)درصد(

100100
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وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

بهبود میانگین صفات اصالحی دام سبک بومی
 )اصالح شده(

-بهبود میانگین صفت دو 
قلوزائی دردام بومی تا 20 

درصد
- میانگین تعداد بره 
گیری به ازاء هر راس 

میش از 0.9 به 1.1 بره 
در سال افزایش می یابد.
-بهبود میانگین صفت 

مجموع وزن بره از 
شیرگرفته شده در دام 

بومی تا 30درصد .
-بهبود میانگین وزن 

بره ازشیر گرفته شده به 
ازاء هر راس میش  تا 6 

کیلوگرم در سال

- بهبود میانگین صفت دو 
قلوزائی در دام بومی تا 40 درصد

- میانگین تعداد بره گیری به ازاء 
هر راس میش حداقل 1.3 بره در 

سال  افزایش می یابد.
-بهبود میانگین صفت مجموع 

وزن بره از شیرگرفته شده در دام 
بومی تا 40 درصد

-بهبود میانگین وزن بره ازشیر 
گرفته شده به ازاء هر راس میش  

تا 8 کیلو گرم در سال

بهبود میانگین صفات اصالحی دام سنگین بومی

-بهبود میانگین کل تولید 
شیر سالیانه در گاوهای 
بومی تا میزان 50درصد  ،

-بهبود میانگین تولید شیر 
سالیانه از 600 کیلو گرم 
به 900 کیلوگرم در سال.

-ارتقاء میانگین کل تولید شیر 
سالیانه در گاوهای بومی تا میزان 

70درصد
-بهبود میانگین تولید شیر 
سالیانه تا 1500 لیتر در سال
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چالش های اصلی �

عـدم توجـه و اهتمـام و سـرمایه گذاری در اصـالح نژاد و حفـظ ذخایر ژنتیکی طیور، دام سـبک،  _
دام سـنگین، زنبـور و نوغـان، و وابسـتگی به واردات الیـن و جوجه اجداد 

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �

اهتمـام و سـرمایه گذاری در اصـالح نـژاد و حفـظ ذخایر ژنتیکی طیور، دام سـبک، دام سـنگین،  _
زنبـور و نوغـان، و کاهش وابسـتگی بـه واردات الیـن و جوجه اجداد 

برنامه های اجرایي �

برنامـه ایجـاد الیـن و ارتقـاء ضریـب خودکفایـی در تولید اجـداد مرغ مـادر تخم گذار )بـا در نظر  _
گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان جوجـه اجداد، دام مولد سـبک و سـنگین، تخم نوغان، 
ملکـه زنبـور عسـل بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونـت علمی و 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، بنیاد شـهید انقالب اسـالمی، تشـکل ها(.
برنامـه توسـعه تولیـد الیـن و ارتقاء ضریب خودکفایـی در تولید جوجه اجداد گوشـتی )با در نظر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان جوجـه اجداد، دام مولد سـبک و سـنگین، تخم نوغان، 
ملکـه زنبـور عسـل بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونـت علمی و 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، بنیاد شـهید انقالب اسـالمی، تشـکل ها(.
برنامـه اصالح نـژاد دام سـبک بومـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

جوجـه اجـداد، دام مولـد سـبک و سـنگین، تخم نوغـان، ملکه زنبور عسـل بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
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کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، تشکل ها(.
 برنامـه اصالح نـژاد دام سـنگین بومـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

جوجـه اجـداد، دام مولـد سـبک و سـنگین، تخم نوغـان، ملکه زنبور عسـل بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، تشکل ها(.

 برنامـه خودکفایـی در تولیـد ملکـه زنبور عسـل )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند  _
پشـتیبان جوجه اجداد، دام مولد سـبک و سـنگین، تخم نوغان، ملکه زنبور عسـل با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، 

.) تشکل ها
 برنامـه خودکفایـی در تولیـد تخـم نوغـان )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند  _

پشـتیبان جوجه اجداد، دام مولد سـبک و سـنگین، تخم نوغان، ملکه زنبور عسـل با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، 

تشـکل ها(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(19  �

ایجـاد نظـام دانـش و ارتقـاء فنـاوری  الزم برای ایجـاد الین و ارتقـاء ضریب خودکفایـی در تولید  _
اجـداد مرغ مـادر تخم گذار و گوشـتی 

ایجاد نظام دانش و ارتقاء فناوری  الزم برای اصالح نژاد دام سبک و دام سنگین بومی  _
ایجاد نظام دانش و ارتقاء فناوری  الزم برای خودکفایی در تولید ملکه زنبور عسل  _
ایجاد نظام دانش و ارتقاء فناوری  الزم برای خودکفایی در تولید تخم نوغان _

19- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شماره سند: 30
رئیس کارگروه: دکتر علی کیانی راد

اعضای کارگروه: 

شاخص
وضعیت در سال

وضع مطلوب
13901398

میزان موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی
 )هزار میلیارد ریال - قیمت ثابت 1390(

839929-

میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 )هزار میلیارد ریال - قیمت ثابت 1390(

 87 35-

میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی
 )هزارمیلیارد ریال -قیمت ثابت 1390(

348491-

نرخ رشد ارزش افزوده ی بخش کشاورزی 
)درصد- قیمت ثابت 1390(

9 درصد3/78/8

سهم ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در تولید 
ناخالص داخلی کشور )درصد- به قیمت ثابت 

)1390
حداقل 8 درصد5/37/8
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شاخص
وضعیت در سال

وضع مطلوب
13901398

نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده بخش 
کشاورزی  )به قیمت ثابت 1390(

0/250/71

سهم سرمایه گذاری انجام شده در بخش 
کشاورزی به سرمایه گذاری انجام شده در در کل 

اقتصاد )درصد - به قیمت ثابت 1390(
حداقل 8 درصد3/6 درصد5/1 درصد

نسبت افزایش سرمایه به تولید )ICOR( )به 
قیمت ثابت 1390(

5/21-

نسبت سرمایه گذاری در ماشین آالت در بخش به 
سرمایه گذاری در ساختمان در بخش کشاورزی 

)به قیمت ثابت 1390(
0/70/8-

سهم تسهیالت اعطایی کلیه بانکها، به بخش 
کشاورزی به کل تسهیالت اعطایی

7/7 درصد8/5 درصد

حداقل 15 درصد و 
میزان مطلوب 25 
درصد است )بانک 

کشاورزی 100 درصد(

سرمایه گذاری مصوب خارجی در بخش کشاورزی 
)هزار دالر(

)1394( 
 85600

1216368
3.6 میلیارد دالر )نرخ 
رشد ساالنه 20 درصد 
نسبت به سال 1398(

سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه سنواتی 
کشور )قیمت جاری(

 3/05
درصد

5/2 درصد
8 درصد )برمبنای 
سهم ارزش افزوده(
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چالش های اصلی �

پایین بودن نسبت  سهم سرمایه گذاری در بخش نسیت  به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی _
 پایین بودن سـهم سـرمایه گذاری انجام شـده در بخش کشـاورزی به سـرمایه گذاری انجام شـده  _

در کل اقتصـاد )طی 40 سـال کمتر از 4 درصد(
پایین بودن سهم تسهیالت اعطایی بانکها به بخش کشاورزی به کل تسهیالت اعطایی )7/7 درصد( _
پایین بودن سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه سنواتی کشور )5/2 درصد( _
کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری در کل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذا _
پایین بودن سهم سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزی و خروج سرمایه از بخش _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �

ارتقاء سـهم سـرمایه گذاری بخش از کل سـرمایه گذاری های کشـور متناسـب با جایگاه و سـهم  _
بخـش در ارزش افـزوده و اشـتغال کشـور با تاکید بر ایجاد انگیزه  و توسـعه زیرسـاخت ها

افزایـش سـهم سـرمایه گذاری انجـام شـده در بخش کشـاورزی به سـرمایه گذاری انجام شـده در  _
اقتصاد کل 

افزایش سهم تسهیالت اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی _
افزایش سهم بودجه بخش کشاورزی در بودجه سنواتی کشور _
افزایش منابع مالی برای سرمایه گذاری در کل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذا _
متعـادل کردن سـطح سـودآوری کشـاورزی با سـایر بخش های اقتصـادی و بهبـود رابطه مبادله  _

بخش کشـاورزی و سـایر بخش هـای اقتصاد
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برنامه های اجرایي �

برنامـه جامـع حمایت از سـرمایه گذاری در زنجیره ارزش محصوالت اساسـی کشـاورزی متناسـب با  _
جایـگاه و سـهم بخـش در ارزش افـزوده و اشـتغال، بـا تاکید بـر ایجاد انگیزه و گسـترش زیرسـاخت ها و 
متعـادل کـردن سـودآوری بخش کشـاورزی با سـایر بخش هـای اقتصادی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت اقتصـاد، صندوق توسـعه ملی و بخـش غیردولتی(
برنامـه ایجـاد تحـول در نظـام بیمـه کشـاورزی در راسـتای تحقـق اهـداف بخش، بـا اولویـت ارتقاء  _

دانـش و فنـاوری، ارتقـاء کیفیـت و سـالمت، جلوگیری از نوسـانات تولید و قیمت و کاهـش احتمال خط 
در بخش کشـاورزی  )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان سـرمایه گذاری در بخش 
کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه،  بانک کشـاورزی و صندوق 

بیمه محصوالت کشـاورزی(
برنامـه توسـعه صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی )با در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت اقتصاد(

برنامـه اسـتفاده از ظرفیـت صنـدوق توسـعه ملـی بـرای توسـعه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _
مندرجـات سـند پشـتیبان سـرمایه گـذاری در بخش کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و 

توسـعه( صندوق 
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(20  �

سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش _
تحول در نظام بیمه _
اولویت دهی به طرح های برخوردار از ویژگی های فناورانه، نظام مند و نوآورانه  _

20- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند حمایت از بخش کشاورزی

شماره سند: 31
رئیس کارگروه: دکتر علی کیانی راد

اعضای کارگروه: دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر ماندانا طوسی

شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

تعداد بیمه نامه و سطح بیمه شده محصوالت 
زراعی )میلیون فقره-میلیون هکتار(

تعداد: 1/04
سطح:5/6

تعداد: 0/49
سطح: 2/6

تعداد بیمه نامه و سطح بیمه شده محصوالت 
باغی )هزارفقره-هزار هکتار(

تعداد: 599
سطح: 495/7 

تعداد: 780
سطح: 756

تعداد بیمه نامه و میزان بیمه شده محصوالت دام 
)هزار فقره-میلیون )راس( واحد دامی(

تعداد: 189
واحد دام: 12/8

تعداد: 223
واحد دام: 8/1

تعداد بیمه نامه و میزان بیمه شده محصوالت 
طیور )هزار فقره-میلیون قطعه(

تعداد: 54
میزان: 861

تعداد: 53
میزان: 1059

 تعداد بیمه نامه و سطح بیمه شده آبزیان )فقره-
هزار هکتار(

تعداد: 549
سطح: 5/5

تعداد: 655
سطح: 4/8 
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

کل تعداد قرارداد بیمه محصوالت کشاورزی 
)میلیون فقره(

1/91/6

1011کل غرامت پرداختی )هزار میلیارد ریال(

کل حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران 
)هزارمیلیارد ریال(

6/775/9

نسبت غرامت پرداختی به حق بیمه دریافتی 
)بیمه گذار(

1/481/86

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت زراعی، 
سبزی و صیفی )میلیون تن(

1/33/2

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت باغی 
)هزار تن(

7073

میزان خرید توافقی انجام شده سایر محصوالت 
)ارزن، برگه زردآلو، تفاله چغندرقند، کنجاله تخم 

پنبه، کنجاله سویا و ...( )هزار تن(
418935

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت آبزیان 
)تن(

28630637

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت طیور 
)هزارتن(

38107
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

میزان خرید توافقی انجام شده گوشت قرمز 
)هزارتن(

2/52/9

میزان خرید توافقی انجام شده مواد  لبنی 
)هزارتن(

527648

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت 
کشاورزی و دامی )میلیون تن(

2/34/9

حجم و ارزش معامالت کشاورزی در بورس کاال 
)هزارتن- میلیارد ریال(

میزان: 549/7
ارزش: 3794

میزان: 4
ارزش: 93

سهم بخش کشاورزی از حجم، ارزش معامالت و 
تعداد خریداران بورس کاال )درصد(

میزان:3 درصد
ارزش:2/1درصد
تعداد قراردادها: 

24/6درصد

میزان: 
0.03درصد

ارزش: 
0/01درصد

تعدادقراردادها: 
0/03درصد

پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی 
)هزار میلیارد ریال(

125/5
)1399(

104

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل 
کشاورزی و منابع طبیعی )میلیارد ریال(

678520677
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

کل حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران 
)هزارمیلیارد ریال(

2552441463

مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
فصل کشاورزی و منابع طبیعی و آب )میلیارد 

ریال(
3231062140

سهم تسهیالت اعطایي بانک کشاورزی به بخش 
کشاورزی از کل تسهیالت اعطایي بانک )درصد(

8/5 درصد
)1399(

6/6 درصد

برآورد حمایت از خدمات  زیربنایی و عمومی 

کشاورزی )GSSE( )هزارمیلیارد ریال(
)1396(
109

153

برآورد کل حمایت از بخش کشاورزی و غذا 

)TSE( )حمایت از تولیدکننده، خدمات 
زیربنایی و مصرف کننده( )هزارمیلیاردریال- در 

سطح نرخ ارز رسمی(

)1396(
-1089/7

مثبت بودن6295-

برآورد کل حمایت از بخش کشاورزی و غذا 

)TSE( )حمایت از تولیدکننده، خدمات 
زیربنایی و مصرف کننده(

 )هزارمیلیاردریال- در سطح نرخ ارز غیررسمی(

)1396(
-655/4

مثبت بودن554/3-
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

سهم کل حمایت از بخش کشاورزی و غذا 

TSE%(( )حمایت از تولیدکننده، خدمات 
زیربنایی و مصرف کننده(  از تولیدناخالص 

داخلی)GDP( )درصد- در سطح نرخ ارز 
رسمی(

)1396(
-7

-263 - 5

سهم کل حمایت از بخش کشاورزی و غذا 

TSE%(( )حمایت از تولیدکننده، خدمات 
زیربنایی و مصرف کننده(  از تولیدناخالص 

داخلی)GDP( )درصد- در سطح نرخ ارز 
رسمی(

)1396(
-4

-23 - 5

میزان خرید توافقی انجام شده محصوالت باغی 
)هزار تن(

7073

سهم حمایت از خدمات زیربنایی و عمومی 

کشاورزی )٪GSSE( از کل حمایت از بخش 

کشاورزی و غذا )TSE( ) حمایت از تولیدکننده، 
خدمات زیربنایی و مصرف کننده( )هزارمیلیارد 

ریال- با نرخ ارز رسمی(

)1396(
-10

حداقل265-
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

سهم حمایت از خدمات زیربنایی و عمومی 

کشاورزی )٪GSSE( از کل حمایت از بخش 

کشاورزی و غذا )TSE( ) حمایت از تولیدکننده، 
خدمات زیربنایی و مصرف کننده( )هزارمیلیارد 

ریال- با نرخ ارز رسمی(

)1396(
-17

حداقل2865-

برآورد حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی 

)PSE( )مجموع حمایت های قیمتی و بودجه ای(
) هزار میلیارد ریال- نرخ ارز رسمی(

)1396(
-605/2

حداقل2865-

برآورد حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی 

)PSE( )مجموع حمایت های قیمتی و بودجه ای(
) هزار میلیارد ریال- نرخ ارز رسمی(

)1396(
-676/7

مثبت بودن3851-

شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی )٪PSE()حاصل تقسیم برآورد 
حمایت از تولید کننده به مجموع ارزش تولید و 
حمایت های بودجه ای( ) درصد- نرخ ارز رسمی(

)1396(
-22

-5035
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شاخص
وضعیت  در سال وضعیت در سال

1410 13901398

شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش 

کشاورزی )٪PSE()حاصل تقسیم برآورد 
حمایت از تولید کننده به مجموع ارزش تولید و 
حمایت های بودجه ای( ) درصد- نرخ ارز رسمی(

)1396(
-24

-6835

اعتبارات یارانه وزارت جهادکشاورزی 
)هزارمیلیاردریال(

)1395(
10

حداقل64/765

یارانه خرید تضمینی گندم ) یارانه مصرف کننده(
)هزارمیلیاردریال(

حداقل 2020-

یارانه خرید تضمینی گندم ) یارانه مصرف کننده( 
از محل هدفمندی یارانه ها )میلیارد ریال(

حداقل3440034400-

چالش های اصلی �

ناکارامـدی و ضعـف نظـام بیمه محصوالت کشـاورزی در حمایـت از تولید و تولیدکننـدگان، نبود  _
فضـای رقابتـی در عرضـه خدمـات بیمه کشـاورزی، نبود سـازوکار بیمه اتکایـي، عدم پرداخـت به موقع 
سـهم دولـت، مخاطـرات اخالقـی )تغییر رفتـار بیمه گذار پس از پوشـش بیمـه ای(، غالب بـودن گرایش 
بهره بـرداران پُرریسـک بـه بیمه، نظام آمـار و اطالعاتی نامناسـب و نبود اطالعات اقلیمی و شـاخص های 

ارزیابـی ریسـک، نبود مشـوق ها و شـرایط مطلوب بـرای ورود بخـش خصوصی به خدمـات بیمه ای
عـدم شـفافیت و ناکارآمـدی سیاسـت های حمایتی از بخش کشـاورزی و تولیدکننـدگان و منفی  _
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بودن سـهم کل حمایـت از بخش کشـاورزی و غذا
_ )PSE منفی بودن شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی )50- درصد
غالب بودن سیاست های حمایت از مصرف کننده در مقایسه با تولیدکننده در بخش کشاورزی  _
وجـود قوانیـن و مقـررات زائـد، غیـر شـفاف و دسـت و پاگیـر بـرای تولیـد و نبـود مشـوق ها و  _

حمایت هـای الزم بـرای تولیـد کننـدگان
تامیـن منابـع مالـی مـورد نیاز بـرای خرید توافقـی و عدم تعیین قیمـت منصفانه خریـد و فروش  _

محصوالت
مدیریـت نامناسـب زمـان و مکان عرضه محصول خریداری شـده به بازار و توزیع مکانی نامناسـب  _

امکانات و تاسیسـات نگهداری و افت کیفیت محصوالت خریداری شـده
نارکارامـدی بـورس کاال و نارسـایی در اسـتفاده از مکانیسـم بـورس کاال )رینـگ محصـوالت  _

کشـاورزی(، غلبـه مبادالت محصوالت پتروشـیمی و فلـزی و پایین بودن میزان، ارزش و سـهم مبادالت 
کشـاورزی کاالهای 

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �

کارامدسـازی و تقویـت نظام بیمه کشـاورزی در حمایـت از تولید و تولیدکننـدگان، بهبود فضای  _
رقابتـی در عرضـه خدمات بیمه کشـاورزی، ایجاد سـازوکار بیمه اتکایي، پرداخت به موقع سـهم دولت، 
ارتقـاء اخـالق حرفـه ای کارگـزار و بیمه گزار، ایجاد نظام آمار و اطالعاتی مناسـب و تدوین شـاخص های 

ارزیابـی ریسـک، ایجاد مشـوق ها و شـرایط مطلوب بـرای ورود بخش خصوصی بـه خدمات بیمه ای
اجـرای سیاسـت هـای شـفاف، موثـر و کارآمـد حمایتـی از بخش کشـاورزی و تولیدکننـدگان و  _

مثبـت شـدن سـهم کل حمایـت از بخـش کشـاورزی و غـذا )5-3 درصد(
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_ )PSE مثبت شدن شاخص حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی )35 درصد
بهبود قیمت محصوالت کشاورزی در مقایسه با رشد قیمت سایر کاالها _
حذف قوانین و مقررات زائد و رفع موانع تولید و ایجاد مشوق های الزم برای تولید کنندگان _
تامیـن منابـع مالـی مـورد نیـاز بـرای خریـد توافقـی و تعییـن قیمـت منصفانـه خریـد و فروش  _

ت ال محصو
مدیریـت مناسـب زمـان و مـکان عرضه محصول خریداری شـده بـه بازار و توزیع مکانی مناسـب  _

امکانـات و تاسیسـات نگهداری و جلوگیـری از افت کیفیت محصوالت خریداری شـده
کارامدسـازی بورس کاال و اسـتفاده بهینه از مکانیسـم بورس کاال )رینگ محصوالت کشـاورزی(  _

و افزایـش میـزان، ارزش و سـهم مبادالت کاالهای کشـاورزی در بورس کاال

برنامه های اجرایي �

برنامـه کارامدسـازی و تقویـت نظام بیمه کشـاورزی شـامل بهبود فضـای رقابتی، ایجاد نظـام آمار و  _
اطالعاتـی فناورانـه، ایجاد مشـوق ها و شـرایط مطلوب بـرای ورود بخش خصوصی به خدمـات بیمه ای )با 
در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان حمایت از تولید در بخش کشـاورزی با مسـئولیت 

وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشـکل ها(
برنامـه جامـع بهره گیـری از ظرفیت هـای بیمـه قیمـت و درآمـد در نظـام بخشـیدن و دانـش بنیان  _

نمـودن فعالیت هـای بخـش، اجـرای الگـوی بهینه کشـت، کنترل نوسـان شـدید تولید و قیمـت، رعایت 
ضوابـط فنـی و تخصصـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولید 
در بخـش کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت اقتصـاد و 

تشـکل ها( 
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برنامـه بازنگـری در سیاسـت های حمایتـی اعـم از سیاسـت های قیمتـی و غیرقیمتـی بـا هـدف  _  
حمایـت توامـان از تولیـد و تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی و شفاف سـازی )با در نظر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولید در بخش کشـاورزی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان برنامـه و بودجـه، بانـک مرکـزی، وزارت اقتصـاد، وزارت صمت و تشـکل ها( 
 برنامـه بازنگـری و حـذف قوانیـن و مقررات غیر ضرور و رفع موانع تولید، پشـتیبانی و ایجاد مشـوق  _

هـای الزم بـرای تولیـد کننـدگان )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان حمایت از 
تولیـد در بخـش کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، مرکـز پژوهش هـای مجلس شـورای 

اسـالمی، سـازمان برنامـه و بودجه و تشـکل ها( 
برنامـه بازنگـری در نحـوه تخصیص منابع مالی )تکلیفـی و غیرتکلیفی( به ویـژه در امور زیربنایي و  _  

فنـاوری بـا هـدف ایجـاد پایداری و رشـد مـداوم در خدمات زیربنایي بخش کشـاورزی )بـا در نظر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولیـد در بخش کشـاورزی با مسـئولیت وزارت جهاد 

کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، بانک مرکـزی، وزارت اقتصاد و تشـکل ها( 
برنامـه حمایـت از توسـعه صـادرات محصوالت دارای مزیـت و زنجیره ارزش آنها )بـا در نظر گرفتن  _  

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولیـد در بخش کشـاورزی با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت صمت و تشـکل ها(

برنامـه دانـش بنیـان مدیریت مناسـب زمان و مـکان عرضه محصول خریداری شـده به بـازار )با در  _  
نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولید در بخش کشـاورزی با مسـئولیت 

وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمت و تشـکل ها(
برنامـه کارامدسـازی بـورس کاال و اسـتفاده بهینـه از مکانیسـم بـورس کاال )رینـگ محصـوالت  _  

کشـاورزی( )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان حمایـت از تولیـد در بخـش 
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کشـاورزی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، بانک مرکـزی، وزارت اقتصاد و 
تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(21  �

ایجاد نظام آمار و اطالعاتی فناورانه بیمه کشاورزی _  
نظـام بخشـیدن و دانـش بنیان نمـودن فعالیت های بخـش )اجرای الگوی بهینه کشـت، کنترل  _  

نوسـان شـدید تولیـد و قیمـت، رعایـت ضوابط فنی و تخصصـی و ...( بـا اسـتفاده از ظرفیت های بیمه
برنامه دانش بنیان مدیریت مناسب زمان و مکان عرضه محصول خریداری شده به بازار  _  

 

21- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند مدیریت کالن تولید

شماره سند: 32
رئیس کارگروه: علی اکبر مویدی

اعضـای کارگروه: دکتر سـیدکریم موسـوی، مهندس میتـرا معظمی، مهندس زینـب اهلل مرادی، 
مهندس نشـمیل افشارزاده

وضعیت  در سال 1410وضعیت موجودشاخص

کاهش 30 درصد65000تعداد کارکنان دولت در بخش کشاورزی )نفر(

100 درصد95 درصددخالت مستقیم بخش غیردولتی در تولیدات کشاورزی

حداقل 50 درصدحدود 5 درصدمشارکت بخش های غیردولتی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش

نقش دولت در امور تصدی گری بخش
بسیار زیاد )الزم 
است کمی شود(

کاهش یابد )الزم 
است کمی شود(

؟تعداد تشکل های ملی، فعال موثر و فراگیر در بخش کشاورزی

درصد بهره برداران عضو تشکل های ملی، فعال موثر و فراگیر بخش 
کشاورزی

؟

نقش دولت در تحقیقات، آموزش های کاربردی و ترویج بخش 
کشاورزی

کاهش به 70 درصدباالی 90 درصد
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وضعیت  در سال 1410وضعیت موجودشاخص

نقش دانشگاه ها و بخش غیردولتی در تحقیقات، آموزش های 
کاربردی و ترویج بخش کشاورزی

ناچیز
افزایش به حداقل 

30 درصد

چالش های اصلی �

مشـارکت پاییـن بخش های غیردولتی در نظـام مدیریت بخش اعم از سیاسـتگذاری و برنامه  ریزی  _
)بـا توجـه به اینکـه 99 درصد تولیدات توسـط بخش های غیردولتی انجام می شـود(

حجیـم بـودن و عـدم تمرکز دولت بـر وظیفه اصلی تولی گـری )هدایت، حمایت و نظـارت( و عدم  _
واگـذاری کامـل وظایف تصدی گری

فقدان نظام جامع اطالعات مدیریتی و پایش و ارزیابی برنامه های بخش کشاورزی _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �

ارتقاء مشارکت بخش های غیردولتی در سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش _
چابک سـازی و اصـالح سـاختار بخـش کشـاورزی و تمرکـز دولـت بـر وظیفـه اصلـی تولی گـری  _

)هدایـت، حمایـت و نظـارت( و واگـذاری کامـل وظایـف تصدی گـری
ایجاد نظام جامع اطالعات مدیریتی و پایش و ارزیابی برنامه های بخش کشاورزی _
حمایـت از ایجـاد و تجمیـع تشـکل های قانونی و فراگیر صنفـی و تخصصی و بهره گیـری از آنها  _

در جهـت ارتقـاء دانـش و فنـاوری و مدیریت واحدهای تولیـدی و خدماتی بخش
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برنامه های اجرایي �
برنامـه چابـک سـازی دولـت در بخـش کشـاورزی بـا تمرکـز بـر امـور تولی گـری، بهـره گیـری از  _  

خدمـات الکترونیـک و برون سـپاری کلیه امـور تصدی گری و مشـارکت نظامند تشـکل های فراگیر و ملی 
بخش در سیاسـتگذاری و برنامه )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان مدیریت کالن 

تولیـد با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان امور اداری و اسـتخدامی(
برنامـه ایجـاد، تکمیـل، سـازماندهی و توانمندسـازی تشـکل های صنفـی و تخصصی بخـش )با در  _  

نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان مدیریـت کالن تولیـد بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور(

ایجـاد نظـام جامـع اطالعـات مدیریتی و پایـش و ارزیابـی برنامه های بخش کشـاورزی )بـا در نظر  _  
گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان مدیریت کالن تولید با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی(

برنامـه نظـام سـنجش، پایـش و ارزیابـی مسـتمر کلیـه امـور تولـی گـری و تصـدی گـری  بخش  _  
کشـاورزی در راسـتای مدیریـت کارامـد،  هدفمنـد و دانـش بنیان بخش )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان مدیریـت کالن تولید بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجه کشـور(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(22  �
بهره گیری از خدمات الکترونیک و هوشمندسازی در بخش کشاورزی با هدف چابک سازی دولت _
ایجاد داشبورد اطالعات مدیریتی بخش کشاورزی _
ایجاد نظام سنجش و پایش و ارزیابی مستمر امور به صورت هدفمند و دانش بنیان _

22- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند نظام های بهره برداری تولید

شماره سند: 33
رئیس کارگروه: نادر علیزاده - مجتبی پالوج

اعضـای کارگـروه: حسـین شـیرزاد - خداکـرم جاللـی -  علـی کیانـی راد - مجتبـی پالـوج - 
محمدرضـا شاه پسـند- محسـن ابراهیـم پور- محمد دشـوار پسـند- محمد عفتـی- غالمرضا فروهش 

تهرانـی- محمدرضـا بخشـی- حسـین اسـماعیل نیا- علی اکبر باغسـتانی- شـهره سـلطانی 

وضعیت در سال 1398شاخص
وضعیت مطلوب

در سال 1410

نظام بهره برداری دهقانی  خرد و سنتی، با میانگین 2/2 
هکتار )سرشماری 1393(

87/4 درصد تعداد
36/1 درصد زمین

نظام بهره برداری تجاری کوچک با میانگین 17/6 هکتار 
)سرشماری 1393(

11/5 درصد تعداد
41/3 درصد سطح

نظام بهره برداری های تجاری متوسط با میانگین 62/6 
هکتار )سرشماری 1393(

0/7 درصد تعداد
9/8 درصد سطح

نظام بهره برداری های تجاری بزرگ با میانگین 214/6 
هکتار )سرشماری 1393(

0/3 درصد تعداد
13/1 درصد سطح
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وضعیت در سال 1398شاخص
وضعیت مطلوب

در سال 1410

شرکت هاي سهامي زراعي
29 شرکت

70 هزارهکتار اراضي
8333  بهره بردار

145 شرکت کشاورزیکشت و صنعت ها )دارای اراضی بیشتر از 100 هکتار(

تعاونی های تولید روستایی

تعداد 1390
3/2 میلیون هکتار اراضي

400 هزار عضو
65 اتحادیه استاني و 

شهرستاني

*با عنایت به این که نطام بهره برداری آب کشاورزی ونظام بهره برداری از زمین دو روی یک سکه هستند به عبارت 
دیگردرکشور ما نظام بهره برداری آب برمینای مالکیت زمین تعریف می شود وازطرفی ارتقای بهره وری آب  کشاورزی 
مبتنی بر 16 عامل موثردر ابعاد اقتصادی - اجتماعی وفنی  است مطلوب تراین است که نظام بهره برداری ازآب و 

زمین از همدیگر منفک نشده  واین دو مقوله باهمدیگر در یک طیف و طبقه قرار گیرد.

چالش های اصلی �

چالـش اصلـی: کم توجهی بـه نظام های بهره بـرداری و نداشـتن راهبرد و الگوی مشـخص برای  _
نظام بهره برداری در توسـعه کشـاورزی ومنابع طبیعی

سـایر چالش هـای 4 نظام بهره بـرداری موجـود )نظـام کشـاورزی خانوادگی، شـرکت های  _
تعاونـی تولیـد ، شـرکت هـای سـهامی زراعی، کشـت و صنعت ها(
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 کشاورزی خانوادگی
پراکنده و خرد بودن اراضی و تغییر کاربری آن و خروج بهترین اراضی از چرخه تولید کشاورزی _
ضعف دسترسی به بازار هدف و باال بودن هزینه های تولید  _
محدودیت بکارگیری ماشین آالت و پرهزینه بودن حمل و نقل محصول  _
پاییـن بـودن راندمـان آبیاری وبهـره وری آب و دشـواری در اجـرای طرح های زیربنایـی و احداث  _

شـبکه های آبیاری و زهکشـی 
ضعف مشارکت، سیستم حمایتی  _
نبود قانون جامع زمینداری _
مهاجرت روستاییان، جوان گریزی و خروج سرمایه انسانی از بخش کشاورزی _

شرکت های تعاونی تولید 
باورضعیف ملی به نقش تعاونی های تولید در توسعه پایداری کشاورزی وروستایی _
ضعف روحیه تعاون و کار دسته جمعی - گروهی و مشارکت ضعیف اعضاء درامور تعاونیها  _
عدم ثبات سیاست ها وبرنامه دولت برای توسعه وحمایت از تعاونی های تولید _
نداشـتن وثیقـه جهـت اخذ تسـهیالت بانکی، پاییـن بودن سـرمایه و نقدینگی اعضـاء و در نتیجه  _

ضعـف مالی شـرکت تعاونی
عدم ارتباط شبکه ای تعاونی های تولید با همدیگر _
نداشتن امنیت شغلی مدیران عامل و کارکنان تعاونی و پایین بودن انگیزه _
نبود برنامه آموزشی منسجم جهت ارکان شرکت  _

شرکت های سهامی زراعی
عـدم توجـه بـه مطالعات امـکان سـنجی، مکان یابی نامناسـب و بی توجهـی به مسـائل اجتماعی،  _

فرهنگـی ، اقتصـادی وفنی در تشـکیل شـرکت های سـهامی زراعی
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ضعف فرهنگ کار نظام شرکتی و سهامداری ومدیریت متمرکز  _
وجود باور و نگرانی  نادرست از پیشنه شرکت های سهامی زراعی در بین کشاورزان وکارشناسان    _
وجود تعارض بین قوانین موجود امور زمین با قانون تشکیل  شرکت سهامی زراعی  _
بی ثباتی در سیاست گذاری وتوسعه شرکت های سهامی زراعی  _
نداشتن ردیف اعتباری مشخص برای توسعه شرکت های سهامی زراعی _
نداشتن وثیقه برای اخذ تسهیالت وسرمایه درگردش _

کشت وصنعت ها
تعدد مراکز سیاست گذاری  و نهادهای تصمیم گیر در توسعه کشت وصنعت ها _
بـه روز نبـودن قانـون تشـکیل کشـت وصنعت ها براسـاس شـرایط ومقتضیـات کشـاورزی و منابع  _

آب کشور
عدم تشکیل زنجیره های تامین و ارزش در شرکت های موجود _
وجود مشکالت مدیریتی و نیروی انسانی به لحاظ وسعت و تنوع فعالیت ها درشرکت های موجود _
نداشتن سرمایه ونقدینگی الزم درشرکت های موجود _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
راهبـرد اصلـی: تعیین الگوی مشـخص بـرای  نظام بهـره برداری در توسـعه کشـاورزی ومنابع  _

طبیعـی و  پایـش و ارزیابـی کارامـدی و اثربخشـی این نظام ها
سـایر راهبردهـای 4 نظام بهره بـرداری موجود )نظـام کشـاورزی خانوادگی، شـرکت های  _

تعاونـی تولیـد ، شـرکت های سـهامی زراعی، کشـت و صنعت ها(
کشاورزی خانوادگی

یکپارچه سـازی اراضـی و جلوگیـری از تغییـر کاربـری آن و خـروج اراضـی حاصلخیـز از چرخـه  _
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تولیدکشاورزی

بهبود دسترسی به بازار هدف و کاهش هزینه های تولید _
بکارگیری فناوری های مناسب برای اراضی خرد و کوچک وایجاد و تقویت حمل و نقل اختصاصی _
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن آبیاری متناسـب با  اراضـی کوچک و خرد با هدف بهبـود راندمان  _

آبیاری وبهره وری آب
ایجاد زمینه مشارکت و اتخاذ سیاست های حمایتی _
تدوین و تصویب قانون جامع زمینداری _
ایجاد انگیزه الزم برای ماندگاری جمعیت به ویژه جوانان در روستاها _

شرکت های تعاونی تولید
تبیین و تقویت نقش تعاونی های تولید در توسعه پایدار کشاورزی وروستایی _
بهبود روحیه تعاون و کار دسته جمعی - گروهی و ارتقاء مشارکت اعضاء درامور تعاونی ها _
ثبات بخشی به سیاست ها وبرنامه دولت برای توسعه وحمایت از تعاونی های تولید _
افزایش سرمایه و تامین نقدینگی اعضاء و در نتیجه بهبود توان مالی شرکت تعاونی _
ایجاد ارتباط شبکه ای مبتنی بر فناوری های نوین در تعاونی های تولید _
ایجاد امنیت شغلی مدیران عامل و کارکنان تعاونی و ایجاد انگیزه _
تدوین برنامه آموزشی منسجم و فناورانه برای ارکان شرکت _

شرکت های سهامی زراعی
انجـام مطالعـات امـکان سـنجی، مکان یابـی مناسـب و توجـه بـه مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی ،  _

اقتصـادی وفنـی در تشـکیل شـرکت های سـهامی زراعـی
ارتقاء فرهنگ کار نظام شرکتی و سهامداری _
تغییر نگرش نسبت به پیشنه و کارآمدی شرکت های سهامی زراعی در بین کشاورزان وکارشناسان _
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کاهش تعارض بین قوانین موجود امور زمین با قانون تشکیل  شرکت سهامی زراعی _
ثبات بخشی به سیاست گذاری وتوسعه شرکت های سهامی زراعی _
ایجاد ردیف اعتباری مشخص برای توسعه شرکت های سهامی زراعی _
پذیـرش اسـناد مختلـف شـرکت های سـهامی زراعـی بـه عنـوان  وثیقـه بـرای اخـذ تسـهیالت  _

وسـرمایه درگـردش
کشت وصنعت ها

تمرکز در امور سیاست گذاری  و نهادهای تصمیم گیر در توسعه کشت وصنعت ها _
به روزنمودن قانون تشکیل  کشت وصنعت ها _
تشکیل زنجیره های تامین و ارزش در شرکت های موجود _

نظام های بهره برداری آینده
نظام هـای بهـره بـرداری آینـده بایـد برمبنـای شـاخص ها و معیارهـای حکمرانـی خـوب یعنـی  _

پاسـخگو، دارای ثبات سیاسـی و اجتماعی، دارای کارایی و اثربخشـی، کیفیت قوانین و مقررات، قابلیت 
پایـش و ارزیابـی و حاکمیت قانون باشـند.

نظـام هـای بهره بـرداری باید مبتنی بر نیاز کشـاورزان و براسـاس شـرایط و مطلوبیـت اجتماعی،  _
اقتصـادی و محیطـی جوامع محلی طراحی و اسـتقراریابند.

نظام هـای بهـره بـرداری بایـد مبتنـی بـر مطلوبیـت زیسـت محیطـی و بهره بـرداری مناسـب از  _
منابـع پایـه باشـند و مالحظـات پایـداری و بهـره وری عوامـل و منابـع تولیـد، لحاظ شـود.

در نظـام هـای بهـره بـرداری باید مالحظات توسـعه منابع انسـانی، توانمندسـازی و تـوان افزایی  _
بهـره بـرداران و گـروه های هـدف مدنظر قـرار گیرد.
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نظـام هـای بهره بـرداری آینده، بایـد در جهت پذیرش مسـئولیت اجتماعی و ارتقـای معیارهای  _
سـرمایه اجتماعـی و تقویـت بنیان های مشـارکت و فعالیت جمعـی و گروهی پایه گذاری شـوند.

الگوهـای نظـام هـای بهـره بـرداری بایـد دارای خالقیت، نـوآوری، دانـش بنیـان و تکنولوژیهای  _
باشـند. نوین 

مناسـبات بیـن دولـت بـا کشـاورزان بایـد در چارچوب شـفاف، بـدون تعـارض قانونی بـا رویکرد  _
تسـهیل گری تنظیم شـود.

قوانین موجود براساس مقتضات و نیاز جامعه باز تعریف و بازمهندسی شود. _
ارتقای سـطح ساختارتشـکیالتی نظام بهره برداری دربخش کشـاورزی درسـطح ملی واسـتان ها  _

در اولویت قـرار گیرد.
قوانین موجود در زمینه نظام زمین داری ونظام های بهره برداری باید ارزیابی وآسیب شناسی شود. _
شناسه ملی زمین )LRS( تهیه شود. _
کشاورزی خانوادگی حمایت و تقویت شود. _
مقررات ونظام کشاورزی قراردادی، به صورت مشخص تدوین شود. _
برنامه توسعه شرکت های تعاونی تولید،سهامی زراعی وکشت وصنعت ها، تدوین واجرا شود. _
قانون جامع  نظام زمین داری کشوردر ابعاد زیر تصویب شود: _
نظام مالکیت _
یکپارچه سازی اراضی _
کاربری اراضی _
نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی _
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برنامه های اجرایي �

 برنامـه سـاماندهی و ارزیابـی نظـام های بهره برداری و طراحی و توسـعه الگوهـای کارآمد و توجه به  _
نظـام هـای بهـره بـرداری در برنامه هـای اجرایـی مرتبط با امنیـت غذایی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجات سـند پشـتیبان توسـعه روسـتایی و عشـایری  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سازمان 

برنامه و بودجه کشـور(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(23  �

توسعه فناوری های مناسب و سازگار برای اراضی خرد و کوچک  _
توسعه فناوری های نوین آبیاری متناسب با  اراضی کوچک و خرد  _
تدوین برنامه آموزشی منسجم و فناورانه برای ارکان شرکت ها و بهره برداران  _
ایجاد ارتباط شبکه ای مبتنی بر فناوری های نوین  _
انجـام مطالعـات امـکان سـنجی، مکان یابـی مناسـب و توجـه بـه مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی ،  _

اقتصـادی و فنـاوری 
تشکیل زنجیره های فناورانه تامین و ارزش  _
ایجـاد نظام هـای بهـره بـرداری مبتنـی بـر دانـش ، فنـاوری، نـوآوری، قابلیـت پایـش و ارزیابی و  _

مطلوبیـت زیسـت محیطی 
_ )LRS( استفاده از فناوری های نوین در تهیه شناسه ملی زمین

23- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند منابع انسانی بخش

شماره سند: 34
رئیس کارگروه: علی اکبر مویدی

اعضـای کارگروه: دکتر سـیدکریم موسـوی، مهندس میتـرا معظمی، مهندس زینـب اهلل مرادی، 
مهندس نشـمیل افشارزاده 

وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

جمعیت شاغلین بخش کشاورزی 
)بهرهHبرداران تولیدکننده- هزار نفر(

4048
ثبات جمعیت در بخش 

کشاورزی

نسبت  شاغلین بخش کشاورزی از کل 
جمعیت کشور )درصد(

17 درصد17/4

میانگین سنی شاغلین بخش کشاورزی 
)سال(

5252

نسبت شاغلین  بی سواد بخش کشاورزی 
)درصد(

34/320

نسبت شاغلین با سواد ابتدایی )خواندن 
نوشتن( )درصد(

35/137
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وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

نسبت شاغلین دارای مدرک راهنمایی و 
متوسطه )درصد(

25/330

نسبت شاغلین با سواد فوق دیپلم و باالتر 
کشاورزی )اشتغال دانش آموختگان  

رشته های کشاورزی در بخش( )درصد(
0/87

نسبت شاغلین فوق دیپلم و باالتر 
غیرکشاورزی )درصد(

4/46

نسبت شاغلین بخش کشاورزی دارای 
گواهی صالحیت حرفه ای )درصد(

-100

نسبت درآمد خانوار کشاورزی به سایر 
مشاغل )درصد(

؟39

حداقل حفظ وضع موجود4/9سرانه زمین کشاورزان )هکتار(

نسبت دانش آموزان رشته های کشاورزی 
از کل دانش آموزان متوسطه و هنرستان ها 

)درصد(
1/34

درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی از 
کل دانش آموختگان دانشگاهی

3/34/4

تناسب آموزش های کشاورزی با نیازهای 
بازار کار

متناسبکم
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وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی )نفر(

106111120000

تعداد تشکل های صنفی و تخصصی مرتبط 
با بخش کشاورزی

2775 شرکت تعاوني روستایي
4340196  عضو

با توجه به این که در 
ادوار گذشته تالش برای 
افزایش کمی تشکل ها 

بوده است، ضروری است 
که بر افزایش کیفی، 
تجمیع و ایجاد تشکل-

های ملی، فراگیر و موثر 
تاکید شود.

2001 شرکت تعاوني کشاورزي 
1070118 عضو

309 شرکت تعاوني زنان 
روستایي

57933 عضو

121 اتحادیه تعاوني کشاورزي

310  اتحادیه شرکت هاي تعاوني 
روستایي شهرستان

31  اتحادیه تعاوني روستایي 
استان

1436 شرکت تعاوني تولید روستایي

66 اتحادیه تعاوني هاي تولید روستایي

32 شرکت سهامي زراعي

32 شرکت صنایع غذایی

1130 تشکل کشاورزي
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وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی )نفر(

106111120000

تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی 
)نفر(

3700043000

تعداد انجمن های علمی و اعضای آنها
44 انجمن علمی

30 هزار عضو

121180شاخص بهره وری نیروی کار کشاورزی

سرانه پوشش فعالیت های آموزش و ترویج 
دولتی

؟؟

سرانه پوشش فعالیت های آموزش و ترویج 
غیردولتی 

؟؟

کارایی و اثربخشی نظام آموزش  و ترویج  
کشاورزی

؟؟

میزان پخش برنامه های مرتبط کشاورزی 
از رسانه ملی )دقیقه در روز(

38

ایجاد شبکه تلویزیونی 
تخصصی کشاورزی 
و افزایش سهم در 
شبکه های پربیننده

؟؟رتبه نوآوری کشاورزی
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چالش های اصلی �

 پاییـن بـودن سـطح سـواد کشـاورزان )34/3 درصـد بـی سـواد و 35/1 سـواد ابتدایـی( و ضعف  _
مهـارت شـاغلین و عالقمنـدان ورود بـه بخش کشـاورزی

نبود متولی برای ساماندهی مشاغل بخش کشاورزی _
نبود نظام سنجش مهارت و  احراز صالحیت برای شاغلین و عالقمندان به شغل کشاورزی _
کم جاذبه بودن مشاغل کشاورزی _
ناکافـی بـودن آموزش هـای کاربـردی و مهارتـی بـرای کشـاورزان، دانشـجویان و دانـش آمـوزان  _

کشاورزی
جایگاه ضعیف تشکل های  صنفی و تخصصی تولید کنندگان  در تصمیم سازی های بخش _
فقدان نظام آموزش مدیران بخش کشاورزی _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
شناسنامه دار کردن فعاالن بخش کشاورزی و طبقه بندی مشاغل _
تعیین صالحیت ها و ارتقاء مهارتهای شغلی و توانمندسازی بهره برداران _
تحول در نظام آموزش متوسـطه و دانشـگاهی برای تربیت منابع انسـانی بر اسـاس نیاز بازار کار  _

بخش کشـاورزی و سـایر اجزاء امنیت غذایی
ایجاد و توسعه نظام های آموزش و ترویج هدفمند بهره برداران _
تاکید بر توسعه و بهبود فضاي کسب و کار و کارآفرینی در بخش _
برنامه ریزی برای تربیت کشاورزان آینده _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه طبقـه بندی مشـاغل کشـاورزی، شناسـنامه دار کردن کشـاورزان و منابـع تحت مدیریت  _

آنها )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع انسـانی با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت کار، رفـاه و امور اجتماعی(

برنامـه تعییـن صالحیتهای شـغلی بهره بـرداران بخش، توانمندسـازی و ارتقاء مسـتمر مهارتهای  _
شـغلی آنهـا بـه منظور دانش بنیـان نمودن فرآیندهای تولیـد )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 

سـند پشـتیبان منابع انسـانی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی(
برنامـه اصـالح نظام آموزش عالی و متوسـطه بخش کشـاورزی در راسـتای تامین نیـاز های بازار  _

کار بخش )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع انسـانی با مسـئولیت وزارت 
جهاد کشـاورزی، وزارت عتـف و وزارت آموزش و پرورش(

برنامـه تربیـت کشـاورزان آینده کشـور)با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _
منابـع انسـانی با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت عتف و وزارت آمـوزش و پرورش(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(24  �

نظام شناسایي و طبقه بندی مشاغل کشاورزی  _
نظام تعیین صالحیت حرفه ای، توانمندسازی و ارتقاء مهارت _
اصالح نظام آموزشی عالی و متوسطه بخش _
نظام تربیت کشاورزان آینده کشور _

24- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند نظام دانش و اطالعات در بخش تولید

شماره سند: 35
رئیس کارگروه: 

اعضـای کارگـروه: دکتر سـید کریـم موسـوی، دکتـر غالمرضـا صالحی، دکتـر حسـن علیپور، 
فرازمند دکترحسـین 

وضعیت در سال 1398شاخص
وضعیت مطلوب

در سال 1410

تعداد فناوری ها و یافته های قابل ترویج  حاصل از پژوهش کشاورزی

4821200وزارت جهادکشاورزی

؟؟وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

؟؟بخش غیر دولتی

تعداد شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور بخش 
کشاورزی

8752000

؟؟گردش مالی شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی

حجم ریالی ساالنه فروش دانش فنی )میلیارد ریال(

104300وزارت جهادکشاورزی

؟؟وزارت علوم
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وضعیت در سال 1398شاخص
وضعیت مطلوب

در سال 1410

3947043000تعداد فارغ التحصیالن کشاورزی هنرستان های کشاورزی 

درصد دانش آموختگان بخش کشاورزی از کل 
دانش آموختگان دانشگاهی

3/34/4

13/0628/95درصد بهره برداران تحت آموزش های مهارت افزایی

؟؟تعداد دانش های بومی ثبت شده در کشور

؟؟رتبه نوآوری بخش کشاورزی

شاخص بهره وری کل بخش کشاورزی

126/3براساس ارزش افزوده )100=1390(
170 )با رشد ساالنه 

3/5 درصد(

115/3براساس ستانده )100=1390(
155/6 )با رشد 
ساالنه 3/5 درصد(

جامعیت و کیفیت نظام اطالعات و آمار بخش کشاورزی کشور

278278تعداد مجالت

تعداد منابع علمی وزارت جهاد کشاورزی )گزارش 
نهایی، نشریه علمی- فنی، دستنامه، گزارش علمی-فنی 

دستورالعمل و نشریه ترویجی(
16783000

؟؟تعداد منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تعداد پژوهشگران ایرانی کشاورزی دارای شاخص هرش 10 و باالتر بر اساس پایگاه استنادی گوگل اسکوالر
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وضعیت در سال 1398شاخص
وضعیت مطلوب

در سال 1410

4281000وزارت جهاد کشاورزی

؟؟وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سهم تحقیقات کشاورزی از اعتبارات پژوهشی و از تولید 
ناخالص داخلی

؟؟

چالش های اصلی �

نارسایی در نفوذ دانش و فناوری در بخش _
فرسـوده بـودن زیرسـاخت ها و روزآمد نبودن سـاختار تحقیقاتـی بخش دولتی، عـدم ایفای نقش  _

موثـر دانشـگاه ها و بخـش خصوصی در تولید، انتقال و انتشـار علـم و فن آوری
ضعف همکاری نهادهای موثر بین المللی با بخش در انتقال علم و فناوری _
پایین بودن کارایی فارغ التحصیالن هنرستان ها و دانشگاه ها _
پایین بودن نقش رسانه ملی در آموزش و ترویج  بخش کشاورزی _
کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در آموزش و ترویج کشاورزی _
نداشتن نظام جامع آمار و اطالعات _
ضعف در نظام نوآوری بخش کشاورزی و نپرداختن به فناوری های نوین و آینده ساز _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �

تسـریع نفـوذ دانـش و فنـاوری در فرآیندهـای مرتبـط بـا امنیـت غذایـی اعـم از تولیـد، مدیریت،  _  
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خدمـات، فـرآوری و بـازار 
حمایـت از تحقیـق و توسـعه و ترویـج در بخش هـای دولتـی و غیر دولتی، توسـعه اسـتارت آپ ها  _  

و شـرکت های دانـش بنیـان، مراکـز رشـد و پارک هـای علـم و فنـاوری حوزه کشـاورزی
سـازماندهی نظـام ملـی نـوآوری بخش کشـاورزی و شناسـایی و معرفـی نوآوری هـای موثر مرتبط  _  

بـا امنیـت غذایـی در سـطح ملـی و جهانی بـه ذینفعان در کشـور
  افزایش سهم بودجه بخش های پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی _
افزایش نقش رسانه ملی در آموزش و ترویج  بخش کشاورزی _  
ایجاد نظام جامع آمار و اطالعات _  
هوشمندسازی و توسعه فناوری های نوین آینده ساز در بخش کشاورزی _  

برنامه های اجرایي �

 برنامـه نوسـازی و افزایـش کارآمـدی و اثربخشـی نظـام پژوهـش و فنـاوری بخـش کشـاورزی بـا  _
بهـره گیـری از ظرفیتهـای علمـی، فنـاوری و نـوآوری ملـی و بین المللی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان نظـام دانـش و اطالعـات با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت عتف و 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریئـس جمهور(
برنامـه  حمایـت از شـرکت های دانش بنیان و پـارک های علم و فناوری کشـاورزی و پژوهش های  _  

غیردولتـی بخـش )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان نظـام دانـش و اطالعات  با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت عتـف و معاونت علمی و فنـاوری ریئس جمهور(

برنامه افزایش سـهم برنامه های کشـاورزی در رسـانه ملی و راه اندازی شـبکه تخصصی کشـاورزی  _  
)بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان نظـام دانـش و اطالعات   با مسـئولیت وزارت 
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جهـاد کشـاورزی، وزارت عتـف و معاونـت علمی و فنـاوری ریئس جمهور(
برنامـه نظـام جامـع آمـار و اطالعـات بخـش کشـاورزی بـا تاکیـد بـر صحـت، دقـت و شـفافیت و  _  

هوشـمندی کشـاورزی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان نظام دانش و اطالعات  
بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی(

برنامـه هوشمندسـازی و توسـعه فناوری هـای نویـن آینده سـاز در بخش کشـاورزی کشـاورزی )با  _  
در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان نظام دانش و اطالعات  با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت عتـف، وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و معاونت علمی و فنـاوری ریئس جمهور(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(25  �

ارتقـاء نظـام پژوهـش و فنـاوری بخش کشـاورزی بـا بهره گیـری از ظرفیتهای علمی، فنـاوری و  _
نـوآوری ملـی و بین المللی 

توسعه شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری بخش کشاورزی _
طراحـی و پیاده سـازی نظـام جامـع آمـار و اطالعـات بخش کشـاورزی بـا تاکید بـر صحت، دقت  _

و شـفافیت و هوشـمندی کشاورزی 
توسعه هوشمندسازی در بخش کشاورزی _
بهره گیری از فناوری های نوین و آینده ساز در بخش کشاورزی _

25- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند بقایا26 ، تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزی

شماره سند: 36
رئیس کارگروه: دکتر هما بهمدی

اعضـای کارگروه: عـادل میرمجیدی هشـتجین، فـرزاد گودرزی، حسـین دهقانی سـانیچ، علی 
اکبر باغسـتانی، سـعید مهـدوی، رمضانعلی ذبیحـی افروزی، توحیـد صدرنژاد

وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

میزان تلفات/ضایعات درصد از کل 
تولید محصوالت داخل کشور**

1390 - 1394
کاهش 50 درصدی تلفات و ضایعات تا 

افق 2030 ) 15 میلیون تن( 30/3 درصد )معادل 30/2 
میلیون تن سالیانه(

11/2 درصد )25 درصد ***(15 درصدگندم

6/25 درصد )40 درصد(10/4 درصدبرنج سفید

7 درصد)30 درصد(10 درصدحبوبات

13/8 درصد )30 درصد(19/8 درصدسیب زمینی

9 درصد )25 درصد(11/5 درصدروغن

26- در اين سند مقدار بقايا در نظر گرفته نشده است.
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وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

میزان تلفات/ضایعات درصد از کل 
تولید محصوالت داخل کشور**

1390 - 1394
کاهش 50 درصدی تلفات و ضایعات تا 

افق 2030 ) 15 میلیون تن( 30/3 درصد )معادل 30/2 
میلیون تن سالیانه(

18 درصد )25 درصد(23/9 درصدقند و شکر

27/3 درصد )40 درصد(45/5 درصدمیوه

22 درصد )40 درصد(36 درصدسبزی

7/8 درصد )30 درصد(11/2 درصدگوشت قرمز

8/5 درصد)30 درصد(12/2 درصدگوشت مرغ

8/3 درصد)30 درصد(11/8 درصدتخم مرغ

6/4 درصد)30 درصد(9/1 درصدشیر

2/1 درصد )25 درصد(2/8 درصدماهی

مجموع تلفات )مستقیم و غیر مستقیم(

464 هزار تن )... درصد(928 هزارتن  )... درصد(جو

692 هزار تن )... درصد(1385 هزارتن  )... درصد(ذرت دانه ای

1060 هزار تن )... درصد(2121 هزارتن  )... درصد(ذرت سیلویی

2002 هزار تن )... درصد(4005 هزارتن  )... درصد(علوفه بقوالت و کاه

میزان تلفات و ضایعات در مراحل مختلف پس از برداشت 2
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وضعیت موجودشاخص
وضعیت

در سال 1410

میزان تلفات/ضایعات درصد از کل 
تولید محصوالت داخل کشور**

1390 - 1394
کاهش 50 درصدی تلفات و ضایعات تا 

افق 2030 ) 15 میلیون تن( 30/3 درصد )معادل 30/2 
میلیون تن سالیانه(

126تولید

168جابجایی و انبارداری

73/5فرآوری و بسته بندی

73/5توزیع و بازار رسانی

105مصرف

* بر اساس منبع 1 در بازه زمانی 1390 تا 1394 در نظر گرفته شده است.
** مقدار کل تلفات/ضایعات از زمان تحویل از درب مزرعه برای محصوالت گیاهی و درب کشتارگاه برای محصوالت 
دامی تا سطح مصرف کننده شامل مجموع تلفات در مراحل انتقال، انبارداری، فرآوری و توزیع )Food Loss(، بعالوه 

مجموع ضایعات در مرحله خرده فروشی و مصرف کننده )Food Was te ( بر اساس منبع 1
*** درصد پیشنهادی برای کاهش ضایعات

چالش های اصلی27 و28 �

27- میرمجیدی هشتجین ع. ر فامیل مؤمن و ف گودرزی. 1395. کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، راهربد اصلی در ارتقا امنیت 

غذایی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

28- کشاورز، ع.، رشیعتمداری، م.ح.، خرسوی، ع.، شیخی مهرآبادی، ا.، بیکی خشک، ا.، شعبانی، م.، بخشایش، م.، کیان پور، ر. و 

فکاری، ب. 1395. برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی )زراعی و باغی آبی، از مرحله 

برداشت تا قبل از مرصف(. آب و توسعه پایدار. سال سوم. شامره 1. صفحات 82-73
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نبود متولی و نظام اطالعاتی جامع برای اندازه گیری و سنجش میزان بقایا،  تلفات و ضایعات  _
تعییـن نقـاط بحرانـی در شـکل گیری بقایـا، تلفـات و ضایعـات در محصـوالت زراعی، باغـی، دام،  _

طیـور و آبزیان
باال بودن میزان بقایا، تلفات و ضایعات در زنجیره تامین _
ضعـف زیرسـاخت ها، مکانیزاسـیون، عدم به کارگیـری فناوری های مدرن، جابه جایـی و انبارداری،  _

حمـل و نقل، فراوری، بسـته بندی، توزیع و بازار رسـانی 
عدم توسعه هدفمند و مبتنی بر آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی _
نبود برنامه جامع ایجاد، نوسازی و بهسازی مبتنی بر آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی  _
شکل نگرفتن دائمی و کارآمد زنجیره های ارزش پایدار )با کمترین تعداد واسطه( _
الگوهای نامناسب خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف کنندگان _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
تعییـن متولـی و ایجـاد نظـام اطالعاتـی جامـع بـرای اندازه گیری و سـنجش میزان بقایـا، تلفات  _

ضایعات  و 
تعییـن نقـاط بحرانـی در شـکل گیری بقایـا، تلفات و ضایعـات در محصـوالت زراعی، باغـی، دام،  _

طیـور و آبزیان
مدیریت بقایا، تلفات و ضایعات در زنجیره تامین _
تقویـت زیرسـاخت ها، مکانیزاسـیون، بـه کارگیـری فناوری هـای مـدرن، جابه جایی و انبـارداری،  _

حمـل و نقـل، فـراوری، بسـته بندی، توزیع و بازار رسـانی 
توسعه هدفمند و مبتنی بر آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی _
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طراحـی و پیاده سـازی نظـام جامع ایجاد، نوسـازی و بهسـازی مبتنـی بر آمایـش صنایع تبدیلی  _
تکمیلی  و 

اصالح الگوی خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف کنندگان _

برنامه های اجرایي �

برنامـه ایجـاد نظـام جامع اطالعاتی هوشـمند برای اندازه گیـری، تعیین نقاط بحرانـی، ارزش افزایی و  _
تولیـد فرآورده هـای بـا ارزش افـزوده باال از بقایا )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
کاهـش بقایـا، تلفـات و ضایعـات  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، وزارت عتف، وزارت صمت، وزارت کشـور، تشـکل ها(
برنامـه ایجـاد نظـام جامع اطالعاتی هوشـمند برای اندازه گیـری، تعیین نقاط بحرانـی، ارزش افزایی  _  

و تولیـد فرآورده هـای بـا ارزش افـزوده بـاال از تلفـات )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند 
پشـتیبان کاهـش بقایـا، تلفات و ضایعات با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 

معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت صمت، وزارت کشـور، تشـکل ها(.
برنامـه ایجـاد نظـام جامع اطالعاتی هوشـمند برای اندازه گیـری، تعیین نقاط بحرانـی، ارزش افزایی  _  

و تولیـد فرآورده هـای بـا ارزش افـزوده بـاال از ضایعـات )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان کاهـش بقایـا، تلفـات و ضایعـات با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمت، سـازمان 

برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، وزارت کشـور، تشـکل ها(
تعییـن متولـی بـرای مدیریـت بقایـا، تلفـات و ضایعـات محصـوالت کشـاورزی و غـذا )بـا در نظـر  _  

گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان کاهـش بقایا، تلفـات و ضایعات با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت 



205

ذا
 غ

ی
مه

را
ف

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

عتـف، وزارت کشـور، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(29  �

ایجـاد نظـام جامـع اطالعاتـی هوشـمند بـرای اندازه گیری، تعییـن نقـاط بحرانی بقایـا، تلفات و  _
یعات ضا
استفاده از فناوری های نوین برای ارزش افزایي بقایای محصوالت کشاورزی _
اسـتفاده از دانـش و فناوری هـای نویـن در حلقه هـای زنجیره ارزش در راسـتای کاهـش تلفات و  _

ضایعـات محصوالت کشـاورزی و غذا

29- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

تولیدات داخلی و عوامل موثر بر آن
سند مکانیزاسیون

شماره سند: 37
رئیس کارگروه: دکتر عباسی

اعضای کارگروه: 

واحدشاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13921398

1/261/863/06اسب بخار بر هکتارارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی

00200000دستگاهجایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده

101360درصدتوسعه خاکورزی حفاظتی

توسعه کشت نشایی محصوالت زراعی بجزء 
سبزی و صیفی

0130درصد

5550240000دستگاهپالک گذاری ماشین های کشاورزی
کل ماشین های 

نیرو محرکه

22084012840تعداد آزموناستانداردسازی و آزمون ماشین های کشاورزی

توسعه فناوری های مقابله با سرمازدگی در 
باغات

015000150000هکتار

500200014000هکتارتوسعه سیستم های هوشمند گلخانه
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واحدشاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13921398

گلخانه های مجهز به سیستم های نوین تامین 
انرژی

؟؟0درصد

توسعه سیستم های هوشمنددر مزارع تکثیر و 
پرورش انواع آبزیان

؟؟0

؟؟0توسعه سیستم های هوشمند در آبیاری

؟؟0توسعه سیستم های هوشمند در زراعت

؟؟0توسعه سیستم های هوشمند در مرغداری ها

؟؟0توسعه سیستم های هوشمند در دامداری ها

147602185081850دستگاهارتقاء سیستم هواده در مزارع پرورش ماهی

276029204120دستگاهبهبود سیستم تغذیه و خوراک دهی

توسعه سیستم  های نوین شیردوشی )ثابت/
سیار(

622707766089600دستگاه

0228دستگاهاستقرار سیستم های مدیریت پسماند )بیوگاز(

اصالح ترکیب توانی تراکتورهای کشاورزی

898250درصدمتوسط

101530درصدنیمه سنگین

1320درصدسنگین
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واحدشاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13921398

افزایش ضریب عملیات ماشینی در محصوالت مختلف زراعی ، باغی، دام و طیور و شیالت در مراحل مختلف تولید 
)درجه مکانیزاسیون(

386595درصدکشت گندم

306096درصدسمپاشی

124290درصدکشت برنج

117595درصدبرداشت کمباینی برنج

070100درصدکشت کلزا و سایر ریزدانه ها

1575100درصدبرداشت کلزا

0475درصدبرداشت پنبه

0365درصدبرداشت حبوبات

1550درصدعملیات مختلف پسته

1850درصدعملیات مختلف زیتون

1555درصدعملیات مختلف نخیالت

21255درصدعملیات مختلف زعفران

355894درصدفیلتراسیون مزارع پرورش

111750درصدمکانیزاسیون جمع آوری فضوالت دامی

2950درصداتوماسیون صنعتی مرغداری ها
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واحدشاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13921398

42167درصدمکانیزاسیون کشتار مرغ )خط 2 کشتارگاهی(

چالش های اصلی �

نیازسـنجی ناقـص به کارگیری مکانیزاسـیون در زنجیره تولید، فـرآوری و عرضه محصوالت زراعی،  _
باغـی، دامی و شـیالتی با توجه به شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی

وابستگی در بسیاری از ماشین آالت و ادوات زراعی، باغی، دامی و شیالتی _
حمایت ناکافی از توسعه مکانیزاسیون و جایگزینی ماشین های فرسوده  _
به روزنبـودن امکانـات، تجهیـزات و آزمایشـگاه هـا بـرای آزمـون و استانداردسـازی ماشـین های  _

کشاورزی
پاییـن بـودن فنـاوری و کیفیت تولید ماشـین های کشـاورزی و نارسـایی در ارائه خدمـات پس از  _

فروش 
نابسـامانی در قیمـت انـواع ماشـین ها و ادوات کشـاورزی و عـدم اسـتطاعت بهره بـرداران خرد در  _

خرید ماشـین های کشـاورزی
نارسایی در ساختار تشکیالتی مکانیزاسیون کشاورزی کشور _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
افزایـش ضریـب نفـوذ دانـش و فناوری و حمایـت موثر از توسـعه و ارتقاء ضریب مکانیزاسـیون و  _
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جایگزینی ماشـین های فرسـوده 
کاهش وابستگی در ماشین آالت و ادوات زراعی، باغی، دامی و شیالتی _
نیازسـنجی مکانیزاسـیون در زنجیـره تولیـد، فـرآوری و عرضه محصـوالت زراعی، باغـی، دامی و  _

شـیالتی با توجـه به شـرایط اقلیمـی و جغرافیایی
به روزرسـانی امکانـات، تجهیـزات و آزمایشـگاه هـا بـرای آزمـون و استانداردسـازی ماشـین های  _

کشاورزی
ارتقـاء فنـاوری و کیفیـت ماشـین های کشـاورزی تولیـد داخـل و پوشـش کامل خدمـات پس از  _

فروش 
سـامان دهی قیمـت انواع ماشـین هـا و ادوات کشـاورزی و تامین تسـهیالت ارزان تر بـرای خرید  _

کشاورزی   ماشـین های 
اصالح ساختار تشکیالتی مکانیزاسیون کشاورزی کشور _
ارتقـا جایگاه صنعت ماشـین های کشـاورزی در برنامه صنعتی کشـور با تاکید بر هوشمندسـازی  _

کشاورزی
حمایت از تشکیل و تقویت تعاونی های تولید و تشکل های مکانیزاسیون کشاورزي  _

برنامه های اجرایي �

 برنامه نیازسـنجی مکانیزاسـیون در زنجیره ارزش محصوالت زراعی، باغی، دامی و شـیالتی با توجه  _
به شـرایط اقلیمی و جغرافیایی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 

وزارت عتف، وزارت صمت، تشـکل ها(.
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 برنامـه ارتقـاء فنـاوری و کیفیـت ماشـین  آالت و ادوات کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و  _
مندرجـات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، 

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت صمت، تشـکل ها(.
برنامـه حمایـت موثـر از توسـعه و ارتقـاء ضریـب مکانیزاسـیون و جایگزینی ماشـین های فرسـوده  _  

)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت 

صمـت، تشـکل ها(.
برنامـه به روزرسـانی امکانـات، تجهیزات و آزمایشـگاه ها برای آزمون و استانداردسـازی ماشـین های  _  

کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، 

وزارت صمـت، تشـکل ها(.
برنامـه ارتقـا جایـگاه صنعت ماشـین های کشـاورزی در صنعت کشـور بـا تاکید بر هوشمندسـازی  _  

کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون با مسـئولیت وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف، 

وزارت صمـت، تشـکل ها(.
برنامـه حمایـت از تشـکیل و تقویت تعاونی ها و تشـکل های ارائه خدمات مکانیزاسـیون کشـاورزي  _  

)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان مکانیزاسـیون بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتـف، وزارت 

صمـت، تشـکل ها(.
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(30  �

ارتقـاء فنـاوری و کیفیـت ماشـین  آالت و ادوات زراعـی، باغـی، دام، طیـور و آبزیـان، در اجـزای  _
زنجیـره ارزش، بـا توجـه بـه ظرفیت هـای داخـل و انتقـال فنـاوری از خـارج  

به روزرسـانی امکانـات، تجهیـزات و آزمایشـگاه ها بـرای آزمـون و استانداردسـازی ماشـین های  _
کشاورزی 

هوشمندسازی مکانیزاسیون در ابعاد مختلف کشاورزی  _
بکارگیـری منابـع نوین انرژي در کشـاورزی )خورشـیدی، بادی، زمین گرمایي، سـوخت زیسـتی  _
و ...(

30- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

سند تجارت محصوالت کشاورزی
شماره سند: 38

رئیس کارگروه: دکتر علی کیانی راد
اعضـای کارگـروه: دکتر کتایـون شمشـادی، دکتر علی اکبـر باغسـتانی، دکتر فاطمه پاسـبان، 

دکتـر ماندانـا طوسـی، دکتـر فرزانه نجفیـان، دکتر مریم اردسـتانی

شاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13901398

تراز تجاری بخش کشاورزی

وزنی: 9/3- 
میلیون تن

وزنی: 17/6- 
میلیون تن

مثبت بودن
ارزشی: 4/3- 
میلیارد دالر

ارزشی: 6/8- 
میلیارد دالر

60 48 39 درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی )درصد(

5 درصد ساالنه23 درصد افزایشتغییرات

سهم بخش کشاورزی از کل تجارت غیرنفتی: 
صادرات )درصد(

6 درصد وزنی4 درصد وزنی5/6 درصد وزنی

16/5 درصد 
ارزشی

18 درصد 
ارزشی

25 درصد ارزشی
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شاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13901398

تغییرات: صادرات )درصد(
وزنی 5 )ساالنه(وزنی 28/6- 

ارزشی 9/1 
ارزشی 3/9 

)ساالنه(

سهم بخش کشاورزی از کل تجارت غیرنفتی: 
واردات )درصد(

40 وزنی76/5 وزنی33/9 وزنی

25 ارزشی52 ارزشی9/ ارزشی

تغییرات: واردات)درصد(
وزنی  4/8- وزنی 125/7

ارزشی  5/2- ارزشی 227/1

سهم بخش کشاورزی از تجارت با کشورهای 
منطقه اقتصادی منا* : صادرات )درصد(

20 وزنی9/ وزنی12/5 وزنی

45 ارزشی2/ ارزشی26/5 ارزشی

تغییرات: صادرات )درصد(
وزنی 1/8 )ساالنه(وزنی  35/2 

ارزشی 2/4 ارزشی 36/6 

سهم بخش کشاورزی از تجارت با کشورهای 
منطقه اقتصادی منا: واردات

41/6 درصد 
وزنی

37/9 درصد 
وزنی

30 درصد وزنی

21/9درصد 
ارزشی

13/9درصد 
ارزشی

10 درصد ارزشی

تغییرات: واردات)درصد(
وزنی 2/1- وزنی 8/9- 

ارزشی 0/39- ارزشی 36/5- 

وضع مطلوب وضعیت در سال 1399شاخص
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شاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13901398

میانگین ساده تعرفه های بخش کشاورزی در 
سال1399)درصد(

 27/6

تنظیم تعرفه ها 
براساس سیاست 

حمایت تولید داخل 
تنظیم شود. 

نرخ های تعرفه بخش کشاورزی عمدتاً از نوع 
ارزشی بوده که در 9 طبقه تعرفه ای  قرار دارد 

)درصد(

 40 ،32 ،26 ،20 ،15 ،10 ،5 ،4
و 55 

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 4 
)درصد(

 1/2

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 5 
)درصد(

 29/9

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 10 
)درصد(

 7/1

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 15 
)درصد(

 4/8

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 20 
)درصد(

 7

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 26 
)درصد(

4/9
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شاخص
وضعیت شاخصوضعیت شاخص در سال

در سال 1410 13901398

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 32 
)درصد(

5/2

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 40 
)درصد(

10/2

سهم کاالیي بخش کشاورزی دارای تعرفه 55 
)درصد(

 29/4

سهم کاالیي دارای تعرفه فصلی
مانندنارنگی ها، سیب و پیله کرم ابریشم و غیره 

)درصد(
0/4

 * کشورهای منطقه اقتصادی منا بر اساس گزارش یونیسف در ژانویه 2021: الجزایر، اردن، بحرین، جیبوتی، مصر، 
عراق، فلسطین، کویت، لبنان، لیبی، سودان، سوریه، مراکش، عمان، عربستان، تونس، امارات، یمن و قطر

چالش های اصلی �
منفی بودن تراز تجاری بخش ) 6/8 میلیارد دالر ارزشی و 17/4 میلیون تن وزنی( _
وجـود تحریم هـای ظالمانـه بین المللـی، نوسـانات نـرخ ارز ضعـف و محدودیت در برقـراری روابط  _

تجـاری با کشـورهای مختلف
توزیع نامناسب تعرفه میان ردیف های کاالیی و تغییرات مستمر سیاست های تجاری _
ناهماهنگی برنامه تولید و تجارت بر اساس استراتژی مشخص _
استانداردهای بسته بندی و بهداشتی محموله های تجاری _
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قاچاق کاالها و محصوالت کشاورزی )به ویژه قاچاق معکوس( _
کمرنگ بودن نقش تشکل ها در تجارت محصوالت کشاورزی _
صادرات محصوالت کشاورزی خام  به صورت فله با ارزش افزوده پایین _
وابسـتگی بـاال بـه واردات نهاده هـای خـوراک دام و طیـور، وابسـتگی 50 درصـدی در شـکر، 36  _

درصـدی در برنـج، 13 درصـدی حبوبـات، 84 درصـدی روغـن نباتـی، 17/5 درصدی گوشـت قرمز )در 
)1398 سال 

ضعف در پایانه های صادراتی و گمرکات _
تعامل ناکافی میان تولید کنندگان دانه و کارخانجات روغن کشی و روغن و خوراک دام _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
مثبت نمودن تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا _
رفع و یا کاهش آثار تحریم های ظالمانه بین المللی، کاهش نوسانات نرخ ارز _
تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش تجارت با تاکید بر همسایگان  _
توزیع مناسب تعرفه میان ردیف های کاالیی و ثبات سیاست های تجاری _
هماهنگی بخشی به برنامه تولید و تجارت بر اساس استراتژی مشخص _
کاهـش صـادرات محصوالت کشـاورزی خام ، ارتقـاء ارزش افـزوده و ارتقاء وضعیت بسـته بندی و  _

بهداشـتی محموله هـای تجاری
جلوگیری از قاچاق کاالها، محصوالت و نهاده های کشاورزی )به ویژه قاچاق معکوس( _
افزایش نقش تشکل ها در تجارت محصوالت کشاورزی _
کاهش ضریب وابستگی به واردات محصوالت و نهاده های کشاورزی _
تقویت زیرساخت ها و فرآیندها در پایانه های صادراتی و گمرکات _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه کاهش کسـری تراز تجاری محصوالت کشـاورزی با کاهـش واردات از طریق افزایش ضریب  _  

خـود کفایـی کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجـارت محصوالت 
غذایـی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی (

برنامـه کاهـش کسـری تراز تجـاری محصوالت کشـاورزی با حمایـت از صادرات محصـوالت دارای  _  
ارزش افزوده و مزیت نسـبی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجارت محصوالت 

غذایـی  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت صمت (
برنامـه شناسـایی حـوزه های متاثـر از تحریـم در ارکان امنیت غذایـی و اقدامـات الزم برای خنثی  _  

سـازی و کـم  اثـر کـردن تحریم هـا )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تجارت 
محصـوالت غذایـی بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت امـور خارجه، 

وزارت صمـت و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی (
برنامـه توسـعه دیپلماسـی اقتصـادی بـه ویـژه بـا کشـورهای همسـایه و انعقـاد موافقت نامه هـای  _  

تجاری دو و چندجانبه الزم )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجارت محصوالت 
غذایـی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمـت و وزرات امـور خارجه (

برنامـه اصـالح سـاختار وزارت کشـاورزی و وزارت امورخارجـه بـرای توسـعه تجـارت محصـوالت  _  
کشـاورزی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجارت و بازار محصوالت کشـاورزی 

بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت امورخارجـه، سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور(.
برنامـه مهندسـی مجـدد نظـام تعرفه ای در راسـتای حمایـت از تولیـدات داخل )بـا در نظر گرفتن  _  

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تجارت محصـوالت غذاییبـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
وزارت صمـت و وزرات امـور خارجـه (

برنامـه جامـع جلوگیـری از قاچـاق کاالهـا، محصـوالت و نهاده هـای کشـاورزی )بـه ویـژه قاچـاق  _  
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معکـوس( )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجارت و بازار محصوالت کشـاورزی 
با مسـئولیت وزارت کشـور، وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمت، وزارت امورخارجه، وزارت امور اقتصادی 

و دارایـي، وزارت راه و شهرسـازی، سـازمان برنامـه و بودجه(.
برنامـه ارتقـاء نقـش و جایـگاه تشـکل ها در تجـارت محصـوالت کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتـن  _  

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تجارت و بـازار محصوالت کشـاورزی بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صمـت، وزارت امورخارجـه، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، وزارت راه و شهرسـازی، 

سـازمان برنامـه و بودجـه، اتـاق بازرگانـی صنایـع و معـادن، وزارت کشـور(.
برنامـه دانـش بنیـان بهبـود زیرسـاخت ها و فرآیندها در پایانه هـای صادراتی و گمـرکات )با در نظر  _  

گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان تجـارت و بازار محصوالت کشـاورزی با مسـئولیت وزارت 
صمـت، وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت عتـف، 

معاونـت علـم و فناوری رییـس جمهور(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(31  �
بهبود سخت افزاری و نرم افزاری نظام تجارت محصوالت کشاورزی و غذا _
بهبود سخت افزاری و نرم افزاری نظام تعرفه ای در راستای حمایت از تولیدات داخل _
بهبـود سـخت افزاری و نرم افـزاری سـاختارهای مبـارزه با قاچـاق کاالها، محصـوالت و نهاده های  _

کشـاورزی )به ویژه قاچـاق معکوس(
بهبود سخت افزاری، نرم افزاری و فناوری زیرساخت ها و فرآیندها، پایانه های صادراتی و گمرکات _

31- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

سند ذخیره سازی محصوالت کشاورزی
شماره سند: 39

رئیس کارگروه: دکتر علی کیانی راد
اعضای کارگروه: فرزانه عبادی، دکتر علی اکبر باغستانی، دکتر کتایون شمشادی

شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

سهم ذخایر راهبردی مصوب سال 97 از عرضه سال1397 )درصد(

3111قند و شکر

1710برنج

3130روغن

3825گندم

33گوشت قرمز)عرضه با محاسبه با محصوالت فرعی(

32مرغ

157ذرت

129جو

8-کنجاله سویا

41004390مجموع ذخایر )هزار تن(
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

؟5ظرفیت سردخانه )میلیون تن(

261500ظرفیت مخازن روغن )هزار تن(

14/214/2سیلوي گندم)بتني وفلزي( )هزار تن(

انبار ذخیره گندم  )سرپوشیده معمولي ونیمه مکانیزه، 
مکانیزه و انبار روباز چادری( )هزار تن(

6/67

1/11/1انبار ذخیره سایر کاالها ) قند و شکر، برنج و ..( )هزار تن(

چالش های اصلی �

مشخص نبودن آمار دقیق ظرفیت انبارهای و سردخانه های ذخیره سازی محصوالت _
فقدان مدیریت جامع و نیازسنجی انبارهای چندمنظوره و فنی و سردخانه های مورد نیاز _
نارسـایی در مدیریـت ظرفیـت و زمـان و میـزان آزادسـازی ذخایـر راهبـردی و ناهماهنگـی میان  _

دسـتگاه های ذیربـط
دقیق نبودن پیش بینی خریدهای داخلی و واردات در تامین ذخایر راهبردی _
کمبود مخازن ذخیره روغن و سردخانه ها و بهینه سازی انبارهای نگهداری محصوالت راهبردی _
هزینـه بـر بودن انجـام ذخیره سـازی )هزینه هـای انبـارداری، هزینه افت، فسـاد محصـول، هزینه  _

کاهـش قیمت(
توزیع نامناسب سیلوها و انبارها با توجه به مناطق اصلی تولید محصول در کشور _  
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نابسامانی و کمبود امکانات آزمایشگاهی کنترل کیفیت در گمرک _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
تدقیق آمار تعداد و ظرفیت انبارهای و سردخانه های ذخیره سازی محصوالت _
مدیریت جامع و نیازسنجی انبارهای چندمنظوره و فنی و سردخانه ها _
مدیریـت ظرفیـت، زمان و میزان آزادسـازی ذخایر راهبردی و ایجاد هماهنگی بین دسـتگاه های  _

ذیربط
اولویت استفاده از تولید داخلی در تامین ذخایر راهبردی _
تقویت زیرساخت های الزم برای ذخایر خوراک دام و طیور _
اسـتفاده از فناوری های نوین در احداث، نوسـازی و بازسـازی مخازن، سـردخانه ها و بهینه سـازی  _

انبارهای نگهـداری محصوالت راهبردی 
توزیع سـیلوها، انبارها، سـردخانه ها با توجه به مناطق اصلی تولید محصول در کشـور، هماهنگ  _

با آمایش سـرزمین
افزایش کمی و کیفی امکانات آزمایشگاهی کنترل کیفیت در گمرک _

برنامه های اجرایي �

تدویـن برنامـه جامـع تدقیـق آمـار تعـداد و ظرفیـت سـیلو ها، انبارهـا، مخـازن و سـردخانه های  _  
ذخیره سـازی محصوالت غذایي، نیازسـنجی، بهینه سـازی و توسـعه سـیلو، مخازن، سـردخانه ها و انبارها 
بـا تاکیـد بـر فناوری هـای نویـن )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان ذخایـر  با 

مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت صمـت، تشـکل ها(
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برنامـه مدیریـت ظرفیـت، زمـان و میـزان آزادسـازی ذخایـر راهبـردی و ایجـاد هماهنگـی بیـن  _  
دسـتگاه های ذیربـط و اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی در تامیـن ذخایـر راهبـردی )بـا در نظـر گرفتـن 
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان ذخایـر  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و 

بودجـه، وزارت صمـت، تشـکل ها (
برنامـه ارتقـاء کمـی و کیفی امکانـات آزمایشـگاهی کنترل کیفیت نهـاده ها و محصـوالت وارداتی  _  

)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان ذخایـر بـا مسـئولیت وزارت اقتصـاد و امور 
دارایـي، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت صمـت، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 

تشـکل ها (

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(32  �

ایجـاد نظـام جامـع و هوشـمند اطالعـات سـیلو ها، انبارهـا، مخـازن، سـردخانه ها و تاسیسـات  _
ذخیره سـازی محصـوالت غذایـي، اعـم از دولتـی و غیردولتـی 

اسـتفاده از فناوری های نوین در سـیلو ها، انبارها، مخازن و سـردخانه ها و تاسیسـات ذخیره سازی  _
غذایي محصوالت 

ایجاد نظام مدیریت هوشمند ظرفیت، زمان و میزان آزادسازی ذخایر راهبردی  _
توسـعه امکانـات آزمایشـگاهی مـدرن کنترل کیفیت و سـالمت نهاده هـا و محصـوالت وارداتی با  _

تاکیـد بر افزایش سـرعت و دقت در پاسـخگویي

32- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه فراهمی غذا �

سند کشت فراسرزمینی
شماره سند: 40

رئیس کارگروه: مهندس شاطرزاده
اعضای کارگروه: 

شاخص
وضع موجود

 )میانگین 98-95( و

وضعیت

در سال 1410

213189175مجموع واردات محصوالت کشاورزی )هزار تن(

نسبت محصوالت کشاورزی تامین شده در قالب کشت 
فراسرزمینی به محصوالت وارداتی )درصد(

50 درصد0

چالش های اصلی �
مشـخص نبـودن، اسـتراتژی هاو  سیاسـت های اجرایـی کشـاورزی فراسـرزمینی در وزارت جهـاد  _

کشـاورزی، نبـود سـاختار اجرایـی و نظارتـی برای هدایـت و نظارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخل و 
خـارج از کشـور، نبـود تفاهم نامه هـای دولتـی بین کشـوری.

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
تدوین راهبرد ها و  سیاسـت های اجرایی کشـاورزی فراسـرزمینی، ایجاد سـاختار اجرایی و نظارتی  _
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بـرای هدایـت و نظـارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخل و خارج از کشـور، انعقـاد تفاهم نامه فی مابین 
دولـت جمهـوری اسـالمی ایران و کشـورهای هـدف، سـامان دهی فعـاالن حقیقی و حقوقـی در عرصه 

فراسرزمینی کشاورزی 

برنامه های اجرایي �
برنامـه تدویـن راهبرد هـا و  سیاسـت های اجرایی کشـاورزی فراسـرزمینی، ایجاد سـاختار اجرایی و  _  

نظارتـی بـرای هدایـت و نظـارت کشـاورزی فراسـرزمینی در داخـل و خـارج از کشـور )با در نظـر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان کشت فراسرزمینی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سازمان 

برنامـه و بودجه و تشـکل ها(
برنامـه انعقـاد تفاهم نامه فی مابین دولت جمهوری اسـالمی ایران و کشـورهای هدف و سـامان دهی  _  

فعـاالن و حقیقـی و حقوقـی در عرصـه کشـاورزی فراسـرزمینی کشـور )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجات سـند پشـتیبان کشـت فراسـرزمینی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت امور خارجه، 

سـازمان برنامـه و بودجه و تشـکل ها(
برنامـه کشـت قـراردادی و فراسـرزمینی بـه منظـور تقویـت زنجیـره ارزش محصـوالت کشـاورزی و  _  

تامین کمبود محصوالت راهبردی کشـور )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان کشـت 
فراسـرزمینی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت صمت، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(33  �
ایجاد ساختار اجرایی و نظارتی برای هدایت و نظارت کشاورزی فراسرزمینی در داخل و خارج از کشور _

33- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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دسترسی به غذا �

اسامی مشارکت کنندگان در تهیه اسناد دسترسی به غذا
همکاراننام مسئولنام سندردیف

1
دسترسی 

فیزیکی
علی کیانی راد

دکتر فاطمه پاسبان - مهندس مرضیه مرادی - دکتر فرزین علی مالیری - 

مهندس لیال اروجلو - مهندس حسین قاضی میرسعید - منوچهر شاهمرادی فرد 

- دکتر طاهر طاهریان - مهندس مسیح حبیبی - دکتر صدیف بیک زاده-  دکتر 

علی اکبر باغستانی

2
دسترسی 

اقتصادی
علی کیانی راد

غالمرضا فروهش تهرانی - دکتر کتایون شمشادی - دکتر کوهسار خالدی - مریم 

السادات میرمالک ثانی - راضیه آراسته - دکتر ماندانا طوسی -  دکتر علی اکبر 

باغستانی - منوچهر شاهمرادی فرد
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حوزه دسترسی به غذا �

سند دسترسی فیزیکی
شماره سند: 41

رئیس کارگروه: علی کیانی راد
اعضای کارگروه: دکتر مرضیه مرادی، دکتر صدیف بیک زاده، دکتر فاطمه پاسبان

شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410
13901398

تعداد میادین و فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی )تهران بزرگ(*

184247

تعداد میادین و فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت 
کشاورزی کل کشور

؟؟

35116350 )1395(فروشگاه های زنجیره ای بزرگ

95956613232421550000فروشگاههای کوچک به ازای جمعیت

سهم مبادالت مجازی محصوالت کشاورزی از کل معامالت 
مجازی

؟؟

9451073طول  خطوط صنعتي - تجاري راه آهن )کیلومتر(

448989وزن بار جابجا شده توسط راه آهن : کشاورزي - هزار تن

3269350478وزن بار جابجا شده توسط راه آهن :غذایی  - هزار تن
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410
13901398

سهم وزن بار جابجا شده توسط راه آهن : کشاورزي  نسبت 
به کل

2.173.14

1.371.96وزن بار جابجا شده توسط راه آهن :غذایی  - نسبت به کل

85128089تعداد شناورها  با ظرفیت هزار تن  - فروند

9865122371تعداد وانت و کامیونت - حمل و نقل جاده ای -دستگاه

71444693تعداد کامیون -حمل و نقل جاده ای -دستگاه

2019.8درصد میزان کاالی حمل شده کشاورزی و دامی از کل

395271343325تعداد وسایل نقلیه عمومی باري

7622192550میزان کاالی حمل شده کشاورزی و دامی -هزار تن

* در سایر شهرها، اطالعات گزارش نشده است.

چالش های اصلی �
نابسامانی در بازار کاال و خدمات برای تولیدکننده و مصرف کننده _
 وجـود شـکاف زیـاد بیـن قیمـت دریافتی تولیدکننـده و قیمـت پرداختی مصرف کننـده و  وجود  _

زائد واسـطه های 
 ضعـف نـاوگان اختصاصـی حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی و نارسـایی کمـی و کیفـی در  _

انبارهـای فنـی و سـردخانه های مرتبـط بـا زنجیـره تولیـد
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تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی از تغییرات مکرر سیاست های صادراتی _
ناکارامـدی نظـام توزیع در شـرایط تکانه هـای اجتماعی، اقتصـادی و مخاطرات اقلیمـی و حوادث  _

غیـر مترقبه
نابسامانی و پایین بودن سهم بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی  _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
سـاماندهی بـازار کاال و خدمـات بـرای تولیدکننـده و مصـرف کننـده بـه منظـور متعادل سـازی  _

قیمـت دریافتـی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصـرف کننـده و  حـذف واسـطه های زائـد
ایجـاد و تقویـت نـاوگان اختصاصـی حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی و ارتقاء کمـی و کیفی  _

انبارهـای فنـی و سـردخانه های مرتبـط بـا زنجیـره تولید
ارتقاء سالمت و بهداشت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در سرتاسر زنجیره ارزش _
کاهش تاثیرپذیری دسترسی فیزیکی با ثبات بخشی سیاست های صادراتی _
کارآمدی نظام توزیع و قیمت در شرایط تکانه های، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی  _
کارامدسازی نظام توزیع در شرایط تکانه های اجتماعی، مخاطرات اقلیمی و حوادث غیر مترقبه _
تقویت سهم بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه سـاماندهی بازار کاال و خدمـات برای تولیدکننده و مصرف کننده به منظور متعادلHسـازی  _  

قیمـت دریافتـی تولیدکننـده و قیمـت پرداختـی مصـرف کننـده و  حـذف واسـطه های زائـد )بـا در نظر 
گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی فیزیکـی  با مسـئولیت وزارت صمـت و وزارت 

جهاد کشـاورزی(
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برنامـه ایجـاد و تقویـت نـاوگان اختصاصـی حمـل و نقل محصـوالت کشـاورزی و زیرسـاخت های  _  
مربوط )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی فیزیکی  با مسـئولیت وزارت 

راه و شهرسـازی، وزارت صمـت و وزارت جهـاد کشـاورزی(
برنامـه سـامان دهی صـادرات و کاهـش تاثیر آن بر دسترسـی فیزیکی )با در نظر گرفتن شـاخص ها  _  

و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی فیزیکی  با مسـئولیت وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد 
کشاورزی(

برنامـه ارتقـاء کارآمـدی نظـام توزیع و قیمت در شـرایط تکانه هـای ، اجتماعی، مخاطـرات اقلیمی  _  
و حـوادث غیـر مترقبـه )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی فیزیکی  با 

مسـئولیت وزارت صمـت و وزارت جهاد کشـاورزی(
برنامـه تقویـت سـهم بازارهـای مجـازی خرید و فـروش محصـوالت کشـاورزی )با در نظـر گرفتن  _  

شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی فیزیکی  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(34  �
 هوشـمند سـازی نظـام پایـش بازارهـای داخلـی و صادراتـی محصـوالت کشـاورزی بـا هـدف حـذف  _

بازاررسـانی کانـال  و کوتاه شـدن  زایـد  واسـطه های 
  ایجاد، ساماندهی و هوشمندسازی ناوگان اختصاصی توزیع محصوالت کشاورزی _
طراحـی و پیـاده سـازی نظـام واکنـش سـریع دسترسـی بـه  غذایـي در شـرایط تکانه هـای اجتماعی،  _  

مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیـر مترقبه
ایجاد و ساماندهی بازارهای مجازی خرید و فروش محصوالت کشاورزی _  

34- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه دسترسی به غذا �

سند دسترسی اقتصادی
شماره سند: 42

رئیس کارگروه:  
اعضای کارگروه:  

شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

نرخ بیکاری )درصد(

-10/6 12/3 کل

-11/8 13/7 شهری

-7/3 8/9 روستایی

توزیع درآمد )ضریب جینی(

-0/370/40کل

-0/360/38شهری

-0/340/35روستایی

-8574تولید ناخالص داخلی سرانه )ثابت 1390( )میلیون ریال(

15/1جمعیت زیر خط فقر کشور )درصد(
)1397(
18/4

فقر مطلق: صفر
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

نرخ تورم  )تغییر شاخص قیمت مصرف کننده( خانوارها 
)درصد(

)1391()1398(

3035کشور

2934شهری

3337روستایی

نرخ تورم قیمت خوراکی ها و آشامیدنی های خانوارهای )درصد(

4692550کشور

4643شهری

4543روستایی

سهم هزینه مواد غذایی مصرفی در مخارج خانوار )ضریب انگل( )درصد(

24/724/8خانوار شهری

39/239/3روستایی

درصد تغییرات )درصد(

0/4خانوار شهری

0/3خانوار روستایی

سهم هزینه اقالم خوراکی منتخب )درصد(

13/212/6گوشت قرمز
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

10/911/3انواع برنج

10/710/9انواع میوه

6/78/9انواع سبزی به جز سیب زمینی

8/68/3 گوشت طیور

درآمد اسمی )میلیون ریال(

541 130 متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری

297 79 متوسط درآمد ساالنه خانوار روستایی

210419متوسط درآمد کل خانوار ها

درآمد واقعی یا قدرت خرید* شاخص قیمت مصرف کننده )100=1390( )میلیون ریال(

130294متوسط درآمد واقعی ساالنه خانوارهای شهری

161 79 متوسط درآمد واقعی  خانوار روستایی

210227متوسط درآمد واقعی  کل خانوار ها

3063 بودجه حمایت از اقشار آسیب پذیر )هزار میلیارد تومان(

نسبت جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی به کل 
جمعیت**  )درصد(

4/610/2
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

برآورد حمایت از مصرف کنندگان غذا)CSE() مجموع 
حمایت های قیمتی و پرداخت های انتقالی( )هزار میلیارد 

ریال- نرخ ارز رسمی(

)1396(
-593/8-3631/5

 این شاخص 
عموماً منفی است 

اما نوع حمایت 
باید هدفمند باشد

برآورد حمایت از مصرف کنندگان غذا)CSE() مجموع 
حمایت های قیمتی و پرداخت های انتقالی( )هزار میلیارد 

ریال-  نرخ ارز غیررسمی(

)1396(
-88

3143/4

شاخص حمایت از مصرف کنندگان غذا ) CSE%) )حاصل 
تقسیم برآورد حمایت از مصرف کننده به حاصل تفریق 

ارزش غذای مصرفی و پرداخت های انتقالی( ) درصد- نرخ 
ارز رسمی(

)1396(
-18

-53

شاخص حمایت از مصرف کنندگان غذا ) CSE%) )حاصل 
تقسیم برآورد حمایت از مصرف کننده به حاصل تفریق 

ارزش غذای مصرفی و پرداخت های انتقالی( ) درصد- نرخ 
ارز غیر رسمی(

)1396(
-3

46
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده گندم )آرد و 
نان(***

 باتوجه به قیمت خرید 
تضمینی 1700 تومانی 

گندم و فروش گندم برای 
نان یارانه ای به قیمت 665 

تومان، اختالف قیمت 
مصرف کننده گندم با قیمت 
تولید کننده 1035- ریال 

بوده است.

کاهش فاصله 
قیمت تولید 

کننده و قیمت 
مصرف کننده

فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف کننده گوشت قرمز **** 
)ریال/کیلوگرم(

گوشت گاو: 
 67210

گوشت گاو: 
 493877

گوشت 
گوسفند: 

7901

گوشت 
گوسفند: 
 504289

فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده شیر )ریال/
کیلوگرم(

 7303 7714

فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده محصوالت قندي 
و قندوشکر)شکر مبنا قرار گرفته است( )ریال/کیلوگرم(

 2917  23017

فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده گوشت مرغ  
)ریال/کیلوگرم(

39008560
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شاخص
وضعیتوضعیت در سال

در سال 1410 13901398

فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده تخم مرغ )ریال/
کیلوگرم(

371012450

*  قدرت خرید براساس براساس فرمول درآمد اسمی/شاخص قیمت
** جمعیت ایران سال 1390: 75 میلیون نفر- جمعیت ایران سال 1398: 83 میلیون نفر-تحت پوشش نهادهای 

حمایتی سال 1390: 3.5 میلیون نفر- تحت پوشش نهادهای حمایتی سال 1398: 8.5 میلیون نفر
 *** با توجه به یارانه ای بودن گندم و آرد و قیمتهای مصوب برای نان در این زنجیره، گندم یارانه ای و گندم خریداری 

شده مالک محاسبات قرار گرفته است.
**** محاسبه بر اساس تفاوت قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو و گوسفند زنده درب دامداری با قیمت یک کیلوگرم 

گوشت گاو و گوسفند در بازار

چالش های اصلی �
باال بودن نرخ بیکاری  _
کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل پایین بودن درآمد و باالبودن سطح عمومی قیمت ها _
بـاال بـودن سـهم هزینـه غذا از هزینـه خانوارها )در سـال 98 این نسـبت برای خانوارهای شـهری  _

و روسـتایی بـه ترتیب ٪25 و ٪40 بوده اسـت(
فقـدان نظـام دقیـق پایـش و ارزیابـی خانوارهـای زیـر خط فقـر غذایـی و حمایت هـای غذایی از  _
نان  آ
پاییـن بـودن سـرانه دریافـت انرژی )پنـج دهک اول جامعـه( و پروتئین )هفت دهـک اول جامعه(  _

غذا از 
پایین بودن سرانه دریافت پنج دهک اول از انرژی و هفت دهک اول از پروتئین در سال 1398 _
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نبود متولی مشخص برای حمایت از اقشار نیازمند به کمک غذایی _
نبـود برنامـه حمایتـی مناسـب بـرای اقشـار آسـیب پذیـر در تکانه هـای اجتماعـی، اقتصـادی،  _

مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیـر مترقبـه

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
کاهش نرخ بیکاری _
افزایش قدرت خرید خانوار و ایجاد تعادل در سطح عمومی قیمت ها _
متعادل سازی سهم هزینه غذا از هزینه خانوارها  _
افزایش سرانه دریافت انرژی و پروتئین در هفت دهک اول جامعه _
ایجاد نظام دقیق پایش و ارزیابی خانوارهای زیر خط فقر غذایی _
تعیین متولی مشخص برای حمایت از اقشار نیازمند به حمایت غذایی _
حمایتـی اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه در تکانه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، مخاطـرات اقلیمـی و  _

حـوادث غیـر مترقبه
کنترل مهاجرت های بی رویه و جلوگیری از حاشیه نشینی و سامان دهی آن  _

برنامه های اجرایي �
برنامـه توانمندسـازی اقتصـادی دهک هـای پاییـن جامعـه بـا تاکیـد بـر اشـتغال )در هـر خانواده  _  

حداقـل یـک نفـر شـاغل باشـد( )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی 
اقتصادی  با مسـئولیت سـازمان برنامه و بودجه، وزارت کشـور، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی(

برنامه متعادل سـازی سـهم هزینه غذا از هزینه خانوارها و افزایش سـرانه دریافت انرژی و پروتئین  _  
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در هفت دهک اول جامعه )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان دسترسـی اقتصادی  
با مسـئولیت سـازمان برنامه و بودجه، وزارت کشـور، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی(

برنامـه تعییـن متولی، شناسـایی اقشـار زیر خط فقـر غذایی و تحت پوشـش قـرار دادن افرادی که  _  
توانایـی اشـتغال ندارنـد بـا نظـام حمایتی تامین کمـک غذایی )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات 
سـند پشـتیبان دسترسـی اقتصادی  با مسئولیت سـازمان برنامه و بودجه، وزارت کشـور، وزارت کار و رفاه 

اجتماعـی، بانک مرکزی(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(35  �
توانمندسازی اقتصادی دهک  های پایین جامعه با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین _  
نظـام جامع و هوشـمند شناسـایی اقشـار زیر خـط فقر غذایی به منظـور بهبود ضریب حمایت از اقشـار  _  

آسیب پذیر

35- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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مصرف و سالمت غذا �

اسامی مشارکت کنندگان در تهیه اسناد سالمت و مصرف غذا
همکاراننام مسئولنام سندردیف

الگوی مصرف1
دکتر زهرا 

عبداللهی

دکتر مرتضی عبداللهی، دکتر ناصر کالنتری، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، 

آناهیتا هوشیارراد، دکتر سید امیر محمد مرتضویان، دکتر افشین سلطانی، دکتر 

هدایت حسینی، الناز جعفروند، فرزانه صادقی قطب آبادی

2
سوءتغذیه و 

مکمل یاری

دکتر زهرا 

عبداللهی

فرزانه صادقی قطب آبادی، الناز جعفروند، دکتر مینا مینایی، دکتر مریم زارعی، 

دکترپریسا ترابی، حسین فالح، فرید نوبخت

سواد تغذیه3
دکتر زهرا 

عبداللهی

دکتر اعظم دوست محمدیان، الناز جعفروند، دکتر مینا مینایی، دکترپریسا ترابی، 

سپیده دولتی

تنوع غذایی4
دکتر زهرا 

عبداللهی

دکتر مرتضی عبداللهی، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، آناهیتا هوشیارراد، دکتر 

سید امیر محمد مرتضویان

آب آشامیدنی5
دکتر زهرا 

عبداللهی
مهندس غالمرضا شقاقی، ایوب بیکی، هدی کردونی

سالمت غذا6

دکتر مهدی خلج 

و دکتر هدایت 

حسینی

دکتر جهانفر دانشیان، دکتر حمید خانقاهی، دکتر بهمن نقیبی، دکتر جواد امیری، 

دکتر کاظم رمضانی،خانم دکتر نوربخش، دکتر شهبازی، دکتر محمد علی ملبوبی



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

242

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه مصرف و سالمت غذا �

سند الگوی مصرف
شماره سند: 43

رئیس کارگروه:  دکتر زهرا عبداللهی
اعضـای کارگـروه:  دکتـر مرتضـی عبداللهـی، دکتـر ناصـر کالنتـری، دکتـر فاطمـه محمـدی 
نصرآبـادی، آناهیتـا هوشـیارراد، دکتـر سـید امیـر محمـد مرتضویـان، دکتر افشـین سـلطانی، دکتر 

هدایـت حسـینی، النـاز جعفرونـد، فرزانـه صادقـی قطـب آبادی

شاخص

وضعیت مطلوب وضعیت موجود

)سال 1410( )گرم / 

نفر / روز(

الگوی مصرف 

)گرم /نفر/روز(

الگوی مطلوب وزارت 

بهداشت )گرم /نفر/روز(

سبد غذایی

336330300آرد گندم )نان و ماکارونی(

1009570برنج

182630حبوبات

687094سیب زمینی

463535روغن

664040قند و شکر

212280280میوه ها
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شاخص

وضعیت مطلوب وضعیت موجود

)سال 1410( )گرم / 

نفر / روز(

الگوی مصرف 

)گرم /نفر/روز(

الگوی مطلوب وزارت 

بهداشت )گرم /نفر/روز(

228300300سبزی ها

343835گوشت قرمز

624655مرغ

253535تخم مرغ

190250250لبنیات

1822-آبزیان

ویژگی های الگوی مصرف

440580580مجموع میوه و سبزی )گرم در روز(

264425492426مجموع انرژی )کیلوکالری در روز(

636361درصد انرژی از کربوهیدرات

252325درصد انرژی از چربی

121314درصد انرژی از پروتئین

9/766درصد انرژی از قند ساده

76/28182مجموع پروتئین )گرم در روز(

383943درصد پروتئین حیوانی
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شاخص

وضعیت مطلوب وضعیت موجود

)سال 1410( )گرم / 

نفر / روز(

الگوی مصرف 

)گرم /نفر/روز(

الگوی مطلوب وزارت 

بهداشت )گرم /نفر/روز(

626157درصد پروتئین گیاهی

6/36/46درصد پروتئین از گوشت قرمز

484848نسبت میوه به مجموع میوه و سبزی

)WHO 102 درصد108 درصد111 درصدانرژی )درصد نسبت به توصیه

 )WHO 152 درصد156 درصد140 درصدپروتئین )درصد نسبت به توصیه

)WHO 78 درصد79 درصد65 درصدکلسیم )درصد نسبت به توصیه

)WHO 89 درصد90 درصد82 درصدآهن )درصد نسبت به توصیه

)WHO درصد نسبت به توصیه( A 158 درصد156 درصد120 درصدویتامین

)WHO درصد نسبت به توصیه( B2 119 درصد119 درصد96 درصدویتامین

138515631546وزن سبد غذایی )گرم در روز(

-3063 زمین الزم )میلیون هکتار(**

-آب الزم )میلیارد متر مکعب(

-کود نیتروژن الزم )هزار تن(

-کود فسفر الزم

-کود پتاسیم الزم
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شاخص

وضعیت مطلوب وضعیت موجود

)سال 1410( )گرم / 

نفر / روز(

الگوی مصرف 

)گرم /نفر/روز(

الگوی مطلوب وزارت 

بهداشت )گرم /نفر/روز(

-انرژی الزم )میلیون گیگاژول(

-انتشار گاز های گلخانه ای )میلیون تن(***

*  قدرت خرید براساس براساس فرمول درآمد اسمی/شاخص قیمت
** جمعیت ایران سال 1390: 75 میلیون نفر- جمعیت ایران سال 1398: 83 میلیون نفر-تحت پوشش نهادهای 

حمایتی سال 1390: 3.5 میلیون نفر- تحت پوشش نهادهای حمایتی سال 1398: 8.5 میلیون نفر
 *** با توجه به یارانه ای بودن گندم و آرد و قیمتهای مصوب برای نان در این زنجیره، گندم یارانه ای و گندم خریداری 

شده مالک محاسبات قرار گرفته است.
**** محاسبه بر اساس تفاوت قیمت یک کیلوگرم گوشت گاو و گوسفند زنده درب دامداری با قیمت یک کیلوگرم 

گوشت گاو و گوسفند در بازار

چالش های اصلی �
ضعف برنامه ملی پایش الگوی مصرف، سبد غذایی _
نامتعادل بودن سهم کربوهیدرات، پروتئین حیوانی و گیاهی در الگوی مصرف فعلی  _
مصرف زیاد قند و چربی در مقایسه با سبد مطلوب _
مصرف کم میوه، سبزی، شیر و لبنیات در مقایسه با سبد مطلوب _
مصرف کم ماهی و آبزیان در مقایسه با توصیه های بین المللی _
آب بر بودن برخی اقالم مصرفی در سبد غذایی _
هدفمند نبودن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای الگوی بهینه مصرف  _
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عـدم تامیـن صـد در صـدی آهن و کلسـیم از طریـق الگوی مصـرف فعلی وکم توجهـی به مکمل  _
هـای غذایـی به خصوص بـرای رده های سـنی خاص

مشخص نبودن میزان ریسک ناشی از آالینده های با منشاء غذایی در سبد مطلوب غذایی _
به روز نبودن جدول ترکیبات مواد غذایی ایران _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
تقویت برنامه ملی پایش الگوی مصرف، سبد غذایی _
کاهش سهم کربوهیدرات در تامین انرژی _
متعادل تر نمودن سهم مصرف پروتئین گیاهی و حیوانی _
کاهش مصرف قند و چربی  _
افزایش مصرف میوه، سبزی، شیر و لبنیات  _
افزایش مصرف ماهی و آبزیان به میزان توصیه های بین المللی _
کاهش سهم اقالم با نیاز آبی باال در سبد غذایی _
غنی سازی مواد غذایی و مکمل یاری گروه های در معرض خطر _
هدفمند کردن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای الگوی بهینه مصرف _
پایش و ارزیابی دوره ای و مستمر آالینده های با منشاء غذایی در سبد مطلوب غذایی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه تقویـت نظـام پایش و ارزیابی مسـتمر الگـوی مصرف، متعادل سـازی اجـزای الگوی مصرف  _  

و سـهم پروتئین هـای حیوانـی و گیاهـی، کاهـش سـهم اقـالم آب بر در سـبد غذایـی )با در نظـر گرفتن 
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شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان الگـوی مصـرف، سـوء تغذیـه، سـواد تغذیـه و تنـوع غذایـی  بـا 
مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و امـوزش پزشـکی، وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صنعـت، معدن و 

تشـکل ها( تجارت، 
برنامـه هدفمنـد کـردن یارانه هـای تخصیـص یافته به مـواد غذایی بـر مبنای الگـوی بهینه مصرف  _  

غذایـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان الگـوی مصـرف، سـوء تغذیه، سـواد 
تغذیـه و تنـوع غذایـی  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی، 
، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و 

تشـکل ها( بودجه، 
برنامـه تامیـن ریزمغذی هـا بـه ویـژه آهـن و کلسـیم از طریق اصالح الگـوی مصرف و تقویت شـیر  _  

مدرسـه، غنی سـازی خـاک بـا ریزمغذی هـا، به نـژادی گونه هـای گیاهـی و دامـی، غنی سـازی محصوالت 
غذایـی و مکمل یـاری غذایـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان الگـوی مصرف، 
سـوء تغذیه، سـواد تغذیه و تنوع غذایی  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت بهداشـت، درمان و 

امـوزش پزشـکی، وزارت صمـت، سـازمان برنامه و بودجه، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(36  �

_ D و ویتامین A غنی سازی مواد غذایی با ریزمغذی ها از جمله آهن، روی و کلسیم، ویتامین  
ارتقاء کیفیت مکمل های تغذیه ای  _  
به روز رسانی جداول ترکیبات مواد غذایی _  
ارزیابی ریسک آالینده های و باقیمانده های مضر در سبد غذایی مطلوب  _  

36- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه سالمت و مصرف غذا �

سند سوءتغذیه و مکمل یاری 
شماره سند: 44

رئیس کارگروه:  دکتر زهرا عبداللهی
اعضـای کارگـروه:  فرزانه صادقـی قطب آبادی، النـاز جعفروند، دکتـر مینا مینایـی، دکتر مریم 

زارعی، دکترپریسـا ترابی، حسـین فـالح، فرید نوبخت

وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد خانوارهایی که کمتر از 90 درصد انرژی 
مصرف می کنند

23
100 درصد خانوارها، 100 درصد انرژی 

مورد نیاز روزانه را دریافت کنند

درصد خانوار هایی که بیشتر از 120 درصد انرژی 
مصرف می کنند

کاهش به میزان 25 درصد وضع موجود35

درصد خانوار هایی که کمتر از 70 درصد کلسیم 
دریافت می کنند

76
100 درصدخانوارها حداقل 70 درصد 

نیاز را دریافت کنند

درصد خانوار هایی که کمتر از 70 درصد آهن 
دریافت می کنند

44
100 درصدخانوارها حداقل 70 درصد 

نیاز را دریافت کنند

درصد خانوار هایی که کمتر از 70 درصد ریبو 
فالوین دریافت می کنند

40
100 درصدخانوارها حداقل 70 درصد 

نیاز را دریافت کنند

درصد خانوار هایی که کمتر از 90 درصد پروتئین 
دریافت می کنند

14
حداقل 50 درصد کاهش نسبت به 

وضع موجود
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد خانوار هایی که کمتر از 90 درصد ویتامین 

A دریافت می کنند
55

حداقل 50 درصدکاهش نسبت به وضع 
موجود

10 درصد وضع موجود4/8 **)16/2- 2(درصد شیوع کوتاه قدی تغذیه ای

درصد شیوع کم وزنی و الغری
4/3

)1/3 -11/6(**
10 درصد وضع موجود

درصد شیوع چاقی و اضاقه وزن در جمعیت باالی 
18 سال

توقف یا کاهش سرعت افزایشی چاقی60

درصد شیوع چاقی و اضاقه وزن در جمعیت گروه 7 
تا 18 سال

توقف یا کاهش سرعت افزایشی چاقی31

درصد شیوع چاقی و اضاقه وزن و در معرض اضافه 
وزن در جمعیت زیر 5 سال

توقف یا کاهش سرعت افزایشی چاقی14

توقف یا کاهش سرعت افزایشی10درصد شیوع دیابت در زنان باالی 18 سال

توقف یا کاهش سرعت افزایشی8/5درصد شیوع دیابت در مردان باالی 18 سال

27درصد شیوع فشار خون باال در افراد باالی 18 سال
30 درصدکاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد شیوع کلسترول باالی خون در افراد باالی 
18 سال

48
30 درصدکاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد شیوع کم خونی در کودکان 23-15 ماهه
17/1

)8 -41/7(**
40 درصد کاهش نسبت به موضع 

موجود
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد شیوع کم خونی در کودکان 6 ساله
9/9

)5/9 -22/8(**
40 درصد کاهش نسبت به موضع 

موجود

درصد شیوع کم خونی در نوجوانان 14 تا 20 سال
9

)5/1 -20/5(**
40 درصد کاهش نسبت به موضع 

موجود

درصد شیوع کم خونی در زنان باردار
14/3

)9/1- 29/1(**
40 درصد کاهش نسبت به موضع 

موجود

شیوع کمبود ویتامین A در کودکان 15تا 23 ماهه
18/3

)11/7- 33(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

شیوع کمبود ویتامین A در زنان باردار
14

)6/8- 24(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

میزان کمبود ویتامین D در کودکان 15 تا 23 
مامه

23
)11- 36(**

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

میزان کمبود ویتامین D در کودکان 6ساله
56/2

)26/4- 57/4(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

میزان کمبود ویتامین D در نوجوانان 14 تا 20 
سال

76
)62/7- 86/8(**

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

میزان کمبود ویتامین D در زنان باردار
85/3

)76/2- 95/3(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

شیوع کمبود روی در کودکان 23-15 ماهه
19/1

)14- 31/4(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

شیوع کمبود روی در کودکان 6 ساله
13/6

)8/3- 18/5(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

شیوع کمبود روی در نوجوانان 14 تا 20 سال
11/4

)5- 20(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

شیوع کمبود روی در زنان باردار
28

)15/7- 40/5(**
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

حفظ شاخص4/7میزان شیوع گواتر ناشی از کمبود ید

درصد مادران بارداری که که مکمل آهن را منظم 
مصرف می کنند

افزایش به میزان حداقل 95 درصد85

درصد کودکان زیر 2 سالی که قطره آهن و آ+د را 
منظم مصرف می کنند

افزایش به میزان حداقل 70 درصد35

درصد خانوارهایی که حداقل 5 سهم )400 گرم( 
در روز سبزی و میوه مصرف می کنند

48
70 درصد افزایش نسبت به وضع 

موجود

درصد خانوارهایی که حداقل 2 سهم در روز شیر و 
لبنیات مصرف می کنند

20
50 درصد افزایش نسبت به وضع 

موجود

درصد خانوارهایی که حداقل 2 بار در هفته ماهی 
مصرف می کنند

10
50 درصد افزایش نسبت به وضع 

موجود

درصد خانوارهایی که کمتر از 5 گرم نمک مصرف 
می کنند

12
50 درصد افزایش نسبت به وضع 

موجود
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

44درصد افرادی که تحرک کافی دارند
25 درصد افزایش نسبت به وضع 

موجود

**  کمترین و ببیشترین درصد شیوع در استان های مختلف کشور

چالش های اساسی �
پاییـن بـودن سـطح فرهنـگ و سـواد تغذیـه ای در کشـور )بـه ویـژه در طـول زنجیـره فراهمـی،  _

دسترسـی و مصـرف(
تاثیـر نامطلـوب نوسـانات قیمـت مـواد غذایـی بـر انتخـاب غـذا و الگـوی مصـرف در دهک هـای  _

مختلف 
هدفمند نبودن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای الگوی بهینه مصرف _
پایین بودن کیفیت گندم، آرد و نان  _
تبلیغات محصوالت غذایی کم ارزش و نارسـایی فرهنگ سـازی تغذیه صحیح از طریق رسـانه های  _

جمعی
کـم تحرکـی، کمبـود امکانـات ورزش و تحـرک بدنـی، کمبـود فضـا های مناسـب فعالیـت بدنی  _

بویـژه بـرای دختـران و زنـان و عـدم توجـه جـدی بـه سـاعت ورزش در مدارس
کمبود کمی و کیفی مکمل های ساخت داخل و عدم اقبال اقشار آسیب پذیر به مصرف آنها _
شـیوع بـاالی انـواع سـوءتغذیه )کـم وزنـی، الغـری و کوتـاه قـدی، اضافـه وزن و چاقـی(، کمبود  _

ریزمغذی هـا )آهـن، روی، ویتامیـن A، ویتامیـن D و کلسـیم( و بیماری هـای غیرواگیر مرتبـط با تغذیه 
)بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی، دیابـت، انواع سـرطان ها(
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عدم پایش مستمر غذا و تغذیه در کشور _
عـدم دسترسـی آحـاد مردم خصوصا روسـتاییان به خدمات بهداشـتی-تغذیه ای و مشـاوره تغذیه  _

در قالب شـبکه های بهداشـتی درمانی کشـور
ضعف در شناسایی گروه های زیر خط فقر و نیازمند به پوشش حمایتی _
ظرفیـت پاییـن آزمایشـگاه هـای مـواد غذایی بـرای کنترل کیفیـت محصوالت غذایی غنی شـده  _

بویـژه آرد و نـان غنی شـده بـا ریزمغذی ها
نبود جایگاه قانونی مناسـب غذا و تغذیه در کشـور و جایگاه سـازمانی مناسـب برنامه های تغذیه  _

جامعه در وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی
توجـه ناکافـی بـه رابطـه غذا و سـالمت در تدوین سیاسـت هـای تولید،عرضه و مصـرف و واردات  _

مـواد غذایی
نارسـایی در تربیـت و به کارگیـری دانش آموختـگان حوزه سیاسـت گذاری، برنامه ریـزی و مدیریت  _

در امر غـذا و تغذیه

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
افزایـش سـواد و فرهنـگ تغذیـه صحیـح در جامعـه و جلب مشـارکت و توانمند سـازی جامعه با  _

تاکیـد بـر توانمنـدی سـازی زنان در راسـتای اجرایی شـدن الگوی مصـرف مطلوب
کنترل نوسانات قیمت مواد غذایی  _
هدفمند کردن یارانه های تخصیص یافته به مواد غذایی بر مبنای الگوی بهینه مصرف _
بهبود کیفیت زنجیره تولید نان )گندم، آرد، نان(  _
اجـرای قانـون ممنوعیت تبلیغـات محصوالت غذایی تهدیدکننده سـالمت در رسـانه های جمعی  _

ممنوعیـت تبلیغـات محصـوالت غذایـی تهدیـد کننده سـالمت مطابق با مـاده 48 قانون برنامه ششـم 
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توسعه
اخـذ عـوارض و مالیـات از محصـوالت غذایـی تهدیدکننـده سـالمت مطابـق بـا مـاده 69 قانون  _

برنامه ششـم توسـعه
سـوق دادن بخشـی از یارانـه قنـد و شـکر و روغـن به منابـع غذایـي و ریزمغذي ها به شـمار مي  _

رونـد از جملـه شـیر، ماسـت و پنیـر، گوشـت قرمـز و سـفید و حبوبات برای اقشـار آسـیب پذیـر و کم 
درآمد
فرهنگ سازی برای افزایش ورزش همگانی و تحرک بدنی و توسعه امکانات ورزشی  _
ارتقاء کمی و کیفی تولید مکمل های تغذیه ای داخلی _
تامیـن ریزمغذی هـا بـه ویـژه )ویتامیـن A، ویتامیـن D، آهـن و روي و کلسـیم( از طریق اصالح  _

الگـوی مصـرف، غنی سـازی خـاک بـا ریزمغذی هـا، به نـژادی گونه هـای گیاهـی و دامـی، غنی سـازی 
محصـوالت غذایـی و مکمل یـاری

پایش، ارزیابی و مراقبت مستمر وضعیت تغذیه  _
شناسایی گروه های زیر خط فقر و نیازمند به پوشش حمایتی _
کمک های غذایی برای اقشار کم درآمد و مبتال به سوءتغذیه _
دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی-تغذیه ای و مشـاوره تغذیـه در قالـب شـبکه هـای بهداشـتی  _

کشـور درمانی 
افزایش مالیات برای کلیه غذاهای تهدید کننده سالمت  _
ظرفیـت سـازی آزمایشـگاه هـای مواد غذایـی برای کنترل کیفیـت محصوالت غذایی غنی شـده  _

بویـژه آرد و نـان غنی شـده بـا ریزمغذی ها
ایجاد جایگاه قانونی مناسب غذا و تغذیه در دستگاه های دخیل در امنیت غذایی _
توجه  به رابطه غذا و سالمت در تدوین سیاست های تولید، مصرف و واردات مواد غذایی _
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ایجـاد توسـعه گرایـش هـای مختلـف حـوزه غـذا و تغذیـه در دوره هـای آمـوزش دانشـگاهی   _
تغذیـه( و  غـذا  مدیریت،اقتصـاد  و  برنامه ریـزی  )سیاسـت گذاری، 

برنامه های اجرایي �
برنامـه پیشـگیری و کنتـرل انواع سـوءتغذیه، کمبـود ریزمغذی هـا و بیماری هـای غیرواگیر مرتبط  _  

بـا تغذیـه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء تغذیه، سـواد 
تغذیـه و تنـوع غذایـی  با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی، وزارت جهاد کشـاورزی، 

وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، تشـکل ها(
برنامـه ارتقـاء کمی و کیفی تولید مکمل هـای تغذیه ای داخلی غذایی )با در نظر گرفتن شـاخص ها  _  

و مندرجات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء تغذیه، سـواد تغذیه و تنوع غذایی  با مسـئولیت وزارت 
جهاد کشـاورزی، وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی، وزارت صمت، برنامه و بودجه(

برنامـه بهبـود کیفیـت زنجیره تولیـد نان )گنـدم، آرد، نان( غذایـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و  _  
مندرجـات سـند پشـتیبان الگـوی مصرف، سـوء تغذیه، سـواد تغذیه و تنـوع غذایی  با مسـئولیت وزارت 

صمـت، وزارت جهاد کشـاورزی، تشـکل ها(
برنامـه فرهنگ سـازی بـرای افزایـش ورزش همگانـی و تحـرک بدنـی و توسـعه امکانـات ورزشـی  _  

غذایـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان الگـوی مصـرف، سـوء تغذیه، سـواد 
تغذیـه و تنـوع غذایـی  بـا مسـئولیت وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی، 

وزارت کشـور، وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان صـدا و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه ایجـاد جایـگاه قانونـی مناسـب غـذا و تغذیه در دسـتگاه های ذی ربـط در امنیـت غذایی )با  _  

در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء تغذیه، سـواد تغذیـه و تنوع 
غذایـی  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت بهداشـت، درمـان و اموزش پزشـکی، وزارت صمت، 
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سـازمان امور اسـتخدامی، تشـکل ها(
برنامـه تقویـت تربیـت و به کارگیری دانش آموختگان حـوزه سیاسـت گذاری، برنامه ریزی و مدیریت  _  

در امـر غـذا و تغذیـه غذایـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان الگـوی مصرف، 
سـوء تغذیه، سـواد تغذیه و تنوع غذایی  با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و اموزش پزشـکی، وزارت 

تشـکل ها( عتف، 

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(37  �
توسعه فناوری مرتبط با تولید و مصرف کودهای ریزمغذی در مزرعه _  
معرفی و اصالح ارقام گیاهی جدید دارای پروتئین باال و غنی از نظر ریزمغذی ها _  
معرفی و اصالح نژادهای جدید دامی به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت پروتئین  _  
توسعه فناوری های تولید مکمل های تغذیه ای با کیفیت و قیمت مناسب  _  
توسعه فناوری های جدید در صنعت آرد و نان _  
ارتقاء فناوری های نوین کنترل کیفی مواد غذایی  _  

37- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه سالمت و مصرف غذا �

سند سواد تغذیه  
شماره سند: 45

رئیس کارگروه:  دکتر زهرا عبداللهی
اعضـای کارگروه:  دکتر اعظم دوسـت محمدیـان، الناز جعفروند، دکتر مینا مینایی، دکترپریسـا 

ترابی، سـپیده دولتی

وضع مطلوبوضع موجودشاخص

50درصد آشنایی خانوار با گروه های غذایی اصلی
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

46درصد آشنایی خانوار با مصرف میوه ها
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد جایگزینی پروتئین 
گوشت

51
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در خصوص اهمیت لبنیات در 
سبد غذایی

21
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد بهترین روغن برای 
مصرف

86
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد مقدار نمک توصیه 
شده

23
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد آشنایی خانوار در مورد نمک پنهان در 
غذاهای آماده

22
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

50درصد آشنایی خانوار در مورد نمک ید دار
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد نقش لبنیات به 
عنوان منبع تامین کلسیم

50
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد استفاده از نور 

D خورشید به عنوان بهترین منبع ویتامین
50

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد نقش غذاهای غنی 

D شده برای تامین ویتامین
14

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد نقش مکمل ها در 

D تامین ویتامین
18

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد منابع غذایی تامین 
کننده روی

20
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد منابع غذایی تامین 
کننده آهن

50
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد نقش فیبر غذا در 
پیشگیری بیماری های غیر واگیر

17
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود



259

ذا
 غ

ت
الم

س
و 

ف 
صر

م

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد آشنایی خانوار در مورد مصرف زیاد روغن و 
چربی در ابتال به بیماری های قلبی و عروقی

70
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد مصرف زیاد روغن و 
چربی در ابتال به چاقی و اضافه وزن

56
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد نقش تغذیه در دیابت 
و سرطان

13
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد ارتباط مصرف نوشابه 
های گازدار با اضافه وزن، چاقی و پوکی استخوان

50
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد مصرف بیش از حد 
غذاهای آماده و سریع با اضافه وزن و چاقی

62
50 درصد کاهش نسبت به وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد اثر مصرف بیش از 
حد غذاهای شیرین با ابتالی به دیابت

افزایش به میزان 95 درصد90

درصد آشنایی خانوار در مورد علل ایجاد اضافه وزن 
و چاقی مربوط به رژیم غذایی پر کالری

افزایش به میزان 90 درصد84

درصد آشنایی خانوار در مورد علل ایجاد اضافه وزن 
و چاقی مربوط به رژیم غذایی و کم تحرکی

افزایش به میزان 90 درصد64

درصد آشنایی خانوار در مورد اثر مصرف بیش از 
حد مواد غذایی شور در ایجاد فشار خون

افزایش به میزان 95 درصد88
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد آشنایی خانوار در مورد اثر مصرف بیش از 
حد مواد غذایی شور در ایجاد بیماری های قلبی و 

عروقی
44

50 درصد کاهش نسبت به وضع 
موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد اثر مصرف بیش از 
حد مواد غذایی شور در ایجاد بیماری کلیوی

16
افزایش به میزان 50 درصد وضع 

موجود

درصد آشنایی خانوار در مورد اثر مصرف بیش از 
حد مواد غذایی شور در ایجاد سکته مغزی

14
افزایش به میزان 70 درصد وضع 

موجود

سطح سواد غذا و تغذیه دانش آموزان مدارس 
ابتدایی شهر تهران

64 درصد متوسط و 
24درصد مطلوب

افزایش به میزان 30 درصد وضع 
موجود

میانگین امتیاز سواد غذا و تغذیه دانش آموزان ابتدایی شهر 

بانه از 100 امتیاز
59/3

میانگین امتیاز سواد غذا و تغذیه دانش آموزان سال 
آخر دبیرستان، از 100 امتیاز

52/1

چالش های اساسی �
ضعف ساختار آموزشی کشور از نظر تقویت سواد و مهارت های غذا و تغذیه   _
نبـود برنامه هـا و سیاسـت های مـدون در زمینـه ارتقـای سـواد غـذا و تغذیـه و  هدفمنـد نبـودن  _

برنامـه هـای آموزشـی غـذا و تغذیـه در صدا و سـیما
سـواد غـذا و تغذیه پاییـن ذیربطان حـوزه تولید، عرضه، مصـرف کنندگان )بخصوص سرپرسـتان  _
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خانوارهـا و مسـئوالن خریـد و تهیه غذا(، و اشـراف ناکافی متخصصان و سیاسـتگذاران به موضوع سـواد 
غـذا و تغذیه 

ناکافی بودن اعتبارات برای اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگسازی تغذیه صحیح _
تأثیر نامطلوب نوسانات قیمت مواد غذایي بر انتخاب های غذایی _
نبـود مطالعـات کافـی در زمینـه شناسـایی حوزه هـا و مولفه هـای سـواد غـذا و تغذیـه متناسـب  _

بـا سـطح تکامـل شـناختی و رفتـاری در گروه هـای سـنی مختلـف از جملـه بزرگسـاالن و نبـود معیـار 
اندازه گیـری مناسـبی بـرای ارزیابـی سـواد غـذا و تغذیـه در بزرگسـاالن 

توجـه بـه دانـش و مهـارت فـردی بـه عنـوان تنهـا عوامل موثـر بـر انتخاب هـای غذایـی، کم بها  _
دادن بـه توانمنـدی هـای تعاملـی و تحلیلـی سـواد غـذا، تصمیـم گیری هـای مسـئوالنه غـذا و تغذیه، 

برابـری و تجـارت عادالنـه در راسـتای پایـداری محیط
تبلیغات محصوالت غذایي کم ارزش و بعضاً مضر از طریق صدا و سیما  _
کمبود کارشـناس تغذیه در شـبکه های بهداشـتی و درمانی کشـور )سـتاد مراکز بهداشت استان/  _

شهرسـتان و مراکز جامع خدمات سـالمت( 

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
تقویـت نظـام آموزشـی از جملـه برنامه های رسـمی آموزش عمومـی، کتاب های درسـی بعنوان  _

مهمترین بسـتر ارتقای سـواد غـذا و تغذیه 
تقویت برنامه های آموزش تغذیه در سطوح تولید، عرضه و مصرف _
برنامه ریزی مطلوب برنامه های آموزشی غذا و تغذیه در صدا و سیما _
جلب مشارکت و توانمند سازی جامعه با تاکید بر زنان در امر خرید و تهیه غذا  _
تامین اعتبارات برای اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگسازی تغذیه صحیح _



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

262

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

ثبات و کنترل نوسانات قیمت مواد غذایي _
انجام مطالعات کافی در زمینه شناسایی حوزه ها و مولفه های سواد غذا و تغذیه _
توجـه بـه رویکـرد سیسـتمی در مداخالت سـواد غـذا و تغذیه )همه ابعـاد و مولفه های سـواد( و  _

نقـش مهـم سـاختار و الگوهـای تعاملی و تحلیلی سـواد غذا و تغذیـه در پایداری
ممنوعیت تبلیغ محصوالت غذایي کم ارزش و بعضاً مضر از طریق صدا و سیما  _
اخـذ عـوارض و مالیـات از محصـوالت غذایـی تهدیدکننـده سـالمت مطابـق بـا مـاده 69 قانون  _

برنامه ششـم توسـعه
سـوق دادن بخشـی از یارانـه قنـد و شـکر و روغـن به منابـع غذایـي و ریزمغذي ها به شـمار مي  _

رونـد از جملـه شـیر، ماسـت و پنیـر، گوشـت قرمـز و سـفید و حبوبات برای اقشـار آسـیب پذیـر و کم 
درآمد
افزایـش دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی-تغذیه ای و مشـاوره تغذیـه در قالـب شـبکه هـای  _

بهداشـتی درمانـی کشـور خصوصـا در روسـتاها

برنامه های اجرایي �
برنامـه ارتقـاء سـطح فرهنـگ و سـواد تغذیـه ای در کشـور و توامندسـازی جامعـه در امـر خرید  _

و طبـخ غـذا غذایـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء 
تغذیـه، سـواد تغذیـه و تنـوع غذایی  بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و اموزش پزشـکی، وزارت 
جهاد کشـاورزی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت عتف، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان صدا 

و سـیما، مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیه، تشـکل ها( 
پیگیـری اجـرای قانون ممنوعیت تبلیغات محصوالت غذایی تهدیدکننده سـالمت در رسـانه های  _

جمعـی غذایـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء تغذیه، 
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سـواد تغذیـه و تنـوع غذایـی  بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و اموزش پزشـکی، سـازمان صدا 
و سـیما، معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری، معاونـت نظـارت بـر قوانیـن مجلـس شـورای اسـالمی، 

تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(38  �

 تهیه انواع برنامه های نرم افزاری و ابزارهای آموزشی ویژه گروه های سنی و جنسی  _

38- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه سالمت و مصرف غذا �

سند تنوع غذایی 
شماره سند: 46

رئیس کارگروه:  دکتر زهرا عبداللهی
اعضـای کارگروه: دکتر مرتضی عبداللهـی، دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، آناهیتا هوشـیارراد، 

دکتر سـید امیر محمد مرتضویان

وضع مطلوبوضع موجودشاخص

میانگین امتیاز تنوع برای گروه اصلی غذایی نان و غالت، 
میوه ها، سبزی ها، گوشت ها، تخم پرندگان، حبوبات، 

لبنیات، و گروه روغن و چربی ها، قندها

8/2 و انحراف معیار 
0/88

خانوارهایی که تنوع 
غذایی نامطلوب دارند از 
19 درصد به 10 درصد 

کاهش پیدا کند.

میانگین امتیاز تنوع برای گروه های غذایی به جز گروه 
روغن و چربی ها و قندها

6/2 و انحراف معیار 
0/88

خانوارهایی که از گروه گوشت ها )که شامل تخم پرندگان 
و حبوبات هم می باشد( در سه روز بررسی هیچ کدام را 

مصرف نکرده اند )درصد(
حدود 0/2 

درصد خانوارهایی که از تمام گروه های غذایی اصلی )گروه 
نان و غالت، گروه سبزی ها، گروه میوه ها، گروه گوشت و 

تخم مرغ، گروه حبوبات و مغزها، گروه شیر و لبنیات( در سه 
روز بررسی استفاده کرده اند )درصد(

 45
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وضع مطلوبوضع موجودشاخص

درصد خانوارهایی که فقط یکی از گروه های غذایی اصلی را 
در سه روز بررسی مصرف نکرده اند )درصد(

 36

خانوارهایی که تنوع 
غذایی نامطلوب دارند از 
19 درصد به 10 درصد 

کاهش پیدا کند

81درصد خانوارهایی که تنوع غذایی مطلوب دارند )درصد(

بیشترین منبع پروتئین در رژیم غذایی خانوار )درصد( - نان 
و غالت

53/6

بیشترین منبع پروتئین در رژیم غذایی خانوار )درصد( - 
گوشت و تخم مرغ

19/1

بیشترین منبع پروتئین در رژیم غذایی خانوار )درصد( - 
لبنیات

10/2

بیشترین منبع پروتئین در رژیم غذایی خانوار )درصد( - 
حبوبات

5/7

بیشترین منبع دریافت کلسیم در رژیم غذایی خانوار 
)درصد( نان و غالت

33/9

بیشترین منبع دریافت کلسیم در رژیم غذایی خانوار 
)درصد( لبنیات

32/5

بیشترین منبع دریافت کلسیم در رژیم غذایی خانوار 
)درصد( سبزی ها

14/5

بیشترین منبع دریافت کلسیم در رژیم غذایی خانوار 
)درصد( گوشت و تخم مرغ

9/2
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بیشترین منبع دریافت کلسیم در رژیم غذایی خانوار 
)درصد( میوه

5/9

خانوارهایی که تنوع 
غذایی نامطلوب دارند از 
19 درصد به 10 درصد 

کاهش پیدا کند

بیشترین منبع دریافت آهن در رژیم غذایی خانوار )درصد( 
نان و غالت

54/2

بیشترین منبع دریافت آهن در رژیم غذایی خانوار )درصد( 
سبزی ها

11/9

بیشترین منبع دریافت آهن در رژیم غذایی خانوار )درصد( 
گوشت و تخم مرغ

9/2

بیشترین منبع دریافت آهن در رژیم غذایی خانوار )درصد( 
حبوبات

8/3

بیشترین منبع دریافت آهن در رژیم غذایی خانوار )درصد( 
میوه ها

5/7

چالش های اساسی �
عدم دسترسی اقتصادی )قدرت خرید، درآمد و..( _
عدم دسترسی فیزیکی )تولید ، توزیع ، عرضه ، واردات(  _
نامتناسب بودن الگوی کشت و تولید براساس منابع غذایی محلی _
آگاهی پایین جامعه از غذاهای بومی و منابع غذایی محلی  _
گسترش فرهنگ غذایی غربی _
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راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
شناسایی غذاهای بومی و منابع غذایی محلی جایگزین در گروه های اصلی غذایی _
فرهنگ سازی تغذیه مناسب با ایجاد تنوع در برنامه غذایی _
ترویج باغچه های خانگی سبزیجات  _
ترویج الگوی کشت و تولید براساس منابع غذایی محلی _
توانمند سازی زنان در تهیه غذاهای بومی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه تنوع بخشـی غذایـی و توجـه بـه تولید و عرضه مـواد اولیه غذاهـای بومی و توسـعه فرهنگ  و  _

دانـش مصـرف غذاهـای بومی به منظور جلوگیری از گسـترش فرهنـگ غذایی بیگانه )َفسـت فود( غذایی 
)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان الگوی مصرف، سـوء تغذیـه، سـواد تغذیه و 
تنوع غذایی  با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی، وزارت جهاد کشـاورزی، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(39  �
 شناسـایی غذاهـای بومـی و منابـع غذایـی محلی جایگزیـن در گروه هـای اصلی غذایی و تجاری سـازی  _

تولیـد آنها

39- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه سالمت و مصرف غذا �

سند آب آشامیدنی  
شماره سند: 47

رئیس کارگروه:  دکتر زهرا عبداللهی
اعضای کارگروه:  مهندس غالمرضا شقاقی، ایوب بیکی، هدی کردونی

وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

94/2100دسترسی به آب آشامیدنی با مدیریت ایمن- مناطق شهری )درصد( *

83/1100دسترسی به آب آشامیدنی با مدیریت ایمن- مناطق روستایی)درصد(*

94/5100دسترسی به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی - مناطق شهری)درصد(*

87/3100دسترسی به شبکه لوله کشی آب آشامیدنی - مناطق روستایی)درصد(*

99/0299نمونه های میکروبی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد- شهری)درصد(

93/9195نمونه های میکروبی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد- روستایی)درصد(

نمونه های شیمیایی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد - مواد معدنی غیر 
سمی - مناطق شهری)درصد(

94/2999

نمونه های شیمیایی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد - مواد معدنی غیر 
سمی - مناطق روستایی)درصد(

94/4495

نمونه های شیمیایی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد - مواد معدنی سمی 
- مناطق شهری)درصد(

97/2599
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نمونه های شیمیایی آب آشامیدنی مطابق با استاندارد - مواد معدنی سمی 
- مناطق روستایی)درصد(

97/4795

35/6100دسترسی به شبکه جمع آوری فاضالب- مناطق شهری )درصد(*

1/4100دسترسی به شبکه جمع آوری فاضالب- مناطق روستایی)درصد(*

WHO&UNICEF -2019 -Joint monitoring program :مرجع :*

چالش های اساسی �
کاهش کیفیت و کمیت منابع تامین کننده آب شرب به دلیل تغییرات اقلیم _
ورود آالینده های انسانی، صنعتی و کشاورزی به منابع آب  _
عدم دسترسی به منابع پایدار آب آشامیدنی در برخی مناطق روستایی _
عدم پوشش برخی مناطق روستایی توسط شرکت های آب و فاضالب _
آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی به فلزات سنگین در برخی مناطق کشور _
عدم پوشش کامل سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب در مناطق شهری و روستایی کشور _
عدم اطمینان به کیفیت آب آشامیدنی و گسترش تصفیه های آب خانگی _

راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
بسترسازی برای بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب  _
مدیریت ریسک سامانه های آبرسانی از حوضه آبریز تا نقطه مصرف با جلب مشارکت همه ذینفعان _
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مدیریت مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب با توجه به محدودیت منابع آب _
استفاده از روش های پیشرفته تصفیه آب مانند نمک زدایی  _
جلب مشارکت بین بخش و مردمی برای پیشگیری از آلودگی آب  _
تعیین تکلیف سامانه ها آب رسانی فاقد لوله کشی و فاقد متولی _

برنامه های اجرایي �
برنامـه تامیـن کمی، کیفي و سـالمت آب آشـامیدنی در مناطـق کم برخـوردار، حفاظت از حریم  _

منابع آب )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان آب آشـامیدنی  با مسـئولیت وزارت 
نیرو، وزارت بهداشـت، وزارت کشـور، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمان ملی اسـتاندارد، سازمان 

برنامـه و بودجه(
ایجـاد نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر شـاخص های مربوطـه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند پشـتیبان آب آشـامیدنی  بـا مسـئولیت وزارت نیـرو، وزارت بهداشـت، وزارت کشـور، 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، سـازمان ملـی اسـتاندارد، سـازمان برنامـه و بودجـه(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(40  �
  استفاده از فناوری های نوین در شیرین کردن آب های شور  _
مدیریت هوشمند سامانه های آبرسانی از حوضه آبخیز تا محل مصرف _  
 ایجاد نظام هوشمند پایش و ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی _

40- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه سالمت و مصرف غذا �

سند سالمت غذا
شماره سند: 48

رئیس کارگروه:  دکتر مهدی خلج، دکتر هدایت حسینی
اعضـای کارگـروه:  دکتـر جهانفـر دانشـیان، دکتر حمیـد خانقاهی، دکتـر بهمن نقیبـی، دکتر 
جـواد امیـری، دکتـر کاظـم رمضانی،خانم دکتـر نوربخش، دکتر شـهبازی، دکتر محمـد علی ملبوبی

وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

الف - شاخص های بهداشت و سالمت مواد غذایی فرآوری شده

مبتالیان بیماری های ناشی از غذا با منشاء میکروب های بیماری زا / با 
منشاء آالینده های شیمیائی )نفر / سال(

بطور کامل ثبت 
نمی شود

بر حسب سال پایه 
تعیین می شود

طغیان های مرتبط با عوامل ایجاد کننده بیماری های ناشی از غذا 
)تعداد / سال(

بطور کامل ثبت 
نمی شود

بر حسب سال پایه 
تعیین می شود

نسبت واحد های تولید کننده و بسته بندی مواد غذایی، دارای 

 FSMS )HACCP. GMP. سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

ISO22000. IFS. BRC( به کل واحدهای تولید کننده و 
بسته بندی مواد غذایی کشور )درصد(

60100

نسبت واحدهای تولید کننده مواد غذایی فرآوری شده، دارای نظام 
ردیابی محصول تا سطح عرضه به کل واحدهای تولید کننده مواد 

غذایی کشور )درصد(
3060
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نسبت مواد غذایی آلوده به میکروب های بیماریزای غذا زاد مشخص 
شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استاندارد های ملی )درصد(

50

نسبت مواد غذایی فرآوری شده دارای سموم قارچی )مایکوتوکسین ها( 
باالتر از حد تعیین شده در استانداردهای ملی  )درصد(

155

نسبت مواد غذایی دارای باقیمانده آفت کش های باالتر از حد تعیین 
شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی  )درصد(

144

نسبت مواد غذایی دارای باقیمانده کود های شیمیایی ، باالتر از حد 
تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

205

نسبت مواد غذایی فرآوری شده دارای فلزات سنگین، باالتر از حد 
تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

153

نسبت مواد غذایی فرآوری شده دارای افزودنی های شیمیایی، باالتر از 
حد تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

50

نسبت مواد غذایی دارای داروهای دامپزشکی ، باالتر از حد تعیین شده 
در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

72

نسبت مواد غذایی دارای آکریالمید، باالتر از حد تعیین شده در ضوابط 
فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

123

 PAHs نسبت مواد غذایی دارای هیدروکربن های چند حلقه ای معطر
، باالتر از حد تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای 

ملی )درصد(
70
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

 PCBs نسبت مواد غذایی دارای دیوکسین و ترکیبات شبه دیوکسین
، باالتر از حد تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای 

ملی )درصد(
51

نسبت مواد غذایی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس ، باالتر از حد 
تعیین شده در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

20

نسبت مواد غذایی دارای رادیونوکلئوتیدهای، باالتر از حد تعیین شده 
در ضوابط فنی- بهداشتی و استانداردهای ملی )درصد(

نامشخص
بر حسب سال پایه 

تعیین می شود

نسبت مواد غذایی دارای بسته بندی مناسب با نوع ماده غذایی درون 
آن)درصد(

85100

نسبت سیلوها، انبارها و سردخانه های مواد غذایی دارای شرایط فنی- 
بهداشتی مورد نیاز )درصد(

85100

نسبت وسایل حمل و نقل دارای شرایط فنی- بهداشتی مورد نیاز 
)درصد(

75100

نسبت مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی دارای شرایط فنی- بهداشتی 
مورد نیاز )درصد(

5585

نسبت کارکنان واحد های تولید و توزیع و عرضه مواد غذایی،  که 
آموزش های بهداشتی الزم را دیده و گواهی های الزم را دریافت کرده 

اند )درصد(
60100
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نسبت  آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی دارای گواهی 

ISO17025 در سطح کشور هستند نسبت به کل آزمایشگاه های 
فعال )درصد(

1050

تعداد مطالعات ارزیابی خطر شیمیائی و  میکروب های بیماریزای 
غذازاد انجام شده برای تعیین میزان مواجهه احاد جامعه با عوامل 

میکروبی و شیمیائی با منشاء مواد غذایی )درصد(
520

سامانه واکنش سریع در برابر طغیان های مواد غذایی و بیوتروریسم 
برای مقابله با بحران های ایمنی و سالمت غذا در کشور

سامانه واکنش 
سریع ایجاد شود

50

نسبت محصوالت غذایی دارای مجوز بهداشتی تولید یا واردات موجود 
در سطح عرضه کشور )درصد(

80100

3060نسبت افراد جامعه دارای اعتماد به ایمن بودن مواد غذایی )درصد(

نسبت افراد جامعه دارای اطالعات کافی در مورد بهداشت و سالمت 
مواد غذایی در خرید، حمل و نقل، نگهداری و پخت و پز مواد غذایی 

)درصد(
5590

ب - شاخص های بهداشت و سالمت فرآورده های خام دامی)دام، طیور، آبزیان و عسل(

نسبت وزنی فراورده های خام دامی خوراکی* دارای مجوز/ گواهی بهداشتی )سازمان دامپزشکی کشور(، به کل 
فراورده های خام دامی خوراکی عرضه شده در بازار )برحسب درصد(

2040شیرخام

7080گوشت قرمز
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9095گوشت طیور

95100تخم مرغ

1030عسل

5060فرآورده های آبزیان

تعداد فرآورده های دارای برچسب با قابلیت پیگیری تا واحد استحصال 
)تعداد(

 6 7

تعداد فرآورده های دارای برچسب با قابلیت پیگیری تا واحد تولید 
)تعداد(

35

نسبت وزنی گوشت مرغ پرورش داده شده بدون مصرف آنتی بیوتیک 
به کل محصوالت تولید کشور )درصد(

15

نسبت مصرف کنندگان آشنا با اصول بهداشتی خرید، حمل و نقل، 
نگهداری و پخت و پز فراورده های دامی، به کل جمعیت کشور 

)درصد(
4060

نسبت فراورده های خام دامی که دارای برنامه ملی پایش باقیمانده 
)های دارو، سموم، فلزات سنگین، و سایر مواد شیمیایی(، نسبت به کل 

فراورده های خام دامی )درصد(
50100

نسبت فراورده های خام دامی که مورد مطالعه ارزیابی خطر قرار گرفته 
اند، به کل فراورده های خام دامی  )درصد(

2040
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نسبت معیارهای بهداشتی کنترل فراورده های دامی مبتنی بر 
معیارهای بین المللی، به کل معیارهای بهداشتی کنترل فراورده های 

دامی تعیین شده در کشور )درصد(
8595

نسبت تعداد ضوابط و مقررات ملی بهداشتی ناظر بر تولید تا عرضه 
فراورده های دامی که بر اساس نتایج مطالعات ارزیابی خطر، تعیین و 

تدوین شده اند، به کل ضوابط و مقررات تدوین شده )درصد(
2040

نسبت تعداد برنامه های ملی کنترل مخاطرات بهداشتی غذازاد با 
منشا فراورده های دامی )از جمله پیشگیری و کنترل عوامل بیماریزای 

حیوانی قابل انتقال به انسان از طریق مصرف فراورده های دامی( که 
تدوین و اجرا شده اند، به کل عوامل )درصد(

5070

نسبت تعداد مراکز نگهداری و پرورش دام دارای وضعیت بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی و بین المللی 
بهداشت و رفاه دام،  به کل مراکز پرورش دام در کشور )درصد(

7580دام

7580طیور

5560آبزیان

510سایر

نسبت تعداد وسایل اختصاصی حمل و نقل دام زنده که دارای وضعیت بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی 
و بین المللی بهداشت فراورده های دامی می باشند، به کل وسایل مورد استفاده برای حمل و نقل حمل دام زنده 

در کشور )درصد(

4570دام
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4060طیور

6090آبزیان

نسبت تعداد مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی دام ثبت شده توسط 
سازمان دامپزشکی کشور، به کل مواد غذایی متراکم و مکمل غذایی 

دام مورد استفاده در کشور )درصد(
7585

نسبت تعداد کارخانه/ کارگاه های تولید خوراک دام دارای وضعیت 
بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی و بین المللی بهداشت نهاده 
ها و خوراک آماده دام، به کل کارخانه/ کارگاه های تولید خوراک دام 

فعال در کشور )درصد(

7585

نسبت تعداد وسایل اختصاصی حمل و نقل نهاده ها/ خوراک دام که 
دارای وضعیت بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی و بین المللی 

بهداشت فراورده های دامی هستند، به کل وسایل حمل و نقل 
مورد استفاده برای نهاده ها/ خوراک دام، فرآورده های خام دامی در 

کشور)درصد(

3060

نسبت تعداد مراکز استحصال، جمع آوری، فراوری، بسته بندی، 
نگهداری فراورده های خام دامی دارای وضعیت بهداشتی منطبق با 

ضوابط و مقررات ملی و بین المللی بهداشت فرآورده های دامی، به کل 
این مراکز در کشور )درصد(

7080
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نسبت تعداد وسایل اختصاصی حمل و نقل فراورده های دامی که 
دارای وضعیت بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی و بین المللی 
بهداشت فراورده های دامی هستند، به کل وسائط حمل و نقل مورد 

استفاده برای فراورده های دامی در کشور )درصد(

7080

نسبت تعداد مراکز توزیع و عرضه فراورده های دامی دارای وضعیت 
بهداشتی منطبق با ضوابط و مقررات ملی و بین المللی بهداشت 

فراورده های دامی، به کل مراکز توزیع و عرضه فراورده های دامی فعال 
در کشور )درصد(

؟؟

نسبت تعداد شرکت های واردکننده فراورده های دامی دارای نظام 
ردیابی تا سطح عرضه، به کل مراکز  )درصد(

90100

نسبت تعداد مراکز تولید فراورده های دامی دارای نظام ردیابی تا سطح 
عرضه، به کل مراکز  )درصد(

6575

نسبت تعداد ضوابط و مقررات ملی دامپزشکی در خصوص واردات 
دام، خوراک دام و فراورده های دامی که منطبق با ضوابط و مقررات 

بهداشتی بین المللی دامپزشکی، تعیین و اجرا شده اند، به کل ضوابط 
و مقررات مربوط )درصد(

100100

نسبت تعداد آزمایشگاه های دارای گواهی ISO17025 نسبت به کل 
آزمایشگاه های پایش و کنترل فراورده های خام دامی فعال در سطح 

کشور)درصد(
0100
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نسبت تعداد دامپزشکان و پیرادامپزشکان شاغل در بخش های دولتی 
و غیردولتی در حوزه نظارت بهداشتی بر زنجیره تولید تا عرضه فراورده 

های دامی، به کل تعداد مورد نیاز )درصد(
7080

ج - شاخص های بهداشت و سالمت محصوالت خام گیاهی )زراعی-باغی(

نسبت عدم انطباق محصوالت زراعی و باغی فراوری شده به آفت 
کش ها )اولویت  اول: گوجه، خیار، پرتقال، سیب، پسته، خربزه 

سبزیجات( )درصد(
؟؟

نسبت میزان )وزن( ردیابی محصوالت گیاهی از مزرعه تا سفره )اولویت  
اول: گوجه، خیار، پرتقال، سیب، پسته، خربزه، سبزیجات( )درصد(

؟؟

درصد محصوالت کشاورزی پر مصرف گواهی شده به کل محصوالت 
کشاورزی کشور )اولویت  اول: گوجه، خیار، پرتقال، سیب، پسته، 

خربزه، سبزیجات( )درصد(
؟؟

؟؟نسبت تولید محصوالت گیاهی گواهی شده نسبت به کل )درصد(

250 100 نسطح تولید محصوالت گیاهی ارگانیک )هزار هکتار(

درصد وزنی محصوالت گیاهی بسته بندی عرضه شده به بازار نسبت به 
کل محصول موضوعی )درصد(

؟؟

میزان وزنی محصوالت گیاهی دارای برچسب عرضه شده به بازار نسبت 
به کل محصول موضوعی )درصد(

؟؟
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

نسبت وزنی محصوالت بازرسی شده به کل تعداد نمونه های خام 
گیاهی ارزیابی شده در گمرک نسبت به وزن کل واردات از نظر 
باقیمانده آفتکش های پرخطر ، فلزات سنگین و نیترات )درصد(

؟؟

نسبت زمین های آلوده به فلزات سنگین زیر کشت محصوالت گیاهی 
خوراکی )درصد(

؟؟

0؟سطح اراضی تحت آبیاری با فاضالب تصفیه شده )درصد(

105نسبت )تعداد(  آفتکش های پرخطر در سبد مصرفی )درصد(

63نسبت )حجمی( آفتکش های پر خطر مصرف شده به کل آفتکش ها

سطح مبارزه با استفاده از آفت کش ها زیستی و عوامل بیولوژیک نسبت 
به سطح مبارزه با آفت کش ها غیر زیستی )میلیون هکتار(

 1/0762

 * فراورده های خام دامی خوراکی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می آید، مانند شیر، عسل، تخم 
پرندگان، و تخم آبزیان یا بعد از کشتار یا صید به دست می آید، مانند گوشت و آالیش خوراکی. 

چالش های اساسی �
عـدم اولویت در رویکرد بهداشـت-محور و سـالمت گرا در تولیدات خـام گیاهی، دامی و محصوالت  _

غذایی فراوری شـده
توجـه ناکافـی بـه رابطـه غـذا و سـالمت در تدویـن سیاسـت های تولیـد، مصـرف و واردات مـواد  _

یی غذا
تعـدد متولیـان، تداخـل وظایـف و عدم هماهنگی دسـتگاه های مسـئول بهداشـت و سـالمت غذا  _

کشور در 
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فقدان قانون جامع سالمت مواد غذایی _
نبود نظام پایش و ارزیابی مستمر مخاطرات بهداشتی در محصوالت گیاهی _
نارسـایی نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر مخاطـرات بهداشـتی در محصـوالت خـام دامـی و مواد  _

غذایـی فراوری شـده 
نارسـایی نظـام ثبـت و گـزارش و واکنش سـریع بیماری هـای غـذازاد، بیوتروریسـم و طغیان های  _

با منشـاء مـواد غذایی
نارسـایی در تعییـن میـزان حداکثـر مجـاز مخاطـرات و باقیمانده هـا بـر اسـاس سـبد غذایـی و  _

مطالعـات ارزیابـی خطـر
نارسـایی در پیاده سـازی و اجرای معیارها و ضوابط بهداشـتی در مراکز تولید، اسـتحصال، فراوری  _

و بسـته بندی، حمـل و نقـل، نگهـداری و عرضـه محصوالت خام گیاهـی، فرآورده های خـام دامی و مواد 
غذایی فرآوری شـده

نبـود سیاسـتگذاری، برنامـه ریـزی یکپارچـه و متمرکز برای تامین بهداشـت و سـالمت غذایی در  _
طـول زنجیره ارزش

نارسایی در اعمال ضوابط قرنطینه ای و کنترل عوامل بیماری زا در مرزهای کشور _
نارسـایی در رعایـت اصـول علمـی نسخه نویسـی و مصـرف داروهـای دامپزشـکی، آفت کش هـا و  _

گسـترش مقاومـت به ایـن مواد 
نارسـایی دانـش و سـواد بهداشـت و سـالمت غـذا در نظـام آموزشـی کشـور و نارسـایی مهـارت  _

کاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبـط بـا بهداشـت و سـالمت غـذا 
نارسایی نظام احراز شرایط حرفه اِی بهداشتی در برخی شاغالن زنجیره غذایی مزرعه تا سفره _
نارسایی نظام عرضه محصوالت گواهی شده و ارگانیک _
مصـرف ناصحیـح آفت کش هـا و کودهـای شـیمیایی و توجـه ناکافـی بـه مصـرف آفت کش هـا و  _
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زیسـتی  کودهای 
نارسایی در کنترل کیفیت مواد اولیه وارداتی در تولیدکود، آفت کش و داروهای دامپزشکی _
نارسـایی در کنتـرل کیفیـت و سـالمت مـواد اولیه و مـواد خام مورد اسـتفاده در صنایـع غذایی و  _

محصـوالت غذایی فراوری شـده 
نارسـایی نظـام بهداشـتی مـدون بـرای کلیـه تولیـدات غذایـی خـام و فـراوری شـده سـنتی و  _

غیرصنعتـی
وجـود تعـدادی کشـتارگاه  غیربهداشـتی، کشـتار غیرمجـاز دام و طیـور و مراکز غیر مجـاز تهیه و  _

تولید مـواد غذایی
بـاال بـودن سـهم واردات محصوالت تراریخته و نارسـایی در برچسـب گذاری محصـوالت تراریخته  _

موجـود در بازار
نارسایی در اعتباربخشی آزمایشگاه ها برای پایش آالینده های و مخاطرات مواد غذایی  _
نارسـایی در تامین آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی )عدم دسترسـی به آب آشـامیدنی در شهر و  _

روسـتا به ترتیـب 6 و 17 درصد(
نارسایی در برخورد با محصوالت غذایی غیر مجاز ، تقلبات و قاچاق در کشور _
ناراسایی در نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش _
اطمینان ناکافی افراد جامعه از سالمت برخی مواد غذایی عرضه شده در کشور  _
ناکافـی بـودن اسـتفاده از فنـاوری های نوین و دانش بنیان در سـالمت اجزای زنجیـره ارزش مواد  _

غذایی
نارسـایی و سـلب اختیـار صـدور پروانه بهداشـتی اماکـن دامی، بعنـوان پشـتوانه و تضمین کننده  _

اعمـال ضوابـط حاکمیتـی و بهداشـتی تامیـن بهداشـت دام و فرآورده هـای خام دامی
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راهبرد رسیدن به وضع مطلوب �
رویکرد سالمت  محور در تولیدات خام گیاهی، دامی و مواد غذایی فراوری شده _
ایجـاد هماهنگـی و انسـجام میان متولیان و شفاف سـازی وظایف دسـتگاه های مسـئول سـالمت  _

و بهداشـت غذا در کشـور
تدوین و تصویب قانون جامع سالمت مواد غذایی _
سیاسـتگذاری، برنامـه ریـزی یکپارچه و متمرکز برای تامین بهداشـت و سـالمت غذایی در طول  _

زنجیره ارزش
ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر مخاطرات بهداشتی در محصوالت گیاهی _
ارتقـاء نظـام پایـش و ارزیابـی مسـتمر مخاطرات بهداشـتی در فـرآورده هـای خام دامـی و مواد  _

غذایـی فراوری شـده و بیماری هـای غـذازاد 
ایجـاد نظـام ثبـت، گـزارش و واکنـش سـریع بیمـاری هـای غـذازاد، بیوتروریسـم و طغیان ها با  _

منشـا غذا
تدویـن معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی و تعییـن میـزان حداکثر مجـاز مخاطـرات و باقیمانده ها بر  _

اسـاس سـبد غذایـی و مطالعـات ارزیابی خطر
رعایـت اصـول علمـی نسخه نویسـی و مصرف داروهـای دامپزشـکی و آفت کش هـا و جلوگیری از  _

گسـترش مقاومت به ایـن مواد 
اصالح نظام احراز شرایط حرفه اِی بهداشتی در برخی شاغالن زنجیره غذایی مزرعه تا سفره _
توسـعه و ارتقاء دانش، سـواد بهداشـت و سـالمت غذا در نظام آموزشـی کشـور و تقویت مهارت  _

کاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبط با امنیـت غذایی 
پیاده سـازی معیارهـا و ضوابـط بهداشـتی در مراکـز تولیـد، اسـتحصال، فـراوری و بسـته بندی،  _

حمـل و نقـل، نگهـداری و عرضـه مـواد و محصـوالت غذایـی
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ایجـاد نظـام ملـی کنترل کیفیت مـواد اولیه و خام مورد اسـتفاده در صنایع غذایـی و محصوالت  _
غذایی فرایند شـده

ارتقاء ضوابط بهداشتی- قرنطینه ای در مرزها و مبادی ورودی کشور _
توسعه عرضه محصوالت گواهی شده و ارگانیک _
مصـرف اصولـی و علمـی آفت کش هـا و کودهـای شـیمیایی و کاهـش مصـرف آفت کش هـای  _

پرخطـر و افزایـش مصـرف آفـت کش هـا و کودهـای زیسـتی 
واردات مـواد اولیـه بـا کیفیـت در تولیـد کـود، آفت کـش و داروهـای دامپزشـکی، موادافزودنی و  _

نگهدارنـده در صنایـع غذایی
ایجاد نظام بهداشتی برای کلیه تولیدات غذایی خام و فراوری شده سنتی و غیرصنعتی _
حذف کشـتارگاههای غیربهداشـتی و کشـتار در کشـتارگاه های مجاز صنعتی و بهداشتی و حذف  _

مراکـز غیر مجـاز تهیه و توزیع مـواد غذایی
کاهش تدریجی واردات و برچسب گذاری محصوالت تراریخته _
توسعه و ارتقاء اعتباربخشی آزمایشگاه ها  برای پایش آالینده ها و مخاطرات مواد غذایی _
تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی _
تعییـن مجـازات هـای قضائـی دارای اثرات پیشـگیرانه در برخـورد حذف محصـوالت غذایی غیر  _

مجـاز ، قاچـاق و تقلبـی تهدیت کننـده سـالمت عمومی جامعه
ایجاد نظام ردیابی مواد غذایی در زنجیره ارزش _
توسعه کاربرد فناوری های نوین و دانش بنیان در سالمت اجزای زنجیره ارزش مواد غذایی _
اختیـار صـدور پروانـه بهداشـتی اماکـن پـرورش دام، طیـور و آبزیـان بـه سـازمان دامپزشـکی  _

کشـور بعنـوان پشـتوانه و تضمیـن کننده اعمـال ضوابـط حاکمیتی و بهداشـتی تامین بهداشـت دام و 
فرآورده هـای خـام دامـی
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برنامه های اجرایي �
برنامـه فرهنـگ سـازی بـه منظـور ارتقـا سـالمت غـذا در سیاسـتگذاران، برنامـه ریـزان و تولید  _

کننـدگان مـواد غذایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   
بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت تعـاون، رفاه، 
کار و امـور اجتماعـی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معدن و تجـارت، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجه ، وزارت کشـور، وزارت دفـاع ، وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات، وزارت عتـف، وزارت آمـوزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان 

ملی اسـتاندارد، سـازمان صدا و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه ایجـاد هماهنگـی و انسـجام میـان متولیان و شفاف سـازی وظایف دسـتگاه های مسـئول  _

سـالمت و بهداشـت غذا در کشـور غذایی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   
بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت تعـاون، رفاه، 
کار و امـور اجتماعـی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معدن و تجـارت، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 

سـازمان صدا و سـیما، تشکل ها(
تدویـن و تصویـب قانـون جامع سـالمت مـواد غذایـی )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات  _

سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت دفـاع، وزارت عتـف، 

وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، تشـکل ها(
انجـام سیاسـتگذاری، برنامـه ریـزی یکپارچـه و متمرکـز برای تامین بهداشـت و سـالمت غذایی  _
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در طـول زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت تعـاون، رفـاه، کار و امـور 
اجتماعـی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت دفـاع، وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعـات، وزارت 
عتـف، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی، سـازمان صدا و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه ایجـاد نظـام پایـش و ارزیابی مسـتمر مخاطـرات بهداشـتی در محصوالت گیاهـی، دامی  _

و مـواد غذایـی فـراوری شـده شـده )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غـذا   با 
مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی، وزارت 
راه و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی، 

سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت دفاع، تشـکل ها(
برنامـه تقویـت و ایجـاد  ثبـت و گـزارش بیمـاری هـای غـذازاد، بیوتروریسـم و طغیـان هـای با  _

منشـا مـواد غذایـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غـذا   با مسـئولیت وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صنعت، 
معـدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی،  سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت 

تشـکل ها( دفاع، 
برنامـه تدویـن معیارها و ضوابط بهداشـتی و تعیین میزان حداکثر مجاز مخاطـرات و باقیمانده ها  _

بـر اسـاس سـبد غذایـی و مطالعـات ارزیابـی خطـر )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند 
سـالمت غـذا   بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، 

سـازمان ملـی اسـتاندارد، وزارت عتف و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه اصـول علمـی نسخه نویسـی و مصـرف داروهـای دامپزشـکی و آفت کش هـا و  _
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جلوگیـری از گسـترش مقاومـت بـه این مـواد )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت 
غـذا   بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، تشـکل ها(

برنامـه ایجـاد و اصـالح نظام شـرایط احـراز حرفه اِی بهداشـتی شـاغالن زنجیره غذایـی از مزرعه  _
تا سـفره )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت تعـاون، رفـاه، کار و امور اجتماعـی، وزارت 
راه و شهرسـازی، وزارت کشـور، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت دفـاع، وزارت عتـف، وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت 

فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان صدا و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه و ارتقـاء دانش، سـواد بهداشـت و سـالمت غذا در نظام آموزشـی کشـور و تقویت  _

مهـارت کاربـردی دانش آموختـگان رشـته های مرتبط بـا امنیت غذایی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد 

کشـاورزی، وزارت عتف، وزارت آموزش و پرورشـی، تشـکل ها(
برنامه پیاده سـازی معیارها و ضوابط بهداشـتی در مراکز تولید، اسـتحصال، فراوری و بسـته بندی،  _

حمـل و نقـل، نگهـداری و عرضه محصـوالت خام گیاهی، فـرآورده های خام دامـی و محصوالت غذایی 
)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، سـازمان برنامه و بودجه، 

) تشکل ها
برنامـه ارتقـاء ضوابط بهداشـتی- قرنطینه ای و کنترل عوامـل بیماریزا در مرزهـا و مبادی ورودی  _

کشـور )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غـذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت کشـور، تشـکل ها(
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برنامـه توسـعه عرضـه محصـوالت گواهـی شـده و ارگانیـک )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _
مندرجـات سـند سـالمت غـذا با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، سـازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، 

سـازمان صدا و سـیما، تشـکل ها(
برنامـه کاهـش مصـرف آفت کش هـای پرخطـر و داروهـای دامپزشـکی و افزایـش مصـرف آفـت  _

کش هـا و کودهـای زیسـتی  )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا با مسـئولیت 
وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت عتف، معاونت 
علمی و فناوری ریاسـت جمهوری،  وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان صدا و سـیما، تشـکل ها(

برنامـه ایجـاد نظـام ملـی کنتـرل کیفیـت مـواد اولیـه و خام مـورد اسـتفاده در صنایـع غذایی و  _
محصـوالت غذایـی فراینـد شـده )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند سـالمت غـذا   بـا 
مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت، سـازمان برنامـه و بودجه، تشـکل ها(
برنامـه واردات مـواد اولیـه بـا کیفیـت در تولیـد آفت کش هـا ،کودهـا و داروهـای دامپزشـکی و  _

موادافزودنـی و نگهدارنـده در صنایـع غذایـی  )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت 
غـذا  بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صنعت، 

معـدن و تجـارت، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت دفاع، سـازمان ملی اسـتاندارد، تشـکل ها(
برنامه ایجاد نظام بهداشـتی برای کلیه تولیدات غذایی خام و فراوری شـده سـنتی و غیرصنعتی  _

)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت تعـاون، رفـاه، کار و امـور اجتماعـی، وزارت راه و 
شهرسـازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سـازمان ملی اسـتاندارد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایـع دسـتی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت دفـاع، وزارت ارتباطـات و فناوری اطالعـات، وزارت 
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عتـف، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی، سـازمان صدا و سـیما، تشکل ها(

برنامـه نوسـازی و بازسـازی کشـتارگاه ها و سـاماندهی کشـتار  )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و  _
مندرجـات سـند سـالمت غذا  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، تشـکل ها(

برنامـه برچسـب گذاری محصـوالت غذایـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند  _
سـالمت غذا  با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 

صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان ملی اسـتاندارد، تشـکل ها(
برنامه توسـعه و ارتقاء اعتباربخشـی آزمایشـگاه ها بـرای پایش آالینده ها و مخاطـرات مواد غذایی  _

)بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان ملی اسـتاندارد، تشکل ها(

برنامـه کاهـش تدریجـی واردات محصـوالت تراریخته )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات  _
سـند سـالمت غـذا بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکی، وزارت جهاد کشـاورزی، 

وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، تشـکل ها(
برنامـه تامیـن آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند  _

سـالمت غـذا با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت نیرو، سـازمان برنامه و 
بودجه، وزارت کشـور(

برنامـه مشـترک بـا مراجع قضائی برای تعییـن مجازات هـای دارای اثرات پیشـگیرانه در برخورد   _
و حـذف محصـوالت غذایـی غیـر مجـاز ، قاچـاق و تقلبـی تهدیـت کننـده سـالمت عمومـی جامعه )با 
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند سـالمت غـذا   بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، سـازمان ملی اسـتاندارد، 
سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت دفـاع، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات، وزارت عتف، معاونت علمی 
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و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت آموزش و پرورشـی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، سـازمان صدا 
و سـیما، تشکل ها(

برنامـه ایجـاد نظـام ردیابـی مـواد غذایـی در زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _
مندرجـات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، وزارت کشـور، سـازمان برنامـه و 

بودجـه، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه کاربـرد فنـاوری هـای نوین و دانـش بنیان در سـالمت اجزای زنجیـره ارزش مواد  _

غذایـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غـذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی،  وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت عتـف، معاونت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، تشـکل ها( 
برنامـه توسـعه صـادرات محصـوالت سـالم، طیـب و حـالل )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی،  وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، سـازمان ملـی اسـتاندارد، تشـکل ها(

برنامـه ایجـاد و تقویـت سـاختارهای الزم برای پایش و ارتقاء سـالمت محصوالت خـام گیاهی در  _
وزارت جهـاد کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت 

وزارت جهاد کشـاورزی، تشـکل ها(
اصـالح مـاده 5 قانـون جامع نظام دامپروری کشـور و اعـاده اختیار صدور پروانه بهداشـتی اماکن  _

دامـی، بعنـوان پشـتوانه و تضمیـن کننـده اعمال ضوابـط حاکمیتی و بهداشـتی تامین بهداشـت دام و 
فـرآورده هـای خـام دامـی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند سـالمت غذا   با مسـئولیت 

وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صنعـت، معدن و تجارت، تشـکل ها(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(41  �
توسـعه سـامانه هـای الکترونیـک بـه منظـور توسـعه سیسـتم جغرافیائـی بیمـاری هـای دامـی .محل  _  

اسـتقرارر اماکـن پـرورش، اسـتحصال، قطعه بندی و یسـنه ینـدی، کارخانجـات تولید خـوراک دام، مکمل ها 
و نگهـداری محصـوالت گیاهـی، فـرآورده هـای خام دامـی و صنایع غذایـی و ارزیابی برخـط وضعیت کمیت و  

کیفیت بهداشـتی محصـوالت و فـرآورده ها
توسـعه سـامانه هـای الکترونیـک بـه منظـور ردیابـی مـواد اولیـه و محصـوالت نهایـی وارد شـده اقالم  _  

دارو، واکسـن و مـواد بیولوژیـک و سـموم و تولیـدات داخلی  و نحوه های نسـخه نویسـی الکترونیـک داروهای 
دامپزشـکی و نحـوه مصـرف آنها

توسـعه سـامانه هـای الکترونیـک بـه منظور ردیابی نـاوگان حمـل و نقل دام، فـرآورده ها و نهـاده های  _  
دامـی و گیاهـی و محصـوالت فـرآوری شـده در طـی بارگیـری و تخلیـه محموله هـای خود.

توسعه سامانه های الکنرونیک به منظور تعیین هویت دامهای کشور و تسهیل در ردیابی آنها _  
اسـتفاده ار فنـاوری هـای نو در تشـخیص سـریع صحرایـی، فارمی و مزارع و آزمایشـگاهی بیمـاری ها،  _  

آالینـده هـا و مخاطرات و شـیمیائی
استفاده از فناوری های نو در تعیین و تلفیق احتیاجات غذایی دامها و نیازهای مزارع  _  

41- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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ثبات و پایداری �

اسامی مشارکت کنندگان در تهیه اسناد ثبات و پایداری
همکاراننام مسئولنام سندردیف

1
اقلیم و حوادث غیر 

مترقبه

مهندس سید محمد 

موسوی

مهندس مسعود حقیقت، دکتر سید حسن موسوی، دکتر داراب حسنی، 

دکتر گرکانی

وزارت  جهادکشاورزی و وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیستآب2

دکتر کامبیز بازرگانخاک3

-دکتر منصورمنابع طبیعی4

دکتر علی اکبر محزونتنش های جمعیتی5

6
توسعه روستایی و 

عشایری
دکتر علی کیانی راد

دکتر مجتبی پالوج - مهندس محمد دشوار پسند- دکتر حسین اسماعیل 

نیا - دکتر محمدرضا بخشی - غالمرضا فروهش تهرانی - دکتر شهره 

سلطانی - دکتر علی اکبر باغستانی

7
زنجیره ارزش محصوالت 

کشاورزی

دکتر سید محمد 

ابراهیم زاده موسوی

دکتر علی اکبر باغستانی - دکتر فاطمه پاسبان - دکتر کتایون شمشادی - 

دکتر کوهسار خالدی

اسکندر زنداجتماعی فرهنگی8

-دکتر علی کیانی رادامنیت غذایی جهانی9

10
امنیت غذایی کشورهای 

همسایه و منطقه
دکتر علی اکبر باغستانی - دکتر کتایون شمشادیدکتر علی کیانی راد



295

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه ثبات و پایداری �

سند اقلیم و حوادث غیر مترقبه
شماره سند: 49

رئیس کارگروه:  مهندس سید محمد موسوی
اعضـای کارگروه:  مهندس مسـعود حقیقت، دکتر سـید حسـن موسـوی، دکتر داراب حسـنی، 

دکتـر گرکانی

وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

235میانگین  بارندگی ساالنه*  ) میلی متر در سال(

1275میانگین تبخیر  ساالنه*  )میلی متر در سال(

0/6میزان کاهش  ساالنه بارندگی*  )میلی متر(

5/6میزان افزایش ساالنه تبخیر*  )میلی متر(

0/4میزان افزایش  دما  در هر دهه )سانتی گراد(

کاهش طبق تعهدات7میزان سرانه تولید گازهای گلخانه ای )تن در سال(

32365350تعداد ایستگاه های مرتبط با هوا و اقلیم شناسی

126حداقل زمان پیش بینی های هواشناسی )ساعت(

30100درصد بهره برداران تحت پوشش خدمات هواشناسی و تغییر اقلیم

100صفردرصد سطح پوشش شبکه هوشمند در هواشناسی و تغییر اقلیم
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

میزان کاهش تولید ساالنه بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات 
اقلیمی و حوادث غیرمترقبه )سیل، زلزله، آتش سوزی، سرمازدگی، 

خشکسالی، گرد و غبار، آفات و بیماری ها( )به قیمت ثابت سال (

میزان خسارت ساالنه بخش کشاورزی ناشی از مخاطرات اقلیمی 
و حوادث غیرمترقبه )سیل، زلزله، آتش سوزی، سرمازدگی، 

خشکسالی، گرد و غبار، آفات و بیماری ها( )به قیمت ثابت سال (

 * در ده سال اخیر، ** در ده سال اخیر،  ** در 50 سال اخیر، ***در 50 سال اخیر، 

چالش های اساسی �
کاهـش سـاالنه بـارش بـه میـزان 0/59 میلی متـر و افزایش سـاالنه تبخیـر و تعرق به میـزان 5/6  _

میلی متر
متوسـط افزایـش سـاالنه دمـا بـه میـزان 0/04 درجه سـانتیگراد طی 50 سـال گذشـته ناشـی از  _

پدیـده تغییـر اقلیم
خسـارات سـنگین ناشـی از مخاطـرات اقلیمـی و حـوادث غیرمترقبـه اعـم از سـیل، زلزلـه، آتش  _

سـوزی، سـرمازدگی، خشکسـالی، گرد و غبار، آفات و بیماری ها و ضعف روش های اندازه گیری خسـارت
نداشـتن متولـی و مسـئول در کشـور بـرای مدیریت جامـع و موثر تغییـر اقلیم و عـدم توجه الزم  _

در نظـام برنامه ریـزی و سیاسـت گذاری بـه تغییـر اقلیم
فقـدان نظام پیش آگاهی و پیشـگیری از خسـارت های ناشـی از تغییر اقلیم و حـوادت غیر مترقبه  _

و طوالنـی بودن زمان پیش بینی هواشناسـی
نارسـایی در تامیـن نیـروی انسـانی، امکانـات و تجهیـزات مورد نیاز پایـش و ارزیابـی پدیده تغییر  _
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قلیم ا
پایین بودن ضریب پوشش خدمات هواشناسی در جامعه بهره برداران کشاورزی _
باال بودن سرانه تولید و انتشار گازهای گلخانه ای _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
تعیین متولی واحد برای مدیریت جامع و موثر پدیده تغییر اقلیم و کاهش آثار آن _
کاهش مخاطرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه با اطالع رسانی به موقع و اقدامات پیشگیرانه _
مدیریت پس از بحران در وقوع حوادث غیرمترقبه و جبران خسارت _
هوشمندسـازی شـبکه هواشناسـی کشـور و بهبود ضریب پوشش خدمات هواشناسـی در جامعه  _

بهره بـرداران کشـاورزی از طریـق تامین نیروی انسـانی، امکانـات و تجهیزات مورد نیاز پایـش و ارزیابی 
پدیـده تغییر اقلیم 

برنامه های اجرایي �
برنامـه افزایـش ضریب نفـوذ دانش و فناوری، تجهیز زیرسـاخت های هواشناسـی و اطالع رسـانی  _

هوشـمند بـه بهره بـرداران بخـش کشـاورزی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
اقلیم و حوادث غیرمترقبه   با مسـئولیت وزارت راه و شهرسـازی، وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت نیرو، 
سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت دفـاع، وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعـات، وزارت عتف، معاونت علی 

و فناوری ریاسـت جمهوری، تشـکل ها(
برنامـه جامـع دانش بنیـان مدیریت جامـع و موثر پدیده تغییـر اقلیم و کاهش آثـار آن )با در نظر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان اقلیـم   با مسـئولیت سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
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وزارت جهادکشـاورزی، وزارت نیرو، سـازمان برنامه و بودجه،وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات، وزارت عتـف، معاونت علی و فناوری ریاسـت جمهوری، تشـکل ها(

برنامـه جامـع دانش بنیـان ایجـاد سـامانه پیش بینـی، پیش آگاهـی، هشـدار مخاطـرات اقلیمی و  _
حـوادث غیرمترقبـه در بخـش کشـاورزی و اطالع رسـانی بـه موقـع در مناطـق پرخطر و آسـیب پذیر و 
اقدامـات پیش گیرانـه و جبـران خسـارات )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
اقلیـم بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت کشـور، سـازمان برنامـه و بودجه، بانک کشـاورزی، 
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی، وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، وزارت عتـف، معاونت علی و فناوری ریاسـت جمهوری، وزارت کشـور و 

سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، تشـکل ها(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(42  �
هوشمندسازی و ارتقاء فناوری زیرساختی هواشناسی و اطالع رسانی به بهره برداران  _  
ایجاد سامانه پیش بینی، پیش آگاهی، هشدار مخاطرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه  _  
مدیریت دانش بنیان و جامع پدیده تغییر اقلیم و کاهش آثار آن _  

42- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند آب
شماره سند: 50

رئیس کارگروه:  مهندس عباس کشاورز
اعضـای کارگـروه: وزارت جهادکشـاورزی و وزارت نیـرو و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت

وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

39/7حجم آب قابل برنامه ریزی سطحی )میلیارد متر مکعب( وزارت نیرو

28/5حجم آب قابل برنامه ریزی زیر زمینی )میلیارد متر مکعب( وزارت نیرو

131105بیالن منفی آب های زیرزمینی)میلیارد متر مکعب(   وزارت نیرو

5/20میزان اضافه برداشت ساالنه آب)میلیارد متر مکعب(  وزارت نیرو

4560راندمان آبیاری (%) وزارت  جهادکشاورزی

1/452میزان بهره وری آب)کیلوگرم بر متر مکعب( وزارت  جهادکشاورزی

171میزان تبخیر و تعرق واقعی )میلیمتر در سال( وزارت نیرو

میزان استحصال آب از محل کاهش تبخیر )میلیارد متر مکعب( وزارت  
جهادکشاورزی

میزان استحصال آب از محل آب های غیر متعارف برای کشاورزی )آب 
های شور، لب شور، بازچرخانی آب و..()میلیارد متر مکعب(   وزارت نیرو

35واردات آب مجازی)میلیارد متر مکعب(    وزارت  جهادکشاورزی

5صادرات آب مجازی)میلیارد متر مکعب(  وزارت  جهادکشاورزی
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص

میزان ظرفیت قابل تخصیص مخازن سدها )میلیارد متر مکعب(  وزارت 
نیرو

3/23/2میزان اراضی تحت پوشش آبخور سدها )میلیون هکتار(   وزارت نیرو

میزان اراضی آبی تحت پوشش آبخور سدها و دارای شبکه های آبیاری 
اصلی )میلیون هکتار(    وزارت نیرو

2/43/2

میزان اراضی آبی تحت پوشش آبخور سدها فاقد شبکه های آبیاری 
اصلی )میلیون هکتار(    وزارت نیرو

0/80

میزان اراضی آبی تحت پوشش آبخور سدها و دارای شبکه های آبیاری 
فرعی )میلیون هکتار(  وزارت  جهادکشاورزی و وزارت نیرو

1/63/2

میزان اراضی آبی تحت پوشش آبخور سدها فاقد شبکه های آبیاری 
فرعی )میلیون هکتار(  وزارت  جهادکشاورزی و وزارت نیرو

1/60

3/30میزان اراضی سنتی)میلیون هکتار(  وزارت  جهادکشاورزی

2/55/8میزان اراضی آبی برخوردار از سیستم های نوین آبیاری )میلیون هکتار(

تغییرات سطح تاالب های کشور  سازمان محیط زیست کشور

میزان تغییرات سطح شوری آب وزارت  جهادکشاورزی

چالش های اساسی �
بیـالن منفـی 131 میلیـارد متـر مکعبـی سـفره های آب زیرزمینی و فرونشسـت زمیـن در برخی  _

دشـت ها، اضافه برداشـت سـاالنه حدود 5 میلیـارد مترمکعب از آب های زیرزمینی و وجـود بیش از 400 
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هـزار حلقـه چـاه غیـر مجـاز، بی توجهی بـه تـوان اکولوژیکـی کشـور و آمایـش سـرزمین در برنامه های 
توسعه ای

حکمرانی نامناسب آب کشور _
پایین بودن راندمان آبیاری )45درصد( و بهره وری آب )1/45 کیلوگرم بر مترمکعب( _
توجـه ناکافـی بـه اسـتحصال آب از منابـع نامتعـارف و کـم توجهـی بـه عملیـات آبخیـزداری و  _

آبخـوان داری
نیمـه تمـام مانـدن شـبکه های آبیاری اصلـی )800 هزار هکتـار( و فرعی )1/6 میلیـون هکتار( در  _

پایاب سـدها
باال بودن اراضی تحت پوشش آبیاری سنتی )3/4 میلیون هکتار( _
کاهش کیفیت منابع آب و  و عدم رعایت حقابه زیست محیطی _
کاهـش رواناب هـای کشـور، کاهـش نفـوذ در سـفره های آب زیرزمینـی و افزایـش تبخیـر آب بـه  _

دلیـل احـداث سـدهای غیرضرور
رویکرد استفاده از آب برای تولید برق _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
حکمرانـی مناسـب و عادالنـه، مدیریـت جامع، دانش بنیـان و کارآمد منابـع آب و تحویل حجمی  _

آب به بخش کشـاورزی
تعادل بخشی و کاهش بیالن منفی سفره های زیرزمینی آب  _
افزایـش راندمـان آبیـاری و بهـره وری آب با تاکیـد بر فناوری های پیشـرفته، الگوهای کشـت کم  _

آب بر و توسـعه سیسـتم های نویـن آبیاری
توجه به استحصال بیشتر آب از منابع نامتعارف و بازچرخانی آب و توسعه شورورزی _
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تکمیل شبکه های آبیاری اصلی فرعی در پایاب سدها _
توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و تالش برای بهبود کیفیت منابع آب _
اسـتقرار الگـوی کشـت بهینـه منطقـه ای مبتنی بـر تـوان اکولوژیک حوزه هـای آبخیـز و رعایت  _

حقابه هـای زیسـت محیطی
تعییـن تکلیـف سـدهای غیرضـرور موجود و جلوگیـری از احداث سـدهای جدید بـرای مدیریت  _

رواناب هـای کشـور، افزایـش نفـوذ در سـفره های آب زیرزمینـی و جلوگیـری از تبخیـر آب و تعـادل 
بخشـی بـه سـفره های آب زیرزمینی

تغییـر رویکـرد تولیـد بـرق از منابـع آبـی بـه تامیـن بـرق از انرژی هـای نـو، تجدیدپذیـر و پاک  _
)خورشـیدی، بـاد، هسـته ای، زمین گرمایـی و ...(

توسـعه مشـارکت جوامـع محلی و تشـکل هـا در مدیریـت منابع آب و توسـعه فرهنگ اسـتفاده  _
صحیـح از آب بـر مبنـای دانـش و فناوری

برنامه های اجرایي �
برنامـه جامـع، دانش بنیـان و کارامـد مدیریـت یکپارچـه منابع آب بر اسـاس آمایش سـرزمین و  _

حوضه هـای آبخیـز، توزیـع و تحویـل حجمـی آب بـه بخش کشـاورزی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و 
مندرجـات سـند پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت نیـرو، وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمت، 

سـازمان برنامه و بودجه کشـور، سـازمان حفاظت از محیط زیسـت، تشـکل ها(
برنامـه ایجـاد نظـام سـنجش، پایـش و ارزیابـی منابـع و مصـارف آب کشـور )بـا در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع آب  با مسـئولیت وزارت نیـرو، وزارت جهاد کشـاورزی، 
وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت، تشـکل ها(

برنامـه تعـادل بخشـی سـفره های آب زیرزمینـی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند  _
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پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت نیرو، وزارت جهادکشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، 
سـازمان حفاظت از محیط زیسـت(

برنامـه توسـعه عملیـات آبخیزداری و آبخوانداری )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند  _
پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت نیرو، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، 

) تشکل ها
برنامـه تکمیـل شـبکه های آبیاری و زهکشـی بـه ویژه در اراضی تحت پوشـش سـدها )با در نظر  _

گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهادکشـاورزی ، وزارت 
نیرو، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشـکل ها(

برنامـه ارتقـاء بهـره وری آب در حـوزه آبخیـز، انتقـال و مزرعـه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _
مندرجات سـند پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت نیرو، سـازمان برنامه 

و بودجـه کشـور، وزارت عتـف، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، تشـکل ها(
برنامـه تامیـن آب تاالب هـا و سـامانه های زیسـت محیطـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و  _

مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع آب  بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت نیـرو، سـازمان 
حفاظـت از محیـط زیسـت، وزارت عتـف، تشـکل ها(

برنامـه اسـتحصال آب بیشـتر از محـل کاهـش تبخیـر و کنتـرل سـیالب ها و آب هـای سـبز و  _
نامتعـارف )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابـع آب  با مسـئولیت وزارت 
جهاد کشـاورزی،  وزارت نیرو، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، سـازمان برنامه 

و بودجه کشـور، تشـکل ها(
برنامـه توسـعه الگوهـای شـورورزی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان  _

منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 
وزارت نیرو، تشـکل ها(
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برنامـه تنظیـم صـادرات و واردات آب مجـازی بـا در نظرگرفتـن اولویت هـا )بـا در نظـر گرفتـن  _
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی و وزارت صمت، 

تشـکل ها( 
برنامـه اسـتقرار الگـوی کشـت بر مبنـای تـوان اکولوژیـک حوضه های آبخیـز )با در نظـر گرفتن  _

شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابع آب  با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت نیرو، 
 ) تشکل ها

برنامه بازنگری در احداث و بهره برداری از سـدهای کشـور اعم از سـاخته شـده، درحال سـاخت،  _
در حـال مطالعـه بـا هـدف تقویـت سـفره های آب زیرزمینـی، رواناب هـا در چارچوب مدیریـت جامع و 
یکپارچـه حوزه هـای آبخیـز )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع آب با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت نیـرو، معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت 

 ) عتف
برنامه جایگزینی تولید برق از منابع آبی و اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک )خورشـیدی  _

و بـادی( بـا بکارگیـری فناوری هـای نویـن )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
منابع آب با مسـئولیت وزارت نیرو، وزارت جهادکشـاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 

عتف( وزارت 

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(43  �
مدیریت یکپارچه منابع آب بر اساس آمایش سرزمین و حوضه های آبخیز _  
ایجاد و ارتقاء فناوری های توزیع و تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی و پایش آن _  

43- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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ارتقاء دانش و فناوری های سنجش، پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب  _  
استفاده از دانش و فناوری های نوین در تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی   _  
توسعه دانش بنیان عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  _  
ارتقاء بهره وری آب در حوزه آبخیز، انتقال و مزرعه _  
ارتقاء دانش و فناوری در توسعه سامانه های زیست محیطی و توان اکولوژیک _  
توسعه فناوری های کاهش تبخیر، کنترل سیالب ها و استفاده از آب سبز و آب های نامتعارف  _  
توسعه الگوهای شورورزی  _  
استقرار الگوی کشت بر مبنای توان اکولوژیک حوضه های آبخیز  _  
توسـعه فناوری هـای اسـتفاده از انرژی هـای نـو، تجدیدپذیـر و پـاک )خورشـیدی، بـادی، هسـته ای،  _  

زمین گرمایـی و ...( بـه منظـور تولیـد بـرق و انـرژی
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حوزه ثبات و پایداری �

سند خاک 
شماره سند: 51

رئیس کارگروه:  دکتر کامبیز بازرگان
اعضـای کارگـروه: دکتـر محمدرضا باللـی، دکتر هـادی اسـدی رحمانی، ناصـر دواتگـر، داوود 

نیـک کامـی، محمـود عـرب خدری، عـادل جلیلـی، علیرضـا اورنگی 
وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

17/717/7سطح زمین های در چرخه کشت )میلیون هکتار(

8/37/8سطح زمین های زیر کشت آبی )میلیون هکتار(

5/98/1سطح زمین های زیر کشت دیم )میلیون هکتار(

3/51/8سطح زمین های آیش )میلیون هکتار(

6/5 درصدمیزان خاک های کالس 1

21/5درصدمیزان خاک های کالس 2

26/7میزان خاک های کالس 3

82درصد خاک های دارای کمتر از 1درصد ماده آلی

40درصدخال نیتروژن خاک های زراعی

50درصدخالء فسفر خاک های زراعی

90درصدخالء پتاسیم   خاک های زراعی
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وضعیت در سال 1410وضعیت در سال 1398شاخص

میزان فرسایش خاک )آبی و بادی(
16 تن در هکتار )2/5 

میلیارد تن(
کاهش 20 درصدی

میزان  تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی و منابع 
طبیعی )هکتار در سال(

100000 هکتار در سال
به صفر رساندن تغییر کاربری 

مسکونی و غیر مجاز

میزان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی ) هکتار 
در سال(

میزان سطح خاک های مطالعه شده

22/4 میلیون هکتار که 
شامل 56 درصد در مقیاس 

اجمالی، 41 درصد در 
مقیاس نیمه تفصیلی و 3 
درصد در مقیاس تفصیلی 

است

مطالعه اراضی کشاورزی در 
مقیاس تفصیلی )مدیریت 

پذیر(، تکلیف قانون حفاظت 
خاک، مدیریت منابع و بهره 

وری در مقیاس مدیریت پذیر 
)1:25000(

تعداد اخطاریه های زیست محیطی آلودگی مواد 
آالینده در خاک

صفر785 اخطاریه

آلودگی عناصر آالینده در خاک

چالش های اساسی �
حکمرانی نامناسب اراضی و حفاظت و بهره برداری غیراصولی از خاک _
پاییـن بـودن کیفیـت خاک های ایران شـامل: کمبـود ماده آلی خـاک )82/5 درصـد از خاک های  _

کشـور کمتـر از 1درصـد( پاییـن بـودن سـهم خاک هـای کالس هـای 1، 2 و3 )بـه ترتیـب 6/5درصـد 



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

308

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

، 21/5درصـدو 27/6درصـد( و عـدم تعـادل عناصـر غذایـي و پاییـن بـودن حاصلخیـزی خـاک )خـالء 
نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم بـه ترتیـب 40درصـد، 50درصـد و 90 درصد(

باال بودن میزان فرسایش خاک )در حدود 16 تن در هکتار( _
افزایش گستره، فراوانی و تداوم گرد و غبار )ریزگرد( _
درجات مختلف شوری در 6/8 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور   _
خرد شدن و تغییر گسترده کاربری اراضی _
آلودگی بخشی از خاک های کشور  _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
حکمرانی مناسب اراضی و حفاظت و بهره برداری اصولی از خاک _
بهبود کیفیت خاک  از طریق افزایش ماده آلی، ترسیب کربن و تقویت حاصلخیزی خاک _
کاهش فرسایش خاک و جلوگیری از گسترش اراضی شور _
کنترل کانون های بحرانی و مولد گرد و غبار )ریزگرد( _
جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی _
پیشـگیری از توسـعه افقـی شـهرها و روسـتاهای کشـور بـه ویـژه در مناطـق شـمالی و اراضـی  _

کشـور  حاصلخیز 
استقرار کشاورزی حفاظتی سازگار با شرایط اقلیمی _
پیشگیری و رفع آلودگی های خاک اعم از فیزیکي، شیمیایي و زیستي _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه حکمرانـی مناسـب و مدیریـت جامـع خـاک )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات  _

سـند پشـتیبان خـاک  بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت کشـور، وزارت راه و شهرسـازی، 
وزارت صمـت، وزارت دادگسـتری، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، تشـکل ها(

برنامـه جلوگیـری از خـرد شـدن و تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی )بـا در نظـر گرفتـن  _
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان خـاک  بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت کشـور، 
وزارت راه و شهرسـازی، وزارت صمـت، وزارت دادگسـتری، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 

برنامـه پایـش خاک هـای کشـور و کاهـش شـوری و آلودگی هـای فیزیکی، شـیمیایی و زیسـتی  _
خـاک )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان خـاک  بـا مسـئولیت وزارت جهاد 

کشـاورزی، سـازمان حفـظ محیـط زیسـت، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 
برنامـه اصـالح و بهینه سـازی خاک هـای کشـاورزی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات  _

سـند پشـتیبان خاک  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشکل ها( 
برنامـه توسـعه کشـاورزی حفاظتـی به منظور افزایـش و نگهداری مـواد آلی خـاک، جلوگیری از  _

فرسـایش و شـور شـدن خاک هـای زراعـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
خـاک  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 

برنامـه جامـع کنتـرل فرسـایش خاک هـای کشـور و کنتـرل کانون هـای تولیـد گـرد و غبـار )با  _
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان خاک  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 

سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 
برنامـه جامـع ارتقـاء شـاخص های حاصلخیزی خـاک )با در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات  _

سـند پشـتیبان خاک  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی،  سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشکل ها( 
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(44  �
حکمرانی مناسب و مدیریت دانش بنیان و جامع خاک  _  
ارتقاء فناوری به منظور پایش خاک ، شوری و آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی  _  
به کارگیری فناوری های نوین برای اصالح و بهینه سازی خاک های کشاورزی  _  
توسعه کشاورزی حفاظتی  _  
به کارگیری دانش و فناوری های نوین در کنترل فرسایش خاک  و کانون های تولید گرد و غبار  _  

44- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند منابع طبیعی
شماره سند: 52

رئیس کارگروه:  دکتر منصور
اعضای کارگروه:

شاخص )هکتار(
وضع در سال وضعیت در سال

1410 13831399

حفظ شود17802902506003سطح جنگل های با تراکم پوشش بیش از 5 درصد )جنگل انبوه(

سطح جنگل های با تراکم پوشش بین 25درصد تا 50 درصد 
)جنگل نیمه انبوه(

حفظ شود34683121715794

سطح جنگل های با تراکم پوشش 5 درصد تا 25درصد  )جنگل 
های تنک(

حفظ شود81008427542739

حفظ شود26650532585026سطح درختچه زارها با تراکم تاجپوشش بیش از 10درصد

94385814568612500000سطح جنگل های دست کاشت

حفظ شود2576026426سطح جنگل های محدوده جذر و مد سواحل جنوب کشور

حفظ شود1818025سطح جنگل های با تراکم پوشش  1 درصد تا 5 درصد

169841161765087518650875سطح کل جنگل های ایران
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شاخص )هکتار(
وضع در سال وضعیت در سال

1410 13831399

سطح مراتع با تراکم تاج پوشش بیش از 50 درصد )مراتع 
متراکم(

حفظ شود71812505411873

سطح مراتع با تراکم تاج پوشش بین 50 درصد - 25 درصد 
)مراتع نیمه متراکم(

2141915120912745
حفظ و غنی 
سازی شود

سطح مراتع با تراکم تاج پوشش بین 255 - 25 درصد      
)مراتع کم تراکم(

5621459056983949
حفظ و غنی 
سازی شود

84/883/3جمع کل سطح مراتع )میلیون هکتار(
حفظ و غنی 
سازی شود

2030سطح کل عملیات مرتع داری )میلیون هکتار(

سطح اراضی پست بیابانی بدون پوشش گیاهی و عموما دارای 
امالح بسیار زیاد )کویر( )هکتار(

حفظ شود58383757084083

سطح اشکال مختلف اراضی ماسه ای )تپه های ماسه ای( 
)هکتار(

حفظ شود17621361543129

حفظ شود615042758003سطح اراضی ماسه ای مسطح ) پهنه های ماسه ای( )هکتار(

سطوح صاف و صیقلی رسی در منطقه کویر )دق های رسی( 
)هکتار(

حفظ شود435803258393

حفظ شود65582813094558سطح اراضی با سطوح نمکی ) اراضی شور و نمک زار( )هکتار(
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شاخص )هکتار(
وضع در سال وضعیت در سال

1410 13831399

سطح اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهی کمتر از 5 درصد و 
بیرون زدگی سنگی ) بیرون زدگی سنگی( )هکتار(

حفظ شود1736685516326353

حفظ شود3257649229064519جمع سطح پدیده های بیابانی)هکتار(

7سطح کل عملیات بیابان زدایی )میلیون هکتار(

88درصد اراضی تحت تاثیر فرسایش آبی و بادی

7/5سطح کانون های بحرانی بیابان زا )میلیون هکتار(

1296810215544013سطح اراضی زراعی و باغی )هکتار(

1172570912828278سطح اراضی دیم)هکتار(

2469381128372292سطح کل اراضی زراعی و باغی)هکتار(

8416951580680سطح مناطق مسکونی)هکتار(

518688734682سطح باتالق) مناطق مرطوب( )هکتار(

9835499089سطح نیزار)هکتار(

1161957908126سطوح آبی )دریاچه ها و مخازن آبی( )هکتار(

728242684952سطح بستر رودخانه)هکتار(

3052سطح کل عملیات آبخیزداری و آبخوان داری)میلیون هکتار(
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چالش های اساسی �
پاییـن بـودن سـرانه جنـگل در کشـور و کاهـش تـوان اکولوژیـک )ظرفیـت قابـل تحمـل و توان  _

بازسـازی( جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه ویـژه در جنگل هـای زاگـرس
تاثیرپذیری شدید منابع طبیعی از پدیده تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی _
گسترش اراضی تحت تاثیر پدیده بیابان زایی )حدود 90 میلیون هکتار از عرصه های کشور( _
نارسایی در حفاظت و صیانت کامل از منابع طبیعی و تغییر کاربری عرصه های طبیعی _
نامتناسـب بـودن عملیـات آبخیـزداری بـا نیـاز کشـور )تنهـا در حـدود 20 درصـد از عرصه هـای  _

کشـور تحـت پوشـش عملیـات آبخیـزداری قـرار گرفته اسـت( 
فقدان مشارکت بهره برداران در حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور _
پایین بودن فرهنگ عمومی منابع طبیعی _
فقر و توسعه نیافتگی جوامع بهره بردار منابع طبیعی _
بهره برداری نامناسب و بیش از توان اکولوژیکی مراتع  _
گسترش کانون های تولید گرد و غبار _
نارسایی در مدیریت و صیانت از مناطق حفاظت شده _
توجه ناکافی به ارزیابی اثرات زیست محیطی و منابع طبیعی در برنامه های توسعه کشور _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
حفاظـت از منابـع پایـه و طبیعـی )آب، خـاک، هـوا و تنـوع زیسـتی( و تعـادل زیسـت بوم هـا و  _

افزایـش تـوان اکولوژیـک )ظرفیـت قابـل تحمـل و توان بازسـازی( در جنگل هـا و مراتع کشـور به ویژه 
در جنگل هـای زاگـرس



315

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کاهش آثار و سازگاری با تغییر اقلیم در منابع طبیعی _
مدیریت جامع و هدفمند حوزه های آبخیز _
جلوگیری از گسترش اراضی تحت تاثیر پدیده بیابان زایی _
بهره برداری از منابع متناسب با توان اکولوژیک آن ها )ظرفیت قابل تحمل و بازسازی(  _
متعادل سازی جمعیت دام در مراتع و تقویت مراتع  _
توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان داری متناسب با نیاز کشور  _
مهـار عوامـل ناپایـداری منابـع طبیعـی و بیابـان زا و کنتـرل کانون هـای تولیـد گـرد و غبـار و  _

فرسـایش خـاک
بهبود مدیریت و صیانت از مناطق حفاظت شده و تنوع زیستی _
تبدیل فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی به فرهنگ عمومی _
اسـتفاده از ظرفیت هـای آمـوزش و پـرورش، آمـوزش عالـی و رسـانه  ملـی و جمعـی بـرای  _

طبیعـی منابـع  از  حفاظـت  فرهنگ سـازی 
مشـارکت واقعـی بهره بـرداران در حفاظـت، احیاء، بهره برداری مسـئوالنه از منابـع طبیعی و تنوع  _

زیسـتی و تدوین و اجرای قوانیـن و مقررات الزم 
فقرزدایی و ارتقاء معیشت جوامع بهره بردار منابع طبیعی _
بهره برداری بر اساس توان اکولوژیکی منابع طبیعی  _
کنترل کانون های تولید گرد و غبار _
تثبیت مالکیت ها در اراضی ملی و مستثنیات مردم و تکمیل طرح کاداستر کلیه اراضی _
بهـره گیـری از دانـش بومـی و فناوریهـای نویـن در حفـظ، احیاء، توسـعه و بهـره بـرداری پایدار  _

منابـع طبیعی
ارزیابی اثرات زیست محیطی و منابع طبیعی در برنامه های توسعه کشور _
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صیانـت از منافـع ملـی در کنوانسـیون ها، معاهـدات و توافق نامه هـای بین المللی محیط زیسـتی  _
و منابـع طبیعی

برنامه های اجرایي �
برنامـه حفاظـت و مدیریـت پایـدار منابـع طبیعـی و افزایـش تـوان اکولوژیـک )ظرفیـت قابـل  _

تحمـل و تـوان بازسـازی( در قالـب طرح های جنـگل داری، مرتـع داری و بیابان زدایی )بـا در نظر گرفتن 
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع طبیعی  با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی،  سـازمان 

برنامـه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 
برنامـه توسـعه آبخیـزداری و آبخوانداری در کشـور در چارچوب مدیریت جامـع حوزه های آبخیز  _

)بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابـع طبیعی  بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی،  سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 

برنامـه مهـار عوامـل ناپایـداری منابع و پدیده بیابانی شـدن و کاهـش اثرات و سـازگاری با تغییر  _
اقلیـم بـا همـکاری سـایر کشـورها، سـازمان ها و مراکز علمـی بین المللی )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع طبیعـی  با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی،  سـازمان برنامه و 
بودجه کشـور، وزارت راه و شهرسـازی، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، وزارت امور خارجه، تشـکل ها( 

برنامـه ارتقـاء مدیریـت و صیانت از مناطق حفاظت شـده با همکاری سـایر کشـورها، سـازمان ها  _
و مراکـز علمـی بین المللـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابـع طبیعی  
با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، 

وزارت امـور خارجه، تشـکل ها( 
برنامـه هوشمندسـازی نظـام سـنجش، پایـش و ارزیابـی منابـع طبیعـی و اثـر بخشـی طرح ها و  _

فعالیت هـا اجرایـی در ایـن حـوزه )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع 
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طبیعی با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمان برنامه و بودجه 
کشـور، وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، وزارت عتـف، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 

وزارت راه و شهرسـازی، تشـکل ها( 
برنامـه توسـعه زراعـت چـوب )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع  _

طبیعـی بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، تشـکل ها( 
برنامـه دانش بنیـان مهـار عوامـل ناپایـداری منابع طبیعـی و بیابـان زا و کنترل کانون هـای تولید  _

گـرد و غبـار و فرسـایش خـاک بـا همـکاری سـایر کشـورها، سـازمان ها و مراکـز علمـی بین المللی )با 
در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع طبیعـی  بـا مسـئولیت وزارت جهـاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، وزارت راه و شهرسـازی، 

تشـکل ها(
برنامـه حفاظـت و بهره بـرداری پایـدار از تنـوع زیسـتی با همکاری سـایر کشـورها، سـازمان ها و  _

مراکـز علمـی بین المللـی )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابـع طبیعی  با 
مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت آموزش و پرورش، 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت امور خارجه، تشـکل ها(
برنامـه مشـارکت واقعـی بهره برداران در حفاظـت، احیاء، بهره بـرداری مسـئوالنه از منابع طبیعی  _

و تدویـن و اجـرای قوانیـن و مقـررات الزم )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان 
منابـع طبیعـی  با مسـئولیت وزارت جهادکشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت، سـازمان صدا و سـیما، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 

تشـکل ها( عتف، 
برنامـه تبدیـل حفاظت از منابـع طبیعی به فرهنگ عمومی با اسـتفاده از ظرفیت هـای آموزش و  _
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پـرورش، آمـوزش عالـی و رسـانه  ملـی و جمعی و سـازمان های مردم نهـاد )با در نظر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع طبیعـی  با مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی،  سـازمان برنامه و 
بودجـه کشـور، سـازمان صـدا و سـیما، وزارت عتـف، وزارت آموزش و پـرورش، وزارت فرهنگ و ارشـاد 

تشکل ها(  اسـالمی، 
برنامـه ارزش گـذاری اقتصادی کارکردها و خدمات اکوسیسـتمی )منابع طبیعی( در حسـاب های  _

ملی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان منابع طبیعی  با مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، وزارت علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری، معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، بانک مرکزی، تشـکل ها( 
برنامـه ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی و منابع طبیعی در برنامه های توسـعه کشـور )بـا در نظر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع طبیعی  بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، 
سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری، 
معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری، توزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، سـازمان اسـتاندارد، 

تشـکل ها(
برنامـه صیانـت از منافـع ملـی در کنوانسـیون ها، معاهـدات و توافق نامه هـای بین المللـی محیط  _

زیسـتی و منابـع طبیعـی )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان منابـع طبیعی  
بـا مسـئولیت وزارت امـور خارجـه، وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه کشـور، سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت، وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری، معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، 

تشـکل ها(
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ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(45  �
 ارتقـاء دانـش و فنـاوری حفاظـت، احیـاء، توسـعه و بهره بـرداری پایـدار منابـع طبیعـی و افزایـش تـوان  _

اکولوژیک 
  به کارگیری فناوری های نوین در توسعه آبخیزداری و آبخوانداری  _
بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای داخلـی و بین المللـی در مهـار عوامـل ناپایـداری منابـع طبیعـی،   _  

بیابانـی شـدن، کنتـرل کانون هـای تولیـد گـرد و غبـار و فرسـایش خـاک 
بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای داخلـی و بین المللـی برای کاهش اثرات و سـازگاری بـا تغییر اقلیم  _  

در منابـع طبیعی 
بهره گیری از دانش و فناوری های داخلی و بین المللی در مدیریت و صیانت از مناطق حفاظت شده  _  
هوشمندسـازی نظـام سـنجش، پایـش و ارزیابی منابع طبیعی )سـنجش از دور، مدل های شبیه سـازی،  _  

ماهواره، پهپـاد و ...(  
بهره گیـری از دانـش و فنـاوری بـرای ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی و منابـع طبیعـی در برنامه هـای  _  

کشور توسـعه 
استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و کارافزار ها در آموزش و آگاهی بخشی عمومی  _  

45- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند تنش های جمعیتی
شماره کاربرگ: 53

رئیس کارگروه:  دکتر علی اکبر محزون
اعضای کارگروه:

وضع در سال 1410وضع موجودشاخص ها

8094تعداد جمعیت کشور )سرشماری 1395( )میلیون نفر(

از 20 بیشتر نشود18رتبه جمعیتی کشور در جهان

کمتر از یک نشود1/05سهم جمعیت کشور از جمعیت دنیا )درصد(

متوسط رشد ساالنه جمعیت کشور )درصد(
 1/24
درصد

از یک کمتر نشود

از 70 بیشتر نشود56 سالزمان دو برابر شدن جمعیت کشور )سال(

2537/5تعداد خانوار )میلیون(

از 4 کمتر نشود3/3متوسط بُعد خانوار )نفر(

حداقل 2430سهم جمعیت کودکان و نوجوانان زیر 15 سال )درصد(

بیش از 69/666/7سهم جمعیت مولد 15 تا 64 ساله )درصد(

کمتر از 6/15سهم جمعیت سالمندان باالی 65 سال)درصد(
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص ها

بار تکفل یا نسبت وابستگی جمعیت )نسبت حاصلجمع جمعیت زیر 15 
و باالی 65 سال تقسیم بر جمعیت 15 تا 64 ساله(

کمتر از 4350

از یک کمتر نشود1/79متوسط رشد ساالنه جمعیت کودکان و نوجوانان زیر 15 سال )درصد(

از یک کمتر نشود1متوسط رشد ساالنه جمعیت مولد 15 تا 64 ساله )درصد(

2/54متوسط رشد ساالنه جمعیت سالمندان باالی 65 سال )درصد(
از نیم برابر رشد کل 

جمعیت کشور بیشتر نشود

کمتر از 31/130میانگین سنی جمعیت )سال(

59/1تعداد جمعیت شهری )میلیون نفر(
حداکثر 75 درصد جمعیت 

کل کشور

20/7تعداد جمعیت روستایی )میلیون نفر(

حداکثر 7475سهم جمعیت شهری )درصد(

حداقل 2625سهم جمعیت روستایی و عشایری )درصد(

2رشد جمعیت شهری )درصد(
حداکثر برابر با رشد 

جمعیت کشور

0/07-رشد جمعیت روستایی )درصد(
حداقل برابر با رشد 

جمعیت کشور

؟؟؟1/109تعداد جمعیت عشایر کوچنده )میلیون نفر(

؟؟؟؟؟؟رشد جمعیت عشایر کوچنده
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص ها

تراکم حسابی جمعیت )درصد(
48 نفر در 
کیلومتر 

مربع
؟؟؟

تراکم زیستی جمعیت)عکس سرانه اراضي قابل کشت( )نفر در هکتار(

6865شهر به شهر

1215شهر به روستا

1515روستا به شهر

55روستا به روستا

طبقه بندی جمعیتی شهرها:

بیش از یک میلیون نفر

؟؟؟

23بین 500 هزار تا یک میلیون نفر

66بین 100 هزار تا 250 هزار نفر

87بین 50 هزار تا 100 هزار نفر

113بین 25 هزار تا 50 هزار نفر

227بین 10 هزار تا 25 هزار نفر

310بین 5 هزار تا 10 هزار نفر

407کمتر از 5 هزار نفر

طبقه بندی جمعیتی آبادی های دارای سکنه:
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وضع در سال 1410وضع موجودشاخص ها

188بیش از 5000 نفر

؟؟؟

857بین 2500 تا 5000 نفر

3757بین 1000 تا 2500 نفر

6099بین 500 تا 1000 نفر

22956بین 100 تا 500 نفر

8463بین 50 تا 100 نفر

19964کمتر از 50 نفر

عدم افزایش35254آبادی های خالی از سکنه

مهاجرت به داخل کشور )بر اساس آخرین جابجایي در فاصله سال هاي 
بین سرشماري 1390 و 1395( )هزار نفر(

؟؟؟111

؟؟؟؟؟؟مهاجرت ساالنه به خارج از کشور

چالش های اساسی �
استمرار روند کاهشی رشد جمعیت کشور، بر هم خوردن تعادل و توازن آن و کاهش بعد خانوارها _
رشـد سـه برابری جمعیت سـالمندان )60 سـاله و بیشـتر( نسبت به متوسط رشـد جمعیت کشور  _

)3/6 در مقابل 1/2(
افزایـش شـاخص بـار تکفـل جمعیت مولد و عهده دار شـدن مسـئولیت اقتصـادی و امنیت غذایی  _

افـراد مصرف کننده ی بیشـتر
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نامتوازن بودن تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت در مناطق شهری و روستایي کشور  _
افزایـش شـهرهای کوچـک، تبدیـل روسـتا بـه شـهر، خالـی شـدن روسـتاها و بـه وجـود آمـدن  _

تولیـد در  محدودیت هایـي 

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
افزایـش نـرخ بـاروری و رشـد جمعیـت، تعییـن متولـي بـراي رصـد و مدیریت صحیـح تحوالت  _

جمعیتی در کشـور  
کاهش شاخص بار تکفل جمعیت مولد  _
بـاز توزیـع فضایـي و جغرافیایـي جمعیت، متناسـب با ظرفیت زیسـتي بـا تأکید بـر تأمین آب با  _

هـدف توزیـع متعـادل و کاهش فشـار جمعیتي )بنـد 9 سیاسـت هاي کلي جمعیت(
حفـظ و جـذب جمعّیـت در روسـتاها و مناطـق مرزي و کم تراکـم و ایجاد مراکـز جدید جمعّیتي  _

بویـژه در جزایـر و سـواحل خلیج فـارس و دریاي عمان از طریق توسـعه شـبکه هاي زیربنایي، حمایت و 
تشـویق سـرمایه گذاري و ایجاد فضاي کسـب و کار با درآمد کافي )بند 10 سیاسـت هاي کلي جمعیت(

بازمهندسـی نظـام سـکونتگاهی جمعیـت کشـور بـه گونـه ای کـه ضمـن جلوگیـری از کاهـش  _
شـاخص های ظرفیت و توان تولید زیسـتی )BC( مناطق مختلف، سـرانه شـاخص ردپای بوم شـناختی 
)EF( را متناسـب بـا ظرفیت هـای زیسـتی هـر منطقه مدیریت نمـوده و نهایتاً شـاخص عملکرد محیط 

زیسـت )EPI( را نیز بهبود ببخشـد.

برنامه های اجرایي �
برنامـه سـاماندهی تنش هـای جمعیتـی و کنتـرل مهاجرت هـای بی رویـه بـه شـهرها و مناطـق  _
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شـمالی و حاصلخیـز )بـا در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان جمعیت  با مسـئولیت 
وزارت جهادکشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، وزارت کشـور، معاونت توسـعه روسـتایي معاون 

اول رییـس جمهـور، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، تشـکل ها(
برنامـه افزایـش نـرخ رشـد جمعیـت و مدیریت صحیـح تحوالت جمعیتی در کشـور  )بـا در نظر  _

گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تنش هـای جمعیتـی بـا مسـئولیت وزارت بهداشـت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان برنامـه و بودجـه، ، وزارت کشـور، سـازمان صـدا و سـیما، وزارت 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، تشـکل ها(.
برنامـه دانش بنیـان بـاز توزیـع فضایـي و جغرافیایي جمعیت، بـه منظور حفظ و جـذب جمعّیت  _

در روسـتاها و مناطـق مـرزي و کـم تراکـم بـه ویـژه سـواحل خلیج فـارس و دریـاي عمان متناسـب با 
ظرفیـت زیسـتي )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان تنش هـای جمعیتـی با 
مسـئولیت وزارت کشـور، وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت 
جهادکشـاورزی، وزارت صمـت، معـاون توسـعه روسـتایي و مناطق محـروم معاون اول رییـس جمهور، 

سـازمان صدا و سـیما، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، تشـکل ها(. 

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(46  �
 ایجاد نظام و تشویق افراد جامعه به فرزندآوری  _
 ایجاد و برقراری نظام مدیریت تحوالت جمعیتی در کشور   _
برنامه ریزی برای توزیع فضایي و جغرافیایي جمعیت مبتنی بر آمایش _

46- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

326

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

حوزه ثبات و پایداری �

سند توسعه روستایی و عشایری
شماره سند: 54

رئیس کارگروه:  
اعضای کارگروه:

شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

شاخص های اقتصادی

محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه کشاورزی به 
قیمت هاي جاري )میلیارد ریال(

3752752947228

سهم ارزش افزوده گروه کشاورزی از محصول ناخالص داخلي 
کشور به قیمت هاي جاري)درصد(

5/58/6

محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه کشاورزی به 
قیمت هاي ثابت )سال پایه: 1390( )میلیارد ریال(

375275467432

رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده گروه کشاورزی به 
قیمت هاي ثابت )سال پایه: 1390( )درصد(

2/52/8

سهم مناطق روستایی از تولید ناخالص داخلی کشور)93-91(
)درصد(

26/626/428

36/537/320نرخ تورم در مناطق روستایی



327

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

خانوارهای فقیر )زیر خط فقر( از کل خانوارها در مناطق 
روستایی )90-94( درصد

162410

21/7524/225سهم شاغالن 15 ساله و بیشتر بخش خدمات مناطق روستایی

28/2526/927سهم شاغالن 15 ساله و بیشتر بخش صنعت مناطق روستایی

5049/148سهم شاغالن 15 ساله و بیشتر بخش کشاورزی مناطق روستایی

نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت 15 ساله و بیشتر مناطق 
روستایي

44/1547/2550

9/057/45نرخ بیکاري جمعیت 15 ساله و بیشتر مناطق روستایی

سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت مناطق روستایي- )دهک 
وزني(

0/070/070/07

0/340/350/3ضریب جیني مناطق روستایي- )دهک وزني(

83973261006501006متوسط هزینه ساالنه کل یک خانوار روستایی )هزار ریال(

79727297022607022متوسط درآمد ساالنه کل یک خانوار روستایی )هزار ریال(

158632536127557163607557163قدرت خرید )میانگین به ریال (

38/735/820ضریب  انگل )سهم هزینه غذا از هزینه های خانوار(

اجتماعی و فرهنگی

70/771/71امید زندگی در بدو تولد میان مردان روستایی)95-90(
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شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

73/274/71امید زندگی در بدو تولد میان زنان روستایی)95-90(

درصد مهاجرت شهر به روستا در فاصله دو دوره 85 تا 90-90 
تا 95

151215

درصد مهاجرت روستا به روستا در فاصله دو دوره 85 تا 90-90 
تا 95

755

درصد مهاجرت روستا به شهر در فاصله دو دوره 85 تا 90-90 
تا 95

131510

خالص مهاجرت روستایی بدون احتساب مهاجران با مبدأ خارج از 
کشور یا اظهارنشده در فاصله دو دوره 75 تا 85 - 85 تا 95

326042820800

ترکیب سنی جمعیت در دوره 90 تا 95 )درصد جمعیت زیر 14 
سال روستایی(

26/126/9

 ترکیب سنی جمعیت در دوره 90 تا 95 )درصد جمعیت 15 تا 
64 سال روستایی(

67/466/3

ترکیب سنی جمعیت در دوره 90 تا 95 )درصد جمیت باالی 65 
سال روستایی(

6/56/8

28/930/1میانگین سنی جمعیت نقاط روستایی)95-90(

26/126/9نسبت جوانی جمعیت روستایی)شاخص ورتهایم(  )95-90(
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شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

میزان سالخوردگی جمعیت نقاط روستایی)نسبت جمعیت 
65ساله و بیشتر به کل جمعیت( در دوره 90 تا95

- 6/51- 6/82

نسبت سالخوردگی جمعیت در نقاط روستایی )نسبت جمعیت 
60ساله و بیشتر به جمعیت زیر 15 سال( در دوره 90 تا95

26/126/9

متوسط رشد ساالنه جمعیت روستایی در دوره 85 تا90 - 90 تا 
95

-0/63-0/73

میزان باروری کل زنان روستایی در فاصله دو دوره 86 تا 90 - 
91 تا 95

2/32/48

43/6متوسط بعد خانوار روستایی )90 - 97(

75/178/52درصد باسوادي جمعیت 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی )95-90(

درصد باسوادي جمعیت مرد 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی 
)95-90(

80/683/9

درصد باسوادي جمعیت زن 6 ساله و بیشتر نقاط روستایی 
)95-90(

69/472/9

7/29/4درصد جمعیت روستایی دارای تحصیالت عالی )95-90(

24/625درصد جمعیت روستایی دارای مدرک متوسطه )95-90(

25/422/4درصد جمعیت روستایی دارای مدرک راهنمایی )95-90(
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شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

درصد جمعیت روستایی دارای مدرک ابتدایی و سوادآموزی 
)95-90(

4142/6

سهم اشتغال مردان روستایی )درصد(

46.646.9کشاورزی

29.726.9صنعت

23.626.1خدمات

سهم مشارکت اقتصادی زنان روستایی )درصد(

66.758.5کشاورزی

20.825.2صنعت

12.516.3خدمات

49.852.2وضعیت سنی بهره برداران کشاورزی )میانگین(

وضعیت سواد بهره برداران کشاورزی

3.15.2درصد بهره برداران دارای تحصیالت دانشگاهی

0.790.81درصد بهره برداران دارای تحصیالت کشاورزی

رفاهی و زیربنایی

92/9594/63100خانوارهاي روستایی بهره مند از آب لوله کشي )درصد(

99/6099/93100خانوارهاي روستایی بهره مند از  برق خانگی)درصد(
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شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 13901398

44/6772/42100خانوارهاي روستایی بهره مند از  گاز لوله کشي )درصد(

66/9642/45100خانوارهاي روستایی بهره مند از  تلفن )درصد(

81/5592/77100خانوارهاي روستایی بهره مند از  حمام )گرم( )درصد(

82/0391/74100خانوارهاي روستایی بهره مند از  آشپزخانه )درصد(

3/532100خانوارهاي روستایی بهره مند از  اینترنت )درصد(

درصد خانوارهاي  نمونه روستایي برحسب نحوه  تصرف مسکن
)ملکي عرصه و اعیان(

85/6086/66

درصد خانوارهاي  نمونه روستایي برحسب نحوه  تصرف مسکن
)اجاري و رهنی(

5/184/51

درصد خانوارهاي  نمونه روستایي برحسب نحوه  تصرف مسکن
)در برابر خدمت(

1/320/8

درصد خانوارهاي  نمونه روستایي برحسب نحوه  تصرف مسکن 
)رایگان(

7/577/85

درصد خانوارهاي  نمونه روستایي برحسب نحوه  تصرف مسکن 
)سایر(

0/030/17

تعداد روستاییان بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت)94-90(

2347094721825878

0139تعداد خانه های بهداشت روستایی در کشور)94-90(
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چالش های اصلی �
مشخص نبودن متولی امور روستا و الگوی توسعه روستایی  _
فقدان سیاست یکپارچه توسعه روستایی، کشاورزی و ملی _
مشـکالت معیشـتی، بیکاری گسـترده، کاهش درآمد و عدم تنوع بخشـي به مشـاغل روسـتایي و  _

عشایري
 فقر و محرومیت و کیفیت پایین زندگی و رفاه اجتماعی در اغلب مناطق روستایی و عشایری  _
تبدیـل بـی ضابطـه روسـتا بـه شـهر و تسـریع روند شـهر نشـینی ترویـج جاذبـه های شـهری و   _

مهاجـرت بـی رویه 

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
مشخص نمودن متولی امور روستا و تعیین الگوی مناسب توسعه روستایی  _
 اتخـاذ سیاسـت یکپارچـه، افزایـش مشـارکت واقعـی و نظام مند روسـتائیان و عشـایر در فرآیند  _

توسـعه روسـتایی و عشایری
کاهش مشکالت معیشتی، افزایش درآمد و ایجاد فرصت های شغلی، بهبود اشتغال _
حذف فقر و محرومیت، بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی  _
کنتـرل مهاجرت هـای بی رویـه به شـهرها و مناطق شـمالی و حاصلخیـز، ایجاد مشـوق های الزم  _

برای ماندگاری در روسـتاها 

برنامه های اجرایي �
برنامه طراحی الگوی مناسـب توسـعه روسـتایی و عشـایری تولید محور متناسـب با و هماهنگ  _
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بـا توسـعه کشـاورزی و توسـعه ملـی وتعییـن  متولـی بـرای توسـعه روسـتایی و عشـایری )بـا در نظر 
گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان توسـعه روسـتایی و عشایری  با مسـئولیت  وزارت جهاد 
کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، توسـعه روسـتایی ریاسـت جمهـوری، مرکز پژوهـش های مجلس 

شـورای اسـالمی، وزارت کشـور و تشکل ها(
برنامه ارتقاء شـاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روسـتایی و عشـایری و کاهش  _

فاصلـه برخـورداری آنهـا بـا مناطق شـهری و جلوگیـری از مهاجـرت بی رویه و حاشـیه نشـینی )با در 
نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان توسـعه روسـتایی و عشـایری  با مسـئولیت  وزارت 
جهـاد کشـاورزی، سـازمان برنامـه و بودجه، توسـعه روسـتایی ریاسـت جمهـوری، مرکـز پژوهش های 
مجلـس شـورای اسـالمی، وزارت کشـور، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت اقتصـاد، 

وزارت صمـت، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و تشـکل ها(
برنامـه حمایـت از سـرمایه گـذاری و اعطـای تسـهیالت مناسـب  بـرای افزایـش فرصـت هـای  _

شـغلی و تنوع بخشـي به مشـاغل روسـتایي و عشـایري )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان توسـعه روسـتایی و عشـایری  با مسـئولیت  وزارت جهاد کشاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، 

توسـعه روسـتایی ریاسـت جمهـوری، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی، وزارت کشـور و تشـکل ها(
برنامـه شناسـایی و احیـاء دانـش هـای بومـی  و اسـتفاده از آنهـا در توسـعه مناطق روسـتایی و  _

عشـایری و زنجیره ارزش )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان توسـعه روسـتایی 
و عشـایری  با مسـئولیت  وزارت جهاد کشـاورزی، سـازمان برنامه و بودجه، توسـعه روسـتایی ریاسـت 

جمهـوری، وزارت عتـف و معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوري، وزارت کشـور و تشـکل ها(



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

334

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(47  �
 طراحـی الگـوی مناسـب توسـعه روسـتایی و عشـایری تولیـد محـور متناسـب بـا و هماهنگ با توسـعه  _

کشـاورزی و توسـعه ملی 
ایجـاد نظـام بهبود شـاخص های اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روسـتایی و عشـایری و کاهش  _  

فاصلـه برخـورداری آنهـا بـا مناطق شـهری و جلوگیـری از مهاجرت بی رویه و حاشـیه نشـینی 
شناسـایی و احیاء دانش های بومی  و اسـتفاده از آن ها در توسـعه مناطق روسـتایی و عشایری و زنجیره  _  

ارزش 

47- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی
شماره سند: 55

رئیس کارگروه:  دکتر سید محمد ابراهیم زاده موسوی
اعضای کارگروه:   فاطمه پاسبان

شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 1390*1398

ارزش تولید و خدمات در بخش نهاده های**  زنجیره ارزش در 
جهان )میلیارد دالر(

200400500

ارزش تولید و خدمات در بخش نهاده های***  زنجیره ارزش در 
ایران )میلیارد دالر(

--15

ارزش تولید و خدمات در بخش تولیدات کشاورزی زنجیره در 
ایران)میلیارد دالر(

126080

ارزش تولید و خدمات در بخش تولیدات کشاورزی زنجیره در 
جهان)میلیارد دالر(

220035003900

ارزش تولید و خدمات در بخش واسطه****  زنجیره در ایران 
)میلیارد دالر(

---

ارزش تولید و خدمات در بخش واسطه زنجیره در جهان )میلیارد 
دالر(

-11501500
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شاخص
وضع مطلوب در مقدار شاخص

سال 1410 1390*1398

ارزش تولید و خدمات در بخش فراوری*****  زنجیره  در ایران 
)میلیارد دالر(

23060

ارزش تولید و خدمات در بخش فراوری زنجیره در جهان )میلیارد 
دالر(

150035003900

1550100نسبت فراوری به تولید در ایران (%)

68100100نسبت فراوری به تولید در جهان (%)

ارزش تولید و خدمات در بخش خرده فروشی زنجیره در ایران 
)میلیارد دالر(

--250

ارزش تولید و خدمات در بخش خرده فروشی زنجیره در جهان 
)میلیارد دالر(

420054006200

* مقادیر پیشنهادی برای سال های 1398 و 1410، برآوردی است
** بذر، کود، آفت کش، ماشین آالت، بهداشت و تغذیه دام، بیمه محصوالت زراعی، مکمل ها و افزودنی ها غذا

***   بذر، کود، آفت کش، ماشین آالت، بهداشت و تغذیه دام، بیمه محصوالت زراعی، مکمل ها و افزدنی ها غذا
**** کلیه عملیات از مزرعه تا کارخانجات غذایي )شامل جمع آوری، فرآوری اولیه و فرآوری ثانویه (
***** صنایع غذایي )شامل صنایع نان، گوشت، لبنیات، آشامیدنی ها، غذاهای آماده و میان وعده ها(

چالش های اصلی �
یکپارچـه نشـدن مدیریت زنجیـره ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی و فراهم  _

نبـودن الزامات آن 
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شـکل نگرفتن و ناقـص بـودن زنجیره های ارزش در حوزه های مختلف بخش کشـاورزی، مشـخص  _
نبـودن و یـا تعدد متولـی مدیریت حلقه هـا و کل زنجیره ارزش

عدم انتقال کامل دستگاه های مرتبط از سایر وزارتخانه ها به وزارت جهادکشاورزی  _
نبود تشکل های فراگیر و ملی برای به عهده گرفتن امور تصدیگری زنجیره _
آماده نبودن ساختار و امکانات وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش _
مشخص نبودن سهم ایجاد ارزش افزوده حلقه های مختلف زنجیره ارزش _
بـاال بـودن ضریب وابسـتگی باالی نهاده یـا مواد اولیه آن، به خـارج و از دسـت دادن ارزش افزوده  _

حلقه هـای زنجیره ارزش
پایین بودن عملکرد و بهره وری در بخش تولید _
ضعف حلقه  ی مرتبط با صنایع و بازار در زنجیره ارزش  _
شکل گیری حلقه های زائد و پررنگ بودن نقش واسطه ها _

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
یکپارچه سـازی مدیریـت زنجیـره ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی و فراهم  _

نمـودن الزامات آن 
شـکل گیری و تکمیـل زنجیره هـای ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی، مشـخص  _

نمـودن متولـی مدیریـت حلقه هـا و کل زنجیـره ارزش
انتقال کامل دستگاه های مرتبط از سایر وزارتخانه ها به وزارت جهادکشاورزی  _
ظرفیت سازی تشکل های فراگیر و ملی برای به عهده گرفتن امور تصدیگری زنجیره ارزش _
آماده سازی ساختار و امکانات وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش _
مشخص نمودن سهم ایجاد ارزش افزوده حلقه های مختلف زنجیره ارزش _
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کاهـش ضریب وابسـتگی باالی نهـاده یا مواد اولیـه آن، به خارج و ایجـاد ارزش افزوده حلقه های  _
زنجیره ارزش

بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در بخش تولید _
تقویت و تکمیل حلقه  ی مرتبط با صنایع و بازار در زنجیره ارزش  _
حذف حلقه های زائد و کاهش نقش واسطه ها _

برنامه های اجرایي �
برنامـه فراهـم نمـودن الزامات، آماده سـازی سـاختار، امکانات و یکپارچه سـازی مدیریـت زنجیره  _

ارزش محصوالت کشـاورزی در وزارت جهادکشـاورزی )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند 
پشـتیبان رنجیـره ارزش بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمـت، وزارت راه و شهرسـازی، 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت عتـف، معاونـت فنـاوری ریاسـت 

جمهـوری، تشـکل ها(.  
ارزش در حوزه هـای مختلـف بخـش کشـاورزی،  _ و تکمیـل زنجیره هـای  برنامـه شـکل گیری 

مشـخص نمـودن متولـی مدیریـت حلقه هـا و کل زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و 
مندرجات سـند پشـتیبان رنجیره ارزش با مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمت، وزارت راه 
و شهرسـازی، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، سـازمان برنامه و بودجـه، وزارت عتـف، معاونت فناوری 

ریاسـت جمهـوری، تشـکل ها(.
برنامـه جامـع ظرفیت سـازی تشـکل های فراگیـر و ملـی بـرای به عهـده گرفتن امـور تصدیگری  _

زنجیـره ارزش )بـا در نظـر گرفتـن شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان رنجیره ارزش با مسـئولیت 
وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت صمـت، وزارت امور اقتصادی و دارایي، سـازمان برنامـه و بودجه، وزارت 

تشـکل ها(. کشور، 
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برنامـه تولیـد نهـاده یـا مـواد اولیـه آن بـا هـدف کاهـش ضریـب وابسـتگی )بـا در نظـر گرفتن  _
شـاخص ها و مندرجـات سـند پشـتیبان رنجیـره ارزش بـا مسـئولیت وزارت جهـاد کشـاورزی، وزارت 

صمـت، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت کشـور، تشـکل ها(.

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(48  �
یکپارچه سازی و هوشمندسازی مدیریت زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی  _  
ایجاد نظام با هدف شکل گیری، تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش در حوزه های مرتبط  _  
انتقال فناوری و بومی سازی تجربیات بین المللی با هدف توسعه زنجیره های ارزش _  
استفاده از دانش و فناوری با هدف توانمندسازی و ظرفیت سازی تشکل های فراگیر و ملی  _  
بکارگیری دانش و فناوری برای تولید نهاده یا مواد اولیه آن با هدف کاهش ضریب وابستگی _  

48- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند اجتماعی فرهنگی
شماره سند: 56

رئیس کارگروه:  
اعضای کارگروه:   

شاخص ها �
شـاخص های مرتبـط بـا این سـند عمدتاً در سـایر اسـناد وجـود دارد از این رو بـرای جلوگیری از  _

دوباره کاری، شـاخص جدیدی تعریف نشـده اسـت 

چالش های اصلی �
نارسـایی در آموزش هـای همگانـی و فرهنگ سـازی و جلـب مشـارکت جامعه در کلیـه زمینه های  _

مرتبـط بـا امنیـت غذایـی )اعـم از کیفیت، سـالمت غـذا، الگوی مصـرف و دانـش بنیان نمـودن تولید و 
حفـظ منابـع پایـه، توجـه بـه ویژگی های حالل و طیـب بودن غـذا و پرهیز از اسـراف و ایجـاد و تکمیل 

زنجیره هـای ارزش و ارتقـاء بهـره وری عوامـل تولیـد و بهره گیـری از فناوری هـای کارآمد(

راهبردهای رسیدن به وضع مطلوب �
توسـعه آموزش هـای همگانـی و فراگیر مسـتمر در خصوص ابعـاد مختلف امنیت غذایـی )اعم از  _

کیفیـت، سـالمت غـذا، الگـوی مصـرف، دانش بنیان نمـودن تولیـد، بهره گیـری از فناوری هـای کارآمد، 
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حفـط منابـع پایـه، توجـه بـه حالل و طیب بـودن غذا و پرهیـز از اسـراف و تکمیل زنجیره هـای ارزش 
و ارتقـاء بهـره وری بـا مشـارکت صـدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایـران و دسـتگاه های مرتبـط بویژه 

آمـوزش و پـروش و دانشـگاه ها و تشـکل های غیردولتی(

برنامه های اجرایي �
برنامـه جامـع آمـوزش همگانی و فرهنگ سـازی در خصوص ابعـاد امنیت مختلـف غذایی پایدار  _

بـه ویـژه در زمینـه هـای مرتبط با کیفیت و سـالمت غذا، دانش بنیـان نمودن تولید، حفـظ منابع پایه، 
حـالل و طیـب بـودن غذا، پرهیز از اسـراف، تکمیـل زنجیره هـای ارزش و ارتقاء بهـره وری با همکاری 
رسـانه ملی و دسـتگاههای تخصصی مرتبط )با مسـئولیت صدا و سـیما، وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت نیرو، 
وزارت صمـت، سـازمان برنامـه و بودجـه، وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و معاونت علمی و 

فناوری ریاسـت جمهـوری، وزارت عتف(

ویژگی های دانشی سند )محتوای دانش بنیانی سند(49  �
 آموزش همگانی و فرهنگ سازی در خصوص ابعاد امنیت مختلف غذایی پایدار _
آموزش همگانی و فرهنگ سازی تولید،حالل و طیب بودن غذا، پرهیز از اسراف _  
آموزش همگانی و فرهنگ سازی برای حفظ منابع پایه _  
تکمیل زنجیره های ارزش و ارتقاء بهره وری با همکاری رسانه ملی و دستگاه های تخصصی مرتبط _  

49- فهرست فناوری های این سند کامل نیست و در ویرایش بعدی تکمیل خواهد شد.
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حوزه ثبات و پایداری �

سند امنیت غذایی جهانی
شماره کاربرگ: 57

رئیس کارگروه:  دکتر علی کیانی راد
اعضای کارگروه:   -

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

شاخص کلی

سهم بخش کشاورزی از تولید 
ناخلص داخلی جهان )درصد(

)2000(
حدود 4

)2020(
4

سهم بخش کشاورزی از اشتغال 
جهانی )درصد(

)2000(
40

)2020(
27

تولید جهانی محصوالت زراعی و 
باغی کشاورزی )میلیون تن(

)2000(
6143/5

)2020(
9077/5

تولید جهانی محصوالت دامی 
)گوشت( )میلیون تن(

)2000(
233/4

)2020( 
342/4

تولید جهانی شیر)میلیون تن(

تولید جهانی آبزیان )میلیون تن(
)2000(

126
)2020(
178/5
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شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

مجموع تولیدات جهانی گیاهی، 
گوشت و آبزیان )میلیون تن(

)2000(
6503

)2020(
9598/5

شاخص قیمت جهانی غذا )2016-
)100=2014

)2000(
55

)2020(
97

جمعیت دچار فقر غذایي  )میلیون 
نفر(

)2014(
630

)2019(
690

عرضه جهانی انرژی )کیلوکالری/
نفر/روز(

-2000(
)2002
2682

-2017(
)2019
2870

1/10/9نرخ رشد جمیعت جهان )درصد(

جمعیت جهان )میلیارد نفر(
)2000(
6/14

)2018(
7/6

8/4

سرانه تولید محصوالت گیاهی، 
گوشت و آبزیان جهانی )کیلوگرم/

نفر/سال(

)2000(
1064

)2018(
1263

سرانه تولید محصوالت گیاهی، 
گوشت و آبزیان جهانی )کیلوگرم/

نفر/روز(

)2000(
2/9

)2018(
3/46
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شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

قیمت جهانی نهاده ها

قیمت جهانی نفت خام برنت 
)بشکه /دالر(

63/177/8

258297/3قیمت کودهای شیمیایی )تن/دالر(

غالت

7525491/618385101/02تولید گندم )هزارتن(

1729452/942124821/54واردات گندم )هزارتن(

1731303/042124821/54صادرات گندم )هزارتن(

7474471/418338441مصرف گندم)هزارتن(

5115111/255626250/84مصرف غذایی گندم )هزارتن(

مصرف سرانه غذایی گندم )فرد/
کیلوگرم(

67/30/0866/6-0/09

225/4253/4قیمت جهانی گندم )تن/دالر(

11220853/0313151991/43تولید ذرت )هزارتن(

1602626/521943051/93واردات ذرت )هزارتن(

سهم ذرت تراریخته در بازار 
جهانی)درصد(

76-
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شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

مقدار ذرت غیرتراریخته موجود در 
بازار)درصد(

38463-

1585276/581943051/93صادرات ذرت)هزارتن(

11415383/3913132101/24مصرف ذرت)هزارتن(

6751233/827912781/65مصرف  ذرت علوفه )هزارتن(

18/70/7719/50/4مصرف غذایی ذرت )فرد/کیلوگرم(

165/2197/6قیمت جهانی ذرت )دالر/تن(

2897710/93189000/81تولید سایر غالت )هزارتن(

361583/28425751/28واردات سایر غالت )هزارتن(

420173/28484341/11صادرات سایر غالت )هزارتن(

2826250/43123610/8مصرف سایر غالت )هزارتن(

مصرف سایر غالت برای علوفه 
)هزارتن(

144919-0/091588550/88

مصرف غذایی سایرغالت )فرد/
کیلوگرم(

10/4-0/1610/50/22

قیمت جهانی سایر غالت  )دالر/
تن(

196/9229/6
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شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

قیمت جهانی دانه های خشک 
غالت )دالر/تن(

130/3159/8

5149780/965817641/02تولید برنج )هزارتن(

469853/75618582/67واردات برنج )هزارتن(

471932/86620662/66صادرات برنج )هزارتن(

5116631/35807641/02مصرف برنج)هزارتن(

0/02-0/0155/1-54/5مصرف سرانه برنج)فرد/کیلوگرم(

428/7476/2قیمت جهانی برنج)دالر/تن(

دانه های روغنی و روغن ها

3473253/964062121/26میزان تولید سویا )هزارتن(

1490886/551725401/46میزان واردات سویا )هزارتن(

سهم سویا تراریخته در بازار جهانی 
)درصد(

98

مقدار سویا غیرتراریخته موجود در 
بازار )هزارتن(

2982

1478736/421725401/46میزان صادرات سویا )هزارتن(

3483003/994060571/33میزان مصرف سویا )هزارتن(

3129694/143688421/4تولیدکنجاله و روغن سویا )هزارتن(
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ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

384/4474/3قیمت جهانی سویا )دالر/تن(

میزان تولید سایردانه های 
روغنی)هزارتن(

1538962/851749061/24

میزان واردات سایر دانه های 
روغنی)هزارتن(

211443/6236921/35

میزان صادرات سایر دانه های 
روغنی)هزارتن(

206633/39236921/35

میزان مصرف سایر دانه های 
روغنی)هزارتن(

1538342/832748831/23

قیمت جهانی سایر دانه های 
روغنی)دالر/تن(

426/6509/8

تولید محصوالت حاصل از 
روغن کشی سایر دانه های 

روغنی)هزارتن(
1330303/131517301/28

3426653/454029411/4تولید کنجاله)هزارتن(

898902/45981610/77واردات کنجاله)هزارتن(

904221/83981610/77صادرات کنجاله)هزارتن(

3431043/634028711/39مصرف کنجاله)هزارتن(



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

348

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

323/6371/8قیمت جهانی کنجاله)دالر/تن(

2094983/92466881/4تولید روغن های گیاهی)هزارتن(

845553/68979151/27واردات روغن های گیاهی)هزارتن(

847653/45979151/27صادرات روغن های گیاهی)هزارتن(

2097624/252464241/4مصرف روغن های گیاهی)هزارتن(

سرانه مصرف خوراکی روغن های 
گیاهی)فرد/کیلوگرم(

18/32/3219/80/85

قیمت جهانی روغن های 
گیاهی)دالر/تن(

724921/8

شیرین کننده  ها

1756450/7820028131/45تولید شکر )هزارتن(

565700/92670751/47واردات شکر )هزارتن(

599471/12700751/4صادرات  شکر )هزارتن(

1711231/261985891/42مصرف  شکر )هزارتن(

22/50/123/50/48سرانه مصرف شکر )فرد/کیلوگرم(

286/5385/7قیمت جهانی شکر خام )دالر/تن(

قیمت جهانی شکر فرآوری شده 
)دالر/تن(

357486/9
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ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

شربت ذرت با  غلظت فروکتوز باال 

HFCS )دالر/تن وزن خشک(
821/7620/3

144/7164/1مالسها )دالر/تن(

گوشت و انواع آن

3267291/483664361/39تولید گوشت )هزارتن وزن خام(

340363/28384140/6واردات گوشت )هزارتن وزن خام(

352062/78392850/54صادرات  گوشت )هزارتن وزن خام(

3252461/53651491/39مصرف گوشت )هزارتن وزن خام(

سرانه مصرف گوشت )فرد/کیلوگرم 
وزن خام(

34/50/4134/90/45

تولید گوشت گاو و گوساله)هزارتن 
وزن خام(

697740/88760050/75

واردات گوشت گاو و گوساله 
)هزارتن وزن خام(

101024/42114960/81

صادرات  گوشت گاو و گوساله 
)هزارتن وزن خام(

101683/32115100/78

مصرف گوشت گاو و گوساله 
)هزارتن وزن خام(

694790/94757280/75
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350

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

سرانه مصرف گوشت گاو و گوساله 
)فرد/کیلوگرم وزن خام(

6/4-0/226/3-0/19

قیمت  گوشت  اروپا )دالر هر تن 
الشه(

4255/14138/4

قیمت گوشت آمریکا )دالر هر تن 
الشه(

42124260/8

قیمت گوشت  برزیل)دالر هر تن 
الشه(

4014/74090

میزان تولید گوشت  طیور)هزارتن 
وزن خام(

1253122/721457111/11

میزان واردات گوشت طیور )هزارتن 
وزن خام(

135521/93158971/2

میزان صادرات  گوشت طیور 
)هزارتن وزن خام(

144212/32167661/13

میزان مصرف گوشت طیور )هزارتن 
وزن خام(

1244192/681448741/12

سرانه مصرف گوشت طیور )فرد/
کیلوگرم وزن خام(

14/41/515/10/19
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

قیمت  گوشت طیور اروپا 

)USD/t rtc(
21632429

قیمت گوشت طیور آمریکا

(USD/t rtc) 
1191/71269/7

قیمت گوشت طیور برزیل

(USD/t rtc) 
1607/71850/6

تولید گوشت  گوسفند)هزارتن وزن 
خام(

150471/67171941/21

واردات گوشت گوسفند )هزارتن 
وزن خام(

11693/7212970/62

صادرات  گوشت گوسفند)هزارتن 
وزن خام(

12132/4613010/68

مصرف گوشت گوسفند)هزارتن 
وزن خام(

150791/86172691/2

سرانه مصرف گوشت گوسفند)فرد/
کیلوگرم وزن خام(

1/70/691/80/26

قیمت گوشت گوسفند 
نیوزلند)دالر/تن وزن خام(

46124817/7
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352

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

آبزیان و غذاهای دریایی

میزان تولید ماهی و غذاهای 
دریایی )هزارتن وزن خام(

1757982/32004001/34

میزان واردات ماهی و غذاهای 
دریایی )هزارتن وزن خام(

429281/43467210/71

میزان صادرات ماهی و غذاهای 
دریایی )هزارتن وزن خام(

425581/4465811/07

میزان تبدیل به سایر فرآورده ها 
)هزارتن(

169020.39166860/44

میزان مصرف ماهی و غذاهای 
دریایی )هزارتن وزن خام(

1551092/51804161/41

میزان سرانه مصرف ماهی و 
غذاهای دریایی )فرد/کیلوگرم(

20/41/3221/40/47

متوسط قیمت مبادله شده آبزیان 
)دالر/تن(

3032/73690/1

3022/33708/5قیمت آبزیان پرورشی)دالر/تن(

18312247/2قیمت آبزیان صید شده)دالر/تن(

1447/71070/7قیمت گوشت آبزیان )دالر/تن(
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

فرآورده های لبنی

میزان تولید لبنیات تازه)هزارتن 
وزن خام(

4228142/035204941/86

میزان سرانه مصرف لبنیات تازه 
)فرد/کیلوگرم(

55/50/8761/70/96

113102/26135841/62میزان تولید کره)هزارتن وزن خام(

میزان واردات کره)هزارتن وزن 
خام(

9970/9811791/13

میزان صادرات کره)هزارتن وزن 
خام(

10501/2511791/13

میزان مصرف کره )هزارتن وزن 
خام(

112542/22135811/6

میزان سرانه مصرف کره)فرد/
کیلوگرم وزن خام(

1/51/041/60/66

49274722قیمت جهانی کره)دالر/تن(

235791/53268291/18میزان تولید پنیر)هزارتن وزن خام(

میزان واردات پنیر)هزارتن وزن 
خام(

31162/8136961/42



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

354

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

میزان صادرات پنیر)هزارتن وزن 
خام(

31951/5936961/42

میزان مصرف پنیر )هزارتن وزن 
خام(

235661/74268281/18

میزان سرانه مصرف پنیر)فرد/
کیلوگرم  وزن خام(

3/10/573/20/24

38054582قیمت جهانی پنیر )دالر/تن(

83952829967601/56میزان تولید شیر)هزارتن(

میزان تولید پودر شیر خشک کم 
چرب )هزارتن(

43593/1551841/62

میزان واردات  پودر شیر خشک کم 
چرب )هزارتن(

26725/6832652

میزان صادرات  پودر شیر خشک 
کم چرب )هزارتن(

26925/8632652

میزان مصرف پودر شیر خشک کم 
چرب )هزارتن(

45113/1751841/58

میزان سرانه مصرف پودر شیر 
خشک کم چرب)فرد/کیلوگرم(

0/62/010/60/73
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 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

قیمت جهانی پودر شیر خشک کم 
چرب )دالر/تن(

2219/73538

میزان تولید پودر شیر خشک پر 
چرب )هزارتن(

50331/5358941/69

میزان واردات  پودر شیر خشک پر 
چرب )هزارتن(

26372/429291/01

میزان صادرات  پودر شیر خشک 
پرچرب )هزارتن(

25632/229291/01

میزان مصرف پودر شیر خشک پر 
چرب )هزارتن(

50891/6158941/67

میزان سرانه مصرف پودر شیر 
خشک پرچرب )فرد/کیلوگرم(

0/70/450/70/73

قیمت جهانی پودر شیر خشک پر 
چرب )دالر/تن(

3077/63998/3

31241/4635471/17میزان تولید پودرآب پنیر )هزارتن(

میزان واردات  پودر آب پنیر 
)هزارتن(

1593/65/772069/42/47

میزان صادرات  پودر آب پنیر 
)هزارتن(

1943/85/332419/62/08
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356

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

)'000 hd( 7079361/037820440/84ذخایر پودر آب پنیر

قیمت جهانی پودر آب پنیر

WHEY )دالر/تن(
957/51157/9

6062/17662/2قیمت جهانی کازئین )دالر/تن(

1/190/971/270/71مصرف علوفه )هر رأس/تن(

سوخت های زیستی

1400770/75-124883میزان تولید اتانول )میلیون لیتر(

میزان مصرف داخلی اتانول 
)میلیون لیتر(

124747-1402450/78

1/01-9687-11148میزان واردات اتانول )میلیون لیتر(

1/01-9687-10716میزان صادرات اتانول )میلیون لیتر(

38/751/3قیمت جهانی اتانول )دالر/صدلیتر(

میزان تولید سوخت زیستی 
)میلیون لیتر(

43138-45631-0/51

میزان مصرف داخلی سوخت 
زیستی )میلیون لیتر(

43630-46696-0/51

واردات سوخت زیستی )میلیون 
لیتر(

6838-5412-2/95
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شاخص
وضع موجود میانگین 

95-98

درصد رشد ساالنه 

1388-1398

وضعیت در سال 

1410

درصد رشد ساالنه 

1399-1400

3/51-4405-6132صادرات سوخت زیستی )میلیون لیتر(

قیمت جهانی سوختهای زیستی 
)دالر/صدلیتر(

83/295/1

پنبه

0/63298291/47-26242میزان تولید پنبه )هزارتن(

0/18111862/12-9097میزان واردات پنبه )هزارتن(

0/05113262/09-9238میزان صادرات پنبه )هزارتن(

261681/37301301/35میزان مصرف پنبه )هزارتن(

1834/41858/1قیمت جهانی پنبه )دالر/تن(

سایر محصوالت

تولید محصوالت ریشه ای و غده 
ای)هزارتن(

2323752/522739501/46

مصرف سرانه محصوالت  ریشه ای 
و غده ای )هزارتن(

16/30/917/70/79

قیمت جهانی  محصوالت  ریشه ای  
و غده ای )دالر/تن(

432/1562

884302/861026451/54تولیدحبوبات )هزارتن(

7/71/928/30/54مصرف سرانه حبوبات )هزارتن(
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

چالش های اساسی �
ناعادالنـه شـدن دسترسـی به غـذا )وجود حـدود 10 درصد جمعیت جهان در شـرایط گرسـنگی  _

و حـدود 27 درصـد جمعیـت جهان در ناامنـی غذایي در سـال 2019 میالدی(
افزایش سهم پروتئین حیوانی در سبد غذایي جهانی و به تبع آن، افزایش مصرف علوفه در جهان _
روند افزایشی قیمت غذا در جهان _
افزایش نامتوازن جمعیت جهان و نیاز به غذای بیشتر  _
آفات و بیماری های گیاهی و دامی و اثر سوء آن بر تولید جهانی غذا _
افزایش تولید گازهای گلخانه ای و فشار بر محیط زیست  _
افزایش مصرف غذاهای آماده و فست فود ناسالم در سبد غذایي جهان _
افزایش سهم محصوالت تراریخته در بازار تجارت جهانی ذرت و سویا _

راهبردهای داخلی در مواجهه با چالش های جهانی امنیت غذایي �
افزایـش ضریـب خودکفایـي برای محصوالت اساسـی که حجم بـازار تجارت جهانـی آن ها پایین  _

است. 
تعیین تکلیف مصرف و تولید محصوالت تراریخته مهم مانند ذرت و سویا _
تعیین اولویت های تولید و تجارت با توجه به اسناد باالدستی و شرایط بازار تجارت جهانی _
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حوزه ثبات و پایداری �

سند امنیت غذایی کشورهای همسایه و منطقه
شماره کاربرگ: 58

رئیس کارگروه:  دکتر علی کیانی راد
اعضای کارگروه:   

20102019کشورشاخص

الف- تولید

میزان تولید گوشت دام 
سنگین )تن(

13100095398افغانستان
4800068100ارمنستان
112361137929آذربایجان

1020827بحرین
5820823695عراق

406817501249قزاقستان
1495015033عمان

14850002221000پاکستان
5761657قطر

17273111625163روسیه
4400043000عربستان
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20102019کشورشاخص

میزان تولید گوشت دام 
سنگین )تن(

6219711075552ترکیه
140004146552ترکمنستان

1500018534امارات متحده عربی

میزان تولید غالت )تن(

59570005583461افغانستان
321954195063ارمنستان
19287793416765آذربایجان

43623836913550عراق
1211591617355885قزاقستان

4603465375عمان
3481125843260318پاکستان

26651011قطر
59619074117868242روسیه

15651551344892عربستان
3276487534398698ترکیه

15352301689357ترکمنستان
53366708امارات متحده عربی



361

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

میزان تولید مرکبات 
)تن(

400043515افغانستان
2325151553آذربایجان

10501103بحرین
123273139744عراق

4001082قزاقستان
63547189عمان

21500002289262پاکستان
355445قطر

13075روسیه
10531734971عربستان

35723764301415ترکیه
83128130امارات متحده عربی

میزان تولید تخم مرغ 
)تن(

1634422159افغانستان
3865536030ارمنستان
70904109834آذربایجان

27804426بحرین
4631050029عراق



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

362

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

میزان تولید تخم مرغ 
)تن(

208510276840قزاقستان
925025080عمان

564433907444پاکستان
45325236قطر

22740002515335روسیه
219283349000عربستان

7400251243633ترکیه
5001946942ترکمنستان

2800057000امارات متحده عربی

میزان تولید میوه خام 
)تن(

13601103078485افغانستان
504148633836ارمنستان
12503761668323آذربایجان

2015422170بحرین
15435691922723عراق

13526562770911قزاقستان
382421510473عمان

96687549572590پاکستان



363

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

میزان تولید میوه خام 
)تن(

2463428896قطر
36152505943649روسیه

21550203195046عربستان
1922923723312940ترکیه

662759676411ترکمنستان
858950360598امارات متحده عربی

میزان تولید گوشت طیور 
)تن(

2800028493افغانستان
540012400ارمنستان
64470111996آذربایجان

62608924بحرین
52812100593عراق

102979214111قزاقستان
59446700عمان

7119401523155پاکستان
81209936قطر

25634674606359روسیه
575684800244عربستان



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

364

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

میزان تولید گوشت طیور 
)تن(

14788032201894ترکیه
1950020861ترکمنستان

4080048942امارات متحده عربی

کل تولید گوشت قرمز 
)تن(

328160269446افغانستان
69484107329ارمنستان
251911335719آذربایجان

2411041473بحرین
166120182275عراق

8345511111971قزاقستان
6298486155عمان

26539104500055پاکستان
2074229941قطر

716680610866307روسیه
7609841074157عربستان

23775593741381ترکیه
281090304811ترکمنستان

130960168119امارات متحده عربی



365

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

کل تولید شیر )تن(

17210002289365افغانستان
600900667900ارمنستان
15357532150817آذربایجان

1412912089بحرین
375324397592عراق

53813005855975قزاقستان
176372236597عمان

3549100055957200پاکستان
2820951488قطر

3184136331344718روسیه
18266192683133عربستان

1354367422960379ترکیه
20930001777738ترکمنستان

122203164371امارات متحده عربی

کل تولید دانه های روغنی 
)تن(

73745170579افغانستان
82140ارمنستان
73009352698آذربایجان

9142743039عراق



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

366

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

کل تولید دانه های روغنی 
)تن(

10175602932298قزاقستان
66767905728934پاکستان

746194622747271روسیه
66645628عربستان

52616806390412ترکیه
1286300582000ترکمنستان

کل تولید حبوبات )تن(

5330045862افغانستان
44693660ارمنستان
2181234815آذربایجان

75بحرین
217916569عراق

69320388678قزاقستان
859896730409پاکستان

13706343344226روسیه
1162316636عربستان

13448821278762ترکیه
1121813058ترکمنستان



367

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

کل تولید غده ها و ریشه 
ها )تن(

246000921122افغانستان
481956404057ارمنستان
9537101004172آذربایجان

11330بحرین
204597392348عراق

25545803912103قزاقستان
719115766عمان

36134495415102پاکستان
4687قطر

2114053922074874روسیه
398993472127عربستان

45492564980727ترکیه
249600315273ترکمنستان

58971183امارات متحده عربی

گوشت دام سبک 
)گوسفند و بز( )تن(

157200133873افغانستان
818410729ارمنستان
7428085300آذربایجان

1674031634بحرین



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

368

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

گوشت دام سبک 
)گوسفند و بز( )تن(

5360056875عراق
142944171361قزاقستان

3474048378عمان
434000732000پاکستان

1072015071قطر
184641216754روسیه

98300122234عربستان
273900461527ترکیه

120008136099ترکمنستان
4510065761امارات متحده عربی

کل تولید گیاهان قندی 
)تن(

10760045822افغانستان
2600066831ارمنستان
251854218525آذربایجان

3204238041عراق
151970485499قزاقستان

11391437عمان
4937290066918631پاکستان

2225593954350115روسیه



369

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

کل تولید گیاهان قندی 
)تن(

1794211218085528ترکیه
234000245064ترکمنستان

کل تولید آجیل و 
مغزیجات )تن(

7146357126افغانستان
40554336ارمنستان
4226371331آذربایجان

350351بحرین
35733353عراق

15073961قزاقستان
3779438736پاکستان

943019686روسیه
10231861311555ترکیه

14001561ترکمنستان
753970امارات متحده عربی

کل تولید سبزیجات )تن(

9697631377857افغانستان
707674547412ارمنستان
12230241716198آذربایجان

1532418332بحرین
30594731271660عراق



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

370

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

کل تولید سبزیجات )تن(

25774674274274قزاقستان
302928668619عمان

46081505462905پاکستان
4134762308قطر

1213179114153617روسیه
1271985638690عربستان

2065585025338974ترکیه
664781670026ترکمنستان

188242315098امارات متحده عربی
ب - تجارت

ارزش واردات محصوالت 
کشاورزی )هزار دالر ایاالت 

متحده(

13565252661604افغانستان
667538851748ارمنستان
12229911882126آذربایجان

12211961680727بحرین
643031810791992عراق

27329873761313قزاقستان
23403234136876عمان

45187376542193پاکستان



371

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

ارزش واردات محصوالت 
کشاورزی )هزار دالر ایاالت 

متحده(

19375503074392قطر
3237398027796805روسیه

1647407120083973عربستان
987282316076311ترکیه

304413387698ترکمنستان
1189335117269486امارات متحده عربی

ارزش صادرات محصوالت 
کشاورزی )هزار دالر ایاالت 

متحده(

277924844782افغانستان
149255740557ارمنستان
602188897556آذربایجان

292875365439بحرین
40382426367عراق

18469873316667قزاقستان
756953552411عمان

34468514486840پاکستان
1874626573قطر

583241919953546روسیه
29946783339514عربستان



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

372

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

ارزش صادرات محصوالت 
کشاورزی )هزار دالر ایاالت 

متحده(

1177943318763806ترکیه
21838767301ترکمنستان

407558413070520امارات متحده عربی

ارزش واردات غذا به جز 
شیالت )هزار دالر ایاالت 

متحده(

12871322195090افغانستان
553948622612ارمنستان
9663361668034آذربایجان

11239271471421بحرین
60852448883307عراق

25511423351448قزاقستان
21372103544347عمان

34636395441833پاکستان
18052082849039قطر

2860589324646075روسیه
1524028918289911عربستان

603542611521550ترکیه
297533321250ترکمنستان

1055635715068800امارات متحده عربی



373

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

ارزش صادرات غذا به 
جز شیالت )هزار دالر ایاالت 

متحده(

204347740675افغانستان
139544441568ارمنستان
575757739461آذربایجان

284652252951بحرین
37240410852عراق

16857213013725قزاقستان
664813534332عمان

30600434204011پاکستان
1508616987قطر

508243017946627روسیه
29553843215140عربستان

1071744316889505ترکیه
785426909ترکمنستان

36042678018775امارات متحده عربی

سهم واردات غذا به جز 
ماهی از کل واردات )درصد(

2529/9افغانستان
14/811/3ارمنستان
14/313/9آذربایجان

9/212/6بحرین



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

374

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

سهم واردات غذا به جز 
ماهی از کل واردات )درصد(

13/919/2عراق
8/28/9قزاقستان

10/715/3عمان
9/210/8پاکستان

7/89/8قطر
11/59/7روسیه

14/311/9عربستان
3/35/5ترکیه

5/211ترکمنستان
6/45/6امارات متحده عربی

سهم صادرات غذا از کل 
صادرات کاالها )درصد(

52/676افغانستان
13/416/7ارمنستان
2/23/8آذربایجان

1/91/4بحرین
0/10/5عراق

2/85/3قزاقستان
1/81/3عمان

14/318پاکستان



375

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

سهم صادرات غذا از کل 
صادرات کاالها )درصد(

00قطر
1/34/3روسیه

1/21/2عربستان
9/49/3ترکیه

0/10/3ترکمنستان
1/72/5امارات متحده عربی

سهم ارزش واردات 
محصوالت کشاورزی و 

غذا کشورها از مبداء ایران 
)درصد(

8/75/3افغانستان
3/12/2ارمنستان
2/12/3آذربایجان

0/60/4بحرین
8/3 )سال عراق

)2014
0/20/8قزاقستان

2 )سال 1/4عمان
)2018

0/30/6پاکستان
0/53/6قطر

0/71روسیه



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

376

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

سهم ارزش واردات 
محصوالت کشاورزی و 

غذا کشورها از مبداء ایران 
)درصد(

0/10عربستان
240ترکمنستان

0/30/7ترکیه
1/51/3)سال 2012(امارات متحده عربی

سهم ارزش واردات 
محصوالت کشاورزی و غذا 

ایران از مبداء همسایگان 
)درصد( )2018(

0/10/1افغانستان
0/30/1ارمنستان
0/10/1آذربایجان

00بحرین
00عراق

0/90/8قزاقستان
0/10/4عمان

43پاکستان
00قطر

0/46روسیه
0/020عربستان

0/20/03ترکمنستان
2/45/3ترکیه

0/20/5امارات متحده عربی



377

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

ج- شاخص های جمعیتی، اشتغال و متغیرهای کالن

جمعیت مناطق روستایي 
)میلیون نفر(

21/96627/099افغانستان
1/0511/081ارمنستان
4/2084/398آذربایجان

0/1410/167بحرین
9/50411/615عراق

7/0797/834قزاقستان
0/7550/746عمان

110/868127/183پاکستان
0/0260/023قطر

37/66736/807روسیه
4/9135/421عربستان

21/10120/362ترکیه
2/6202/832ترکمنستان

1/3161/285امارات عربی متحده

سهم اشتغال در بخش 
کشاورزی از کل اشتغال)درصد(

21/7ارمنستان
38/2336آذربایجان
28/2813/7قزاقستان



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

378

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

سهم اشتغال در بخش 
کشاورزی از کل اشتغال 

)درصد(

43/39پاکستان
1/53قطر

7/755/83روسیه
27/718/11ترکیه

2/24امارات عربی متحده

جمعیت کل )نفر(

2918550737171921افغانستان
28773192951745ارمنستان
9949537آذربایجان

1569446بحرین
29741976384336عراق

1625227918319618قزاقستان
30414344829473عمان

179424641212228286پاکستان
18563272781682قطر

143479274145734038روسیه
2742146133702756عربستان

7232.98882340088ترکیه
50872135850901ترکمنستان

85499889630959امارات عربی متحده



379

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

نسبت جمعیت مناطق 
روستایي به کل )درصد(

75/372/9افغانستان
36/636/6ارمنستان
044/2آذربایجان

010/7بحرین
3230/2عراق

43/642/8قزاقستان
24/815/5عمان

61/859/9پاکستان
1/40/8قطر

26/325/3روسیه
17/916/1عربستان

29/224/7ترکیه
51/548/4ترکمنستان

15/413/4امارات عربی متحده
نرخ رشد ساالنه ارزش 

افزوده بخش کشاورزی، 
جنگلداری و شیالت )ساالنه 
به قیمت ثابت سال 2015 

دالر ایاالت متحده(

9/920/8-افغانستان
162/6-ارمنستان
2/27/3-آذربایجان

7/92/1-بحرین
13/538/8عراق



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

380

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

نرخ رشد ساالنه ارزش 
افزوده بخش کشاورزی، 

جنگلداری و شیالت )ساالنه 
به قیمت ثابت سال 2015 

دالر ایاالت متحده(

0/1-11/6-قزاقستان
9/51/9عمان

0/20/8پاکستان
19/81/8قطر

120/6-روسیه
101/3عربستان

7/73/7ترکیه
17/71/5ترکمنستان

10/52/7-امارات عربی متحده

داخلـی  ناخالـص  تولیـد 
سـرانه به دالر براسـاس روش 
برابـری قدرت خریـد )قیمت 

ثابـت سـال 2011(

19572065افغانستان
928613653ارمنستان
1431214439آذربایجان

4459945060بحرین
874810565عراق

2075126351قزاقستان
3386527294عمان

39064690پاکستان
9590890043قطر



381

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

20102019کشورشاخص

داخلـی  ناخالـص  تولیـد 
سـرانه به دالر براسـاس روش 
برابـری قدرت خریـد )قیمت 

ثابـت سـال 2011(

2396127210روسیه
4403646962عربستان
2002728199ترکیه

861615538ترکمنستان
5492167119امارات متحده عربی

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(
د( شاخص های امنیت غذایي

متوسط نیاز انرژی در 
رژیم غذایي - کیلوکالری/

نفر/روز

24452428ارمنستان
24402406آذربایجان

25262547بحرین
22332279عراق

24072334قزاقستان
24402501عمان

22212246پاکستان
27142692قطر

25042450روسیه



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

382

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

متوسط نیاز انرژی در 
رژیم غذایي - کیلوکالری/

نفر/روز

23752425عربستان 
23702397 ترکیه

23352299 ترکمنستان

27182664امارات متحده عربی

تأمیـن  کفایـت  متوسـط 
انـرژی رژیم غذایـی )درصد(

100106افغانستان
118124ارمنستان
124131آذربایجان

10498عراق
129134قزاقستان

115117عمان
106111پاکستان

132138روسیه
129136عربستان 

154156 ترکیه
122123 ترکمنستان

116124امارات متحده عربی
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

متوسط عرضه چربی 
)گرم/نفر/روز(

32افغانستان
80.3ارمنستان
55آذربایجان

65.7عراق
121.1قزاقستان

82.6عمان
73.3پاکستان

98.3روسیه
90.4عربستان 

115 ترکیه
83.3 ترکمنستان

88.4امارات متحده عربی

متوسط عرضه پروتئین 
)گرم/نفر/روز(

57.7افغانستان
84.3ارمنستان
89.3آذربایجان

60.7عراق
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ل ا
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غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

متوسط عرضه پروتئین 
)گرم/نفر/روز(

96قزاقستان
88عمان

63.3پاکستان
100روسیه

86.7عربستان 
102.4 ترکیه

91.3 ترکمنستان
99.9امارات متحده عربی

متوسط عرضه پروتئین با 
منشاء دامی )گرم/نفر/روز(

11.7افغانستان
38.3ارمنستان
27.3آذربایجان

11.7عراق
55.4قزاقستان

45.6عمان
25.3پاکستان

53.7روسیه
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غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

متوسط عرضه پروتئین با 
منشاء دامی )گرم/نفر/روز(

35.7عربستان 
30 ترکیه

38.3 ترکمنستان
39.5امارات متحده عربی

متوسط ارزش تولید غذا 
)ثابت 2004-2006(- دالر 

به ازای نفر

112افغانستان
351ارمنستان
252آذربایجان

23بحرین
79عراق

440قزاقستان
122عمان

185پاکستان
28قطر

285روسیه
120عربستان 

453 ترکیه
327 ترکمنستان

69امارات متحده عربی
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غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

نسبت وابستگی به 
واردات غالت )درصد(

24.9افغانستان
60.2ارمنستان
37.3آذربایجان

58.4عراق
63.7-قزاقستان

95.5عمان
12.3-پاکستان

27.3-روسیه
91.6عربستان 

0.8 ترکیه
83.5امارات متحده عربی

ضریب تغییرات توزیع 
کالری معمول )عدد مطلق(

0.250.33افغانستان
0.220.23ارمنستان
0.210.21آذربایجان

0.380.4عراق
0.250.25قزاقستان

0.260.26عمان
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غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

ضریب تغییرات توزیع 
کالری معمول )عدد مطلق(

0.250.25پاکستان
0.220.22روسیه

0.280.28عربستان 
0.220.22 ترکیه

0.240.24 ترکمنستان
0.230.23امارات متحده عربی

عرضه انرژی رژیم 
غذایي مورد استفاده در 

تخمین شیوع سوء تغذیه 
)کیلوکالری/نفر/روز( - 

متوسط سه ساله

20722277افغانستان
28733002ارمنستان
30223155آذربایجان

23232238عراق
31013130قزاقستان

28292930عمان
23632478پاکستان

33033374روسیه
30593308عربستان 

36373742 ترکیه
28372835 ترکمنستان

31403303امارات متحده عربی
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ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

تلفات کالری هنگام 
توزیع در مرحله خرده فروشی 

)درصد(

2.632.73افغانستان
2.372.56ارمنستان
2.512.44آذربایجان

3.83.65عراق
2.512.46قزاقستان

3.633.2عمان
2.932.98پاکستان

2.142.19روسیه
4.084.03عربستان 

3.964.07 ترکیه
2.62.59 ترکمنستان

3.84.06امارات متحده عربی

حداقل انرژی مورد نیاز 
رژیم غذایي )کیلوکالری/نفر/

روز(

16321685افغانستان
18811872ارمنستان
18831863آذربایجان

19411959بحرین
17441776عراق



389

ی
ار

د
پای

و 
ت 

ثبا

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

حداقل انرژی مورد نیاز 
رژیم غذایي )کیلوکالری/نفر/

روز(

18631820قزاقستان
18811929عمان

17361751پاکستان
20722059قطر

19231890روسیه
18381875عربستان 

18351853 ترکیه
18101788 ترکمنستان

20772042 امارات متحده عربی

تعداد افراد دارای ناامنی 
متوسط و شدید غذایي 

)میلیون نفر(

24 افغانستان
0.4 ارمنستان
0.9 آذربایجان
0.4 قزاقستان

8.8 روسیه
امارات متحده عربی

تعداد افراد دارای سوء 
تغذیه )میلیون نفر(- متوسط 

سه ساله

6.99.7افغانستان
0.10.1ارمنستان

9.414.7عراق
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

تعداد افراد دارای سوء 
تغذیه )میلیون نفر(- متوسط 

سه ساله

 0.6قزاقستان
0.30.4عمان

28.627.9پاکستان
1.61.3عربستان 

0.20.2 ترکمنستان
0.50.4امارات متحده عربی

ارزش سرانه تنوع 
تولیدات غذایي  )به قیمت 
ثابت سال 2006-2004(- 

هزار دالر/نفر

7.2افغانستان
6.4ارمنستان
9آذربایجان

1.9بحرین
3.3عراق

17.9قزاقستان
12.4عمان

3.3پاکستان
2.1قطر

9.4روسیه
3.2عربستان 
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

ارزش سرانه تنوع تولیدات 
غذایي  )به قیمت ثابت سال 
2004-2006(- هزار دالر/نفر

9.8 ترکیه

20.6 ترکمنستان

11.1امارات متحده عربی

تغییرات عرضه سرانه غذا 
)کیلوکالری/نفر/روز(

2143افغانستان

3825ارمنستان
8176آذربایجان

3485عراق
3340قزاقستان

3239عمان
2129پاکستان

4224روسیه
7423عربستان 

1932 ترکیه
2912 ترکمنستان

5593امارات متحده عربی
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصد اراضی قابل کشت 
مجهز به سیستم آبیاری 

)درصد( - متوسط سه ساله

41.2افغانستان
61ارمنستان
75.7آذربایجان

100بحرین
88.5عراق

7.1قزاقستان
100عمان

68.2پاکستان
100قطر

3.5روسیه
51عربستان 

24.7 ترکیه
100 ترکمنستان

100امارات متحده عربی

درصد کودکان زیر 5 سال 
که اضافه وزن دارند )درصد(

5.64.1افغانستان
15.911ارمنستان
11.39.5آذربایجان
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصد کودکان زیر 5 
سال که اضافه وزن دارند 

)درصد(

5.46.3بحرین
9.19.1عراق

129قزاقستان
2.64.5عمان

4.93.6پاکستان
12.613.9قطر

5.57.5عربستان 
5.43.8 ترکمنستان

درصد کودکان زیر 5 
سال که کوتاهی قد دارند 

)درصد(

47.236.3افغانستان
15.69.5ارمنستان
18.416.3آذربایجان

6.85.2بحرین
21.812.5عراق

12.37.1قزاقستان
11.312.1عمان

44.237.5پاکستان



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

394

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصد کودکان زیر 5 سال 
که کوتاهی قد دارند )درصد(

6.24.7قطر
6.24.1عربستان 

14.78 ترکمنستان

درصد از جمعیت که 
از حداقل آب آشامیدنی 
برخوردار هستند )درصد(

48.372.4افغانستان
98.299ارمنستان
8695.4آذربایجان

9999بحرین
89.797.8عراق

93.795.4قزاقستان
87.891.9عمان

88.790پاکستان
9999قطر

96.196.9روسیه
98.799عربستان 

95.496.9 ترکیه
94.199 ترکمنستان

9999امارات متحده عربی
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصدی از جمعیت که 
از حداقل امکانات بهداشتی 

برخوردارند )درصد(

34.949افغانستان
90.993.9ارمنستان
84.896.1آذربایجان

9999بحرین
83.499عراق

97.497.9قزاقستان
96.299عمان

49.766.6پاکستان
9999قطر

86.889.1روسیه
9999عربستان 

93.398.7 ترکیه
95.599 ترکمنستان

97.999امارات متحده عربی
درصدی از جمعیت که 

از آب آشامیدنی کاماًل سالم 
برخوردارند )درصد(

19.126.8افغانستان
81.286.4ارمنستان
76.787.7آذربایجان
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصدی از جمعیت که 
از آب آشامیدنی کاماًل سالم 

برخوردارند )درصد(

9999بحرین
5559.4عراق

77.989.3قزاقستان
86.190.3عمان

3735.8پاکستان
96.696.2قطر

75.376روسیه
81.894.8 ترکمنستان

درصدی از جمعیت که 
از خدمات بهداشتی کامل 

برخوردارند )درصد(

53.967.8ارمنستان
24.621آذربایجان

80.391.2بحرین
3843.1عراق
76.997.2قطر

58.260.7روسیه
4757.8عربستان 

68.478.1 ترکیه
81.799امارات متحده عربی
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

شاخص پایداری سیاسی 
و نبود خشونت و ناآرامی یا 

تروریسم

2.65-2.58-افغانستان
0.51-0.07ارمنستان
0.68-0.24-آذربایجان

0.66-.049-بحرین
2.56-2.24-عراق

0.08-0.52قزاقستان
0.590.59عمان

2.25-2.68-پاکستان
1.150.7قطر

0.54-0.93-روسیه
0.43-0.23-عربستان 

1.34-0.92- ترکیه
0.09-0.33 ترکمنستان

0.80.7 امارات متحده عربی
شـیوع کم خونی ناشی از 
فقـر آهـن در میان زنـان 15 

تا 49 سـال

36.842.6افغانستان
1817.3ارمنستان
35.435.1آذربایجان



ی 1401-1410
ذای

ت غ
ل امنی

و ی تح
ربد

ی و راه
د مل

ن سن
با شــتی

اسناد پ

398

ستناد
ل ا

 قاب
غیر

کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

شیوع کم خونی ناشی از 
فقر آهن در میان زنان 15 تا 

49 سال

36.935.4بحرین
31.228.6عراق

27.528.7قزاقستان
29.729.1عمان

42.641.3پاکستان
27.428.1قطر

20.221.1روسیه
26.427.5عربستان 

25.526.6 ترکمنستان
23.824.3 امارات متحده عربی

درصد شیوع ناامنی 
متوسط و شدید غذایي 

)درصد(

63.1 افغانستان
12.7 ارمنستان
8.9 آذربایجان
2.3 قزاقستان

6 روسیه

شیوع سوء تغذیه )درصد(
23.725.6افغانستان
4.33.4ارمنستان
2.5<2.5<آذربایجان
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کشورشاخص
20102019

)2009-2011()2018-2020(

شیوع سوء تغذیه )درصد(

31.637.5عراق
2.5<3.5قزاقستان

9.18.2عمان
15.912.9پاکستان

2.5<2.5<روسیه
5.93.9عربستان 

2.5<2.5< ترکیه
4.54.1 ترکمنستان

6.33.7 امارات متحده عربی

درصد انرژی تامین شده 
از طریق غالت، غده ها و 

ریشه ها )درصد

76افغانستان
42ارمنستان
63آذربایجان

62عراق
38قزاقستان

38عمان
49پاکستان

41روسیه
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20102019

)2009-2011()2018-2020(

درصد انرژی تامین شده 
از طریق غالت، غده ها و 

ریشه ها )درصد

48عربستان 
47 ترکیه

58 ترکمنستان
43 امارات متحده عربی

سهم ارزشی واردات 
غذا از کل صادرات کاالها و 
خدمات )درصد(- متوسط 

سه ساله

346افغانستان
56ارمنستان
4آذربایجان

7بحرین
10عراق

4قزاقستان
6عمان

19پاکستان
2قطر

7روسیه
5عربستان 

6 ترکیه
4 ترکمنستان

5 امارات متحده عربی
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چالش های اصلی �
قاچاق برخی محصوالت و نهاده های کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی _
صادرات غیرضابطه مند برخی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی _
ضعـف قرنطینـه گیاهی و دامی در برخی کشـورهای همسـایه و منطقه و عـدم کنترل قرنطینه ای  _

در مرزهای مشـترک و طوالنی با کشـورهای همسـایه
پایین بودن تنوع مقاصد صادراتی و سهم همسایگان از تعامالت تجاری بخش کشاورزی  _
خام فروشی محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و منطقه _
ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی در طول زنجیره ارزش به کشورهای همسایه و منطقه _
ضعف دیپلماسی کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه و از دست دادن برخی از بازارهای منطقه  _

راهبردهای داخلی در مواجهه با چالش های کشورهای همسایه و منطقه �
پیش گیـری از قاچـاق محصـوالت و نهاده های کشـاورزی و مـواد غذایی یارانـه ای )تولید داخل و  _

وارداتـی( و غیریارنه ای
ضابطه مند کردن صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یارانه ای تولید داخل و وارداتی _
تقویت قرنطینه  در مرزهای مشترک و طوالنی با کشورهای همسایه _
تنوع بخشی مقاصد صادراتی و افزایش سهم همسایگان از تعامالت تجاری بخش کشاورزی  _
کاهـش خام فروشـی و افزایـش صـادرات محصـوالت فـراوری شـده کشـاورزی بـه کشـورهای  _

همسـایه و منطقـه
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در طول زنجیره ارزش به کشورهای همسایه و منطقه _
تقویت دیپلماسی کشاورزی با کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سهم از بازارهای منطقه  _
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برنامه های اجرایي �
برنامـه سـامان دهی و ضابطه منـد کـردن صـادرات محصـوالت و نهاده هـای کشـاورزی و غذایـی  _

یارانـه ای تولیـد داخـل و وارداتـی و مبـارزه بـا قاچـاق ایـن محصـوالت )بـا در نظـر گرفتن شـاخص ها 
و مندرجـات سـند پشـتیبان امنیـت غذایـی کشـورهای همسـایه و منطقـه بـا مسـئولیت وزارت جهاد 
کشـاورزی، وزارت صمـت، وزارت راه و شهرسـازی، وزارت امـور اقتصـادی و دارایـي، سـازمان برنامـه و 

بودجـه، وزارت کشـور و تشـکل ها(
برنامـه سـامان دهی ضوابـط بهداشـتی-قرنطینه ای در مرزهـای مشـترک و طوالنی با کشـورهای  _

همسـایه )با در نظر گرفتن شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان امنیت غذایی کشـورهای همسـایه 
و منطقـه بـا مسـئولیت وزارت جهاد کشـاورزی، وزارت صمـت، وزارت کشـور و وزارت امورخارجه(

برنامـه تقویـت دیپلماسـی کشـاورزی، کاهـش خام فروشـی و تنوع بخشـی مقاصـد صادراتـی  _
و افزایـش سـهم همسـایگان از تعامـالت تجـاری محصـوالت کشـاورزی و غذایـی )بـا در نظـر گرفتـن 
شـاخص ها و مندرجات سـند پشـتیبان امنیت غذایی کشـورهای همسایه و منطقه با مسـئولیت وزارت 

جهـاد کشـاورزی، وزارت صمـت و وزارت امورخارجـه(
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شاخص های امنیت غذایی فائو50  
رئیس کارگروه:  دکتر علی کیانی راد

اعضای کارگروه:   فرزانه عبادی، علی باغستانی

ابعاد چهارگانه 

امنیت غذایی
شاخص

وضعیت در سال 

)2017( 1396
وضع در سال

فراهمی غذا

2374=23742019میانگین میزان انرژی مورد نیاز در ایران ) کیلو کالری(

3062=2019-30622017میانگین میزان انرژی تامین شده در ایران ) کیلو کالری(

129=2019-1292017میانگین کفایت تامین انرژی غذایی در ایران )درصد(

119=2019-1192017میانگین کفایت تامین انرژی غذایی در جهان )درصد(

321=2016-3222014متوسط ارزش تولیدات غذای ایران )دالر(

313=2016-3132014متوسط ارزش تولیدات غذای جهان )دالر(

485=2016-4852014متوسط ارزش تولیدات غذای کشورهای با درآمد باال )دالر(

متوسط ارزش تولیدات غذای کشور های کمتر توسعه 
یافته )دالر(

1492014-2016=149

متوسط سهم تامین انرزی از غالت، حبوبات، گیاهان 
ریشه ای و قارچ ها در ایران ) درصد(

552015-2017=55

 50- fao.org/economic/ess
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شاخص

وضعیت در سال 

)2017( 1396
وضع در سال

فراهمی غذا
متوسط سهم تامین انرزی از غالت، حبوبات، گیاهان 

ریشه ای و قارچ ها جهان ) درصد(
502015-2017=50

متوسط سهم تامین انرزی از غالت، حبوبات، گیاهان 
ریشه ای و قارچ ها در کشورهای با درآمد باال ) درصد(

312015-2017=31

متوسط سهم تامین انرزی از غالت، حبوبات، گیاهان ریشه 
ای و قارچ ها در کشورهای کمتر توسعه یافته ) درصد(

582015-2017=58

86=2017-862015متوسط عرضه پروتئین در ایران ) گرم در روز (

79.9=2017-802015متوسط عرضه پروتئین در جهان ) گرم در روز (

متوسط عرضه پروتئین در کشورهای با درآمد باال ) گرم 
در روز (

1022015-2017=101.7

متوسط عرضه پروتئین در کشورهای کتر توسعه یافته ) 
گرم در روز (

552015-2017=55.1

متوسط عرضه پروتئین از منابع حیوانی در ایران ) گرم 
در روز (

242015-2017=24

متوسط عرضه پروتئین از منابع حیوانی در جهان ) گرم 
در روز (

31/32015-2017=31.3

متوسط عرضه پروتئین از منابع حیوانی در کشورهای با 
درآمد باال ) گرم در روز (

602015-2017=59.9
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امنیت غذایی
شاخص

وضعیت در سال 

)2017( 1396
وضع در سال

متوسط عرضه پروتئین از منابع حیوانی در کشورهای 
کمتر توسعه یافته ) گرم در روز (

11/82015-2017=11.8

0.5=0/52018تراکم متوسط ریلی ) در هر 100 کیلومتر مربع(در ایراندسترسی

سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 
در ایران)دالر( )به ثابت دالر بین الملی در سال 2017 در 

سنجش سال 2019(
129372019=-

سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 
در جهان)دالر( )به ثابت دالر بین الملی در سال 2017در 

سنجش سال 2019(
169512019=16950.8

سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 
در کشورهای با درآمد باال )دالر( )به ثابت دالر بین الملی 

در سال2017 در سنجش سال 2019(
496242019=49924.3

سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید 
در کشورهای کمتر توسعه یافته )دالر( )به ثابت دالر بین 

الملی در سال2017  در سنجش سال 2019(
24602019=3037.4

4.7=2019-4/72017شیوع سوء تغذیه  در ایران)درصد(

8.8=2019-8/82017شیوع سوء تغذیه در جهان )درصد(

2.5>=2019-2/52017شیوع سوء تغذیه در کشور های با درآمد باال )درصد(
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وضعیت در سال 

)2017( 1396
وضع در سال

شیوع سوء تغذیه در کشور های )در کشورهای کمتر 
توسعه یافته )درصد(  این شاخص به صورت ساالنه نیز 

اعالم می شود لذا با متوسط سه ساله تفاوت دارد که در 
شاخص باید مشخص شود

2017-2019=23

شیوع نا امنی شدید غذا در کل جامعه در ایران )درصد(= 
شیوع ناامنی شدید غذایی در کل جمعیت

8/32017-2019=8.3

9.2=2019-9/22017شیوع نا امنی شدید غذا در کل جامعه در جهان  )درصد(

شیوع نا امنی شدید غذا در کل جامعه در کشورهای با 
درآمد باال )درصد(

1/52017-2019=1.5

شیوع نا امنی شدید غذا در کل جامعه در کشورهای کمتر 
توسعه یافته )درصد(

21/62017-2019=19.2

سالمت و 
مصرف غذا

درصد افرادی که از حداقل خدمات آب آشامیدنی استفاده 
می کنند در ایران )درصد(درصد افرادی که از حداقل 

خدمات اولیه آب آشامیدنی برخوردارند
95/22017=95.2

درصد افرادی که از حداقل خدمات آب آشامیدنی استفاده 
می کنند در جهان )درصد( درصد افرادی که از حداقل 

خدمات اولیه آب آشامیدنی برخوردارند
89/62017=89.6

درصد افرادی که از خدمات آب اشامیدنی سالم و پایدار 
استفاده می کنند در ایران )درصد( درصد افرادی که از 

خدمات آب آشامیدنی با مدیریت ایمن برخوردارند
91/82017=91.8
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سالمت و 
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درصد افرادی که از خدمات آب اشامیدنی سالم و پایدار 
استفاده می کنند در جهان )درصد( درصد افرادی که از 

خدمات آب آشامیدنی با مدیریت ایمن برخوردارند
70/62017=70.6

درصد افرادی که از خدمات آب اشامیدنی سالم و پایدار 
استفاده می کنند در کشورهای با درآمد باال )درصد(درصد 

افرادی که از خدمات آب آشامیدنی با مدیریت ایمن 
برخوردارند

98/72017=98.7

درصد افرادی که از خدمات آب اشامیدنی سالم و پایدار 
استفاده می کنند در کشورهای کمتر توسعه یافته 

)درصد( درصد افرادی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن برخوردارند

26/72017=-

درصد افرادی که  از حداقل خدمات بهداشتی استفاده می 
کنند در ایران )درصد( درصد افرادی که از حداقل خدمات 

اولیه بهداشتی برخورداند
88/42017=88.4

درصد افرادی که  از حداقل خدمات بهداشتی استفاده 
می کنند در جهان )درصد( درصد افرادی که از حداقل 

خدمات اولیه بهداشتی برخورداند
73/42017=73.4

درصد افرادی که  از حداقل خدمات بهداشتی استفاده می 
کنند در کشور های با درآمد باال )درصد( درصد افرادی 

که از حداقل خدمات اولیه بهداشتی برخورداند
99/12017=99.1
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درصد افرادی که  از حداقل خدمات بهداشتی استفاده 
می کنند در کشور های کمتر توسعه یافته )درصد( درصد 

افرادی که از حداقل خدمات اولیه بهداشتی برخورداند
34/22017=34.2

شیوع چاقی در بزرگساالن باالی 18 سال در ایران 
)درصد(

25/52016=25.8

شیوع چاقی در بزرگساالن باالی 18 سال  در جهان 
)درصد(

13/22016=13.1

شیوع کم وزنی در بزرگساالن باالی 18 سال در ایران 
)درصد(

3/6

شیوع کم وزنی در بزرگساالن باالی 18 سال  در جهان 
)درصد(

9

6/3توقف رشد در کودکان ایران )درصد(

22/7توقف رشد در کودکان جهان )درصد(

9/4اضافه وزن در کودکان ایران )درصد(

5/7اضافه وزن در کودکان جهان )درصد(

26/5شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 59 ماه در ایران )درصد(

شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 59 ماه  در جهان 
)درصد(

39/8
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سالمت و 
مصرف غذا

شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 59 ماه در کشور های با 
درآمد باال )درصد(

23

شیوع کم خونی در کودکان 6 تا 59 ماه در کشور های 
کمتر توسعه یافته )درصد(

59

ثبات و 
پایداری

35=2017-362015نسبت وابستگی به واردات غالت در ایران ) درصد(

نسبت وابستگی به واردات غالت در کشورهای غرب آسیا 
) درصد(

462015-2017=46.2

زمین های زیر کشت آبی از کل زمین های زیر کشت در 
ایران ) درصد( درصد اراضی آماده و تجهیز شده جهت 

آبیاری
652015-2017=65.4

زمین های زیر کشت آبی از کل زمین های زیر کشت 
در غرب آسیا ) درصد( درصد اراضی آماده و تجهیز شده 

جهت آبیاری
47/42015-2017=39.2

زمین های زیر کشت آبی از کل زمین های زیر کشت در 
جهان ) درصد( درصد اراضی آماده و تجهیز شده جهت 

آبیاری
242015=2017=24.1

ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات در ایران 
)درصد(ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری

102015-2017=10
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ثبات و 
پایداری

ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات  در جهان 
)درصد( ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری

62015-2017=6

ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات در کشور 
های با درآمد باال  )درصد( ارزش واردات مواد غذایی به 

کل صادرات تجاری
62015-2017=6

ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات در کشور 
های کمتر توسعه یافته )درصد( ارزش واردات مواد غذایی 

به کل صادرات تجاری
242015-2017=24

در کشور های کمتر توسعه یافته در کشور های غرب آسیا 
)درصد(احتماال ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات 

تجاری در آسیای غربی است
82015-2017=8

1.31- =1/312018-ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و تروریسم در ایران

تغییر پذیری سرانه تولید مواد غذایی در ایران)ارزش کل 
تولیدات مواد غذایی به کل جمعیت به دالر(تغییرات سرانه 

تولید غذا)ثابت 2004-2006 هزاردالر بین الملی/سرانه(
9/62015=9.6

تغییر پذیری سرانه تولید مواد غذایی در جهان )ارزش 
کل تولیدات مواد غذایی به کل جمعیت به دالر( تغییرات 
سرانه تولید غذا)ثابت 2004-2006 هزاردالر بین الملی/ 

سرانه(

1/62015=1.6
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تغییر پذیری سرانه تولید مواد غذایی  در کشورهای با 
درآمد باال)ارزش کل تولیدات مواد غذایی به کل جمعیت 

به دالر( تغییرات سرانه تولید غذا)ثابت 2006-2004 
هزاردالر بین الملی/ سرانه(

6/62015=6.6

تغییرات سرانه تولید غذا در کشورهای کمتر توسعه 
یافته)ثابت 2004-2006 هزاردالر بین الملی/ سرانه(

2015=2.2

تغییر پذیری سرانه عرضه مواد غذایی در ایران ) کیلو 
کالری/ نفر/ روز(

292017=29

تغییر پذیری سرانه عرضه مواد غذایی در جهان) کیلو 
کالری/ نفر/ روز(

42017=4

تغییر پذیری سرانه عرضه مواد غذایی در کشور های با 
درآمد باال  ) کیلو کالری/ نفر/ روز(

102017=10

تغییر پذیری سرانه عرضه مواد غذایی در کشور های کمتر 
توسعه یافته ) کیلو کالری/ نفر/ روز(

122017=12

امامی، م. 1400. امنیت غذایی)سیر تحوالت، ارزیابی و تحلیل.(. انتشارات مرکز بررسی های استراتزیک ریاست جمهوری
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وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

شاخص های 
برجسته

1-شیوع سوء تغذیه در ایران)درصد( ) میانگین 
سه ساله(

5/45/5

شیوع سوء تغذیه در جهان)درصد( ) میانگین سه 
ساله(

8/38/9

شیوع سوء تغذیه درکشوهای کمتر توسعه 
یافته)درصد( ) میانگین سه ساله(

21/322

شیوع سوء تغذیه در کشورهای با درآمد 
باال)درصد( ) میانگین سه ساله(

< 2/5< 2/5

2-تعداد افراد دچار سوء تغذیه تغذیه در ایران 
)میلیون( ) میانگین سه ساله(

4/44/6

تعداد افراد دچار سوء تغذیه در جهان )میلیون( ) 
میانگین سه ساله(

632/9683/9

تعداد افراد دچار سوء تغذیه درکشوهای کمتر 
توسعه یافته )میلیون( ) میانگین سه ساله(

214/7227

تعداد افراد دچار سوء تغذیه در کشورهای با درآمد 
باال )میلیون( ) میانگین سه ساله(

گزارش نشدهگزارش نشده

3-شیوع ناامنی غذایی شدید در کل جمعیت در 
ایران )درصد( ) میانگین سه ساله(

8/48/7

شیوع ناامنی غذایی شدید در کل جمعیت در 
جهان )درصد( ) میانگین سه ساله(

9/510/5
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)میانگین 2018-2020(

شاخص های 
برجسته

شیوع ناامنی غذایی شدید در کل جمعیت درکشوهای 
کمتر توسعه یافته )درصد( ) میانگین سه ساله(

21/322/3

شیوع ناامنی غذایی شدید در کل جمعیت در 
کشورهای با درآمد باال )درصد( ) میانگین سه ساله(

1/61/6

4-شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در کل 
جمعیت در ایران )درصد( ) میانگین سه ساله(

40/642/5

شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در کل 
جمعیت در جهان )درصد( ) میانگین سه ساله(

25/827/6

شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در کل 
جمعیت درکشوهای کمتر توسعه یافته )درصد( ) 

میانگین سه ساله(
52/853/8

شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در کل 
جمعیت در کشورهای با درآمد باال )درصد( ) 

میانگین سه ساله(
7/77/6

5-تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید در 
ایران)میلیون( ) میانگین سه ساله(

6/97/2

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید در 
جهان)میلیون( ) میانگین سه ساله(

722/7813

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید در کشوهای 
کمتر توسعه یافته)میلیون( ) میانگین سه ساله(

215/2230/2
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شاخص های 
برجسته

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید در کشورهای 
با درآمد باال)میلیون( ) میانگین سه ساله(

19/819/8

6-تعداد افراد دچار ناامنی غذایی متوسط یا شدید 
در ایران)میلیون( ) میانگین سه ساله(

33/235/2

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی متوسط یا شدید 
در جهان)میلیون( ) میانگین سه ساله(

1970/12132/3

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی متوسط یا شدید 
در کشورهای کمتر توسعه یافته)میلیون( 

)میانگین سه ساله(
532/6556/2

تعداد افراد دچار ناامنی غذایی متوسط یا شدیددر 
کشورهای با درآمد باال)میلیون( ) میانگین سه ساله(

94/793/7

فراهمی

متوسط کفایت عرضه انرژی غذایی در 
ایران)درصد( ) میانگین سه ساله( 

127127

متوسط کفایت عرضه انرژی غذایی در 
جهان)درصد( ) میانگین سه ساله(

123124

متوسط کفایت عرضه انرژی غذایی در کشورهای 
کمتر توسعه یافته)درصد( ) میانگین سه ساله(

106106

متوسط کفایت عرضه انرژی غذایی در کشورهای 
با درآمد باال)درصد( ) میانگین سه ساله(

135136
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فراهمی

متوسط ارزش تولید مواد غذایی در ایران)ثابت 2004-
2006 /دالر بین المللی/سرانه()میانگین سه ساله(

--

متوسط ارزش تولید مواد غذایی در جهان)ثابت 2004-
2006 /دالر بین المللی/سرانه()میانگین سه ساله(

--

متوسط ارزش تولید مواد غذایی در کشورهای 
کمتر توسعه یافته)ثابت 2004-2006 /دالر بین 

المللی/سرانه()میانگین سه ساله(
--

متوسط ارزش تولید مواد غذایی در کشورهای با 
درآمد باال)ثابت 2004-2006 /دالر بین المللی/

سرانه()میانگین سه ساله(
--

عرضه انرژی غذایی مورد استفاده در برآورد 
شیوع سوء تغذیه در ایران)کیلوکالری/سرانه/روز( 

)میانگین سه ساله(
30102997

عرضه انرژی غذایی مورد استفاده در برآورد 
شیوع سوء تغذیه در جهان)کیلوکالری/سرانه/روز( 

)میانگین سه ساله(
29452950

عرضه انرژی غذایی مورد استفاده در برآورد 
شیوع سوء تغذیه در کشورهای کمتر توسعه 

یافته)کیلوکالری/سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
24062409
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فراهمی

عرضه انرژی غذایی مورد استفاده در برآورد شیوع 
سوء تغذیه در کشورهای با درآمد باال)کیلوکالری/

سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
34323439

سهم عرضه انرژی مواد غذایی حاصل از 
غالت،مواد غذایی ریشه ای.. در ایران )کیلوکالری/

سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
--

سهم عرضه انرژی مواد غذایی حاصل از 
غالت،مواد غذایی ریشه ای.. در جهان)کیلوکالری/

سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
--

سهم عرضه انرژی مواد غذایی حاصل از غالت،مواد 
غذایی ریشه ای..در کشورهای کمتر توسعه یافته 

)کیلوکالری/سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
--

سهم عرضه انرژی مواد غذایی حاصل از غالت،مواد 
غذایی ریشه ای.. در کشورهای با درآمد 

باال)کیلوکالری/سرانه/روز( )میانگین سه ساله(
--

5-متوسط عرضه پروتئین در ایران)گرم/سرانه/
روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه پروتئین در جهان)گرم/سرانه/روز(
)میانگین سه ساله(

--
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)میانگین 2018-2020(

فراهمی

متوسط عرضه پروتئین در کشورهای کمتر توسعه 
یافته)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه پروتئین در کشورهای با درآمد 
باال)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه پروتئین با منشا حیوانی در 
ایران)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه پروتئین با منشا حیوانی در 
جهان)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه پروتئین با منشا حیوانی در 
کشورهای کمتر توسعه یافته)گرم/سرانه/روز(

)میانگین سه ساله(
--

متوسط عرضه پروتئین با منشا حیوانی در 
ایران در کشورهای با درآمد باال)گرم/سرانه/روز(

)میانگین سه ساله(
--

دسترسی

1-تراکم خطوط ریلی در ایران)کل مسیر به 
کیلومتر در 100 کیلومتر مربع از مساحت زمین(

2018=0.5-

تراکم خطوط ریلی در جهان)کل مسیر به 
کیلومتر در 100 کیلومتر مربع از مساحت زمین(

--
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دسترسی

تراکم خطوط ریلی در کشورهای کمتر توسعه 
یافته)کل مسیر به کیلومتر در 100 کیلومتر مربع 

از مساحت زمین(
--

تراکم خطوط ریلی در کشورهای با درآمد باال)کل 
مسیر به کیلومتر در 100 کیلومتر مربع از 

مساحت زمین(
2018=1.3-

2-سرانه تولید ناخالص داخلی در 
ایران)ثابت2011/دالر بین المللی(

2018=13471.9
2019=12389.2
2020=12433.3

سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان)ثابت2011/
دالر بین المللی(

2018=16636.8
  2019=16915.3

2020=16194

سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای کمتر 
توسعه یافته)ثابت2011/دالر بین المللی(

2018=3003.3
2019=3079.3
2020=3000.8

سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد 
باال)ثابت2011/دالر بین المللی(

2018=49680.4
2019=50296.3
2020=47785.7

3-شیوع سوء تغذیه)درصد(در گروه 
شاخص هایبرجسته آورده شده است

4-تعداد افراد دچار سوء تغذیه)میلیون( در گروه 
شاخص هایبرجسته آورده شده است
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دسترسی

5-شیوع ناامنی غذایی شدید در کل 
جمعیت)درصد( در گروه شاخص هایبرجسته 

آورده شده است

6-شیوع ناامنی غذایی متوسط یا شدید در کل 
جمعیت)درصد( در گروه شاخص هایبرجسته 

آورده شده است

7-تعداد افراد دچار ناامنی غذایی شدید)میلیون( 
در گروه شاخص هایبرجسته آورده شده است

8-تعداد افراد دچار ناامنی غذایی متوسط یا 
شدید)میلیون( در گروه شاخص هایبرجسته آورده 

شده است

ثبات و 
پایداری

1-نسبت وابستگی به واردات غالت در 
ایران)درصد()میانگین سه ساله(

--

نسبت وابستگی به واردات غالت در جهان)درصد(
)میانگین سه ساله(

--

نسبت وابستگی به واردات غالت در کشورهای 
کمتر توسعه یافته)درصد()میانگین سه ساله(

--

نسبت وابستگی به واردات غالت در کشورهای با 
درآمد باال)درصد()میانگین سه ساله(

--
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ثبات و 
پایداری

2-درصد اراضی زراعی آماده و تجهیز شده برای 
آبیاری در ایران)درصد()میانگین سه ساله(

--

درصد اراضی زراعی آماده و تجهیز شده برای 
آبیاری در جهان)درصد()میانگین سه ساله(

--

درصد اراضی زراعی آماده و تجهیز شده برای 
آبیاری در کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

)میانگین سه ساله(
--

درصد اراضی زراعی آماده و تجهیز شده برای آبیاری 
در کشورهای با درآمد باال)درصد()میانگین سه ساله(

--

3-ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات 
تجاری در ایران)درصد()میانگین سه ساله(

11-

ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری 
در جهان)درصد()میانگین سه ساله(

7-

ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری در 
کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد()میانگین سه ساله(

23-

ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات تجاری در 
کشورهای با درآمد باال)درصد()میانگین سه ساله(

6-

4-ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم 
در ایران

2018=-1.342019= -1.7
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ثبات و 
پایداری

--ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم در جهان

ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم در 
کشورهای کمتر توسعه یافته

--

ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم در 
کشورهای با درآمد باال

--

5-تغییرات سرانه تولید غذا در ایران)ثابت 2004-
2006/هزار دالر بین المللی/سرانه(

--

تغییرات سرانه تولید غذا درجهان)ثابت 2004-
2006/هزار دالر بین المللی/سرانه(

--

تغییرات سرانه تولید غذا در کشورهای کمتر توسعه 
یافته)ثابت 2004-2006/هزار دالر بین المللی/سرانه(

--

تغییرات سرانه تولید غذا در کشورهای با درآمد 
باال)ثابت 2004-2006/هزار دالر بین المللی/سرانه(

--

6-تغییرات سرانه عرضه غذا در ایران )کیلوکالری/
سرانه/روز(

3253

تغییرات سرانه عرضه غذا درجهان )کیلوکالری/
سرانه/روز(

79

تغییرات سرانه عرضه غذا درکشورهای کمتر 
توسعه یافته)کیلوکالری/سرانه/روز(

1613
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ثبات و 
پایداری

تغییرات سرانه عرضه غذا در کشورهای با درآمد 
باال )کیلوکالری/سرانه/روز(

1417

بهره مندی

1-درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در ایران)درصد(

2018=93/7
 2020=94     

2019=93/8

درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در جهان)درصد(

2018=72/8
2019= 73/7
2020=74/3

درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در کشورهای کمتر 

توسعه یافته)درصد(
2018= 35/7 

2019=36/5
2020=37/1

درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در کشورهای با درآمد 

باال)درصد(
2018=97/4

2019= 97/5
2020=97/6

2-درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه آب 
آشامیدنی بهره مندند در ایران)درصد(

2018= 97/2
2019= 97/4
2020=97/95

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه آب 
آشامیدنی بهره مندند در جهان)درصد(

2018= 89/4
2019=89/8
2020=90/1

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه آب 
آشامیدنی بهره مندند در کشورهای کمتر توسعه 

یافته)درصد(
2018=65/3

2019=66/1
2020= 66/8
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ستناد
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ابعاد امنیت 

غذایی
شاخص

وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

بهره مندی

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه آب 
آشامیدنی بهره مندند در کشورهای با درآمد 

باال)درصد(
2018=99

2019=99
2020=99

3-درصد جمعیتی که از خدمات بهداشتی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در ایران)درصد(

--

درصد جمعیتی که از خدمات بهداشتی با مدیریت 
ایمن برخوردارند در جهان)درصد(

2018= 51/6
2019=53
2020=54

درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در جهان)درصد(

2018=25
2019=25/4
2020=25/7

درصد جمعیتی که از خدمات آب آشامیدنی با 
مدیریت ایمن بهره مندند در کشورهای کمتر 

توسعه یافته)درصد(
2018=85.8

2019=86/2
2020=86/6

4-درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه 
بهداشتی برخورداند در ایران

2018=89.9
2019=90/2
2020=90/3

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه 
بهداشتی برخورداند در جهان

2018=76.2
2019= 77/3
2020=78/3

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه 
بهداشتی برخورداند در کشورهای کمتر توسعه 

یافته
2018=35.6

2019= 36/3
2020=36/9
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وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

بهره مندی

درصد جمعیتی که از حداقل خدمات اولیه 
بهداشتی برخورداند در کشورهای با درآمد باال

2018=99
2019=99
2020=99

5-درصد کودکان زیر 5 سال دچار ضعف و الغری 
در ایران)درصد(

--

درصد کودکان زیر 5 سال دچار ضعف و الغری 
در جهان)درصد(

-2020=6/7

درصد کودکان زیر 5 سال دچار ضعف و الغری 
در کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

-2020= 7/3

درصد کودکان زیر 5 سال دچار ضعف و الغری 
در کشورهای با درآمد باال)درصد(

-2020= 0/4

6-درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاهی قد 
تغذیه ای در ایران)درصد(

2018=6.2
2019= 6/3
2020= 6/3

درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاهی قد تغذیه 
ای در جهان)درصد(

2018=22.9
2019= 22/4
2020=22 

درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاهی قد تغذیه 
ای در کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

2018=34.9
2019= 34/3
2020=33/7

درصد کودکان زیر 5 سال دچار کوتاهی قد تغذیه 
ای در کشورهای با درآمد باال)درصد(

2018=3.5
2019= 3/5
2020= 3/4
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ستناد
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وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

بهره مندی

7-درصد کودکان زیر 5 سال دارای اضافه وزن در 
ایران)درصد(

2018=9.1
2019=9/2
2020=9/4

درصد کودکان زیر 5 سال دارای اضافه وزن در 
جهان)درصد(

2018=5.7
2019= 5/7
2020=5/7

درصد کودکان زیر 5 سال دارای اضافه وزن در 
کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

2018=3.2
2019= 3/3
2020= 3/4

درصد کودکان زیر 5 سال دارای اضافه وزن در 
کشورهای با درآمد باال)درصد(

2018=7.7
2019= 7/8
2020= 7/8

8-شیوع چاقی در جمعیت بزرگسال)18 سال به 
باال(  در ایران)درصد(

--

شیوع چاقی در جمعیت بزرگسال)18 سال به باال( 
در جهان )درصد(

--

شیوع چاقی در جمعیت بزرگسال)18 سال به باال(  
در کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

--

شیوع چاقی در جمعیت بزرگسال)18 سال به باال( 
در کشورهای با درآمد باال )درصد(

--

9-شیوع کم خونی در بین زنان در سنین باروری 
در ایران)15-49 سال( )درصد(

2018=23/72019=24/1
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وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

بهره مندی

شیوع کم خونی در بین زنان در سنین باروری در 
جهان)15-49 سال( )درصد(

2018=29/62019=29/29

شیوع کم خونی در بین زنان در سنین باروری در 
کشورهای کمتر توسعه یافته)15-49 سال( )درصد(

2018=39/22019=39/4

شیوع کم خونی در بین زنان در سنین باروری در 
کشورهای با درآمد باال)15-49 سال( )درصد(

2018=14/12019=14/14

10-شیوع تغذیه انحصاری با شیرمادر در بین 
نوزادان 5-0 ماهه در ایران)درصد(

--

شیوع تغذیه انحصاری با شیرمادر در بین نوزادان 
5-0 ماهه در جهان)درصد(

-2019=44

شیوع تغذیه انحصاری با شیرمادر در بین نوزادان 0-5 
ماهه در کشورهای کمتر توسعه یافته)درصد(

-2019=55/2

شیوع تغذیه انحصاری با شیرمادر در بین نوزادان 
5-0 ماهه در کشورهای با درآمد باال)درصد(

--

--11-شیوع کم وزنی در بدو تولد در ایران)درصد(

--شیوع کم وزنی در بدو تولد در جهان)درصد(

شیوع کم وزنی در بدو تولد در کشورهای کمتر 
توسعه یافته)درصد(

--
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ستناد
ل ا
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غیر

ابعاد امنیت 

غذایی
شاخص

وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

بهره مندی
شیوع کم وزنی در بدو تولد در کشورهای با درآمد 

باال)درصد(
--

شاخص های 
دیگر

1-حداقل نیاز انرژی غذایی در ایران)کیلوکالری/
سرانه/روز(

2018=1833
2019=1831
2020=1830

حداقل نیاز انرژی غذایی در جهان)کیلوکالری/
سرانه/روز(

2018=1827
2019=1827
2020=1828

حداقل نیاز انرژی غذایی در کشورهای کمتر 
توسعه یافته)کیلوکالری/سرانه/روز(

2018=1724
2019=1727
2020=1729

حداقل نیاز انرژی غذایی در کشورهای با درآمد 
باال)کیلوکالری/سرانه/روز(

2018=1922
2019=1922
2020=1921

2-متوسط نیاز انرژی غذایی در ایران)کیلوکالری/
سرانه/روز(

2018=2366
2019=2362
2020=2360

متوسط نیاز انرژی غذایی در جهان)کیلوکالری/
سرانه/روز(

2018=2359
2019=2360
2020=2361

متوسط نیاز انرژی غذایی در کشورهای کمتر 
توسعه یافته)کیلوکالری/سرانه/روز(

2018=2204
2019=2208
2020=2212

متوسط نیاز انرژی غذایی در کشورهای با درآمد 
باال)کیلوکالری/سرانه/روز(

2018=2504
2019=2504
2020=2503

3-ضریب تغییر توزیع مصرف کالری همیشگی در 
ایران)عدد(

2018= 0/27
2019= 0/27
2020= 0/27
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وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

شاخص های 
دیگر

ضریب تغییر توزیع مصرف کالری همیشگی در 
جهان)عدد(

--

ضریب تغییر توزیع مصرف کالری همیشگی در 
کشورهای کمتر توسعه یافته)عدد(

--

ضریب تغییر توزیع مصرف کالری همیشگی در 
کشورهای با درآمد باال)عدد(

--

4-بروز اتالف کالری در سطح توزیع خرده فروشی 
در ایران )درصد(

2018= 3/26
2019= 3/26
2020 =3/26

بروز اتالف کالری در سطح توزیع خرده فروشی در 
جهان )درصد(

--

بروز اتالف کالری در سطح توزیع خرده فروشی در 
در کشورهای کمتر توسعه یافته )درصد(

--

بروز اتالف کالری در سطح توزیع خرده فروشی در 
کشورهای با درآمد باال)درصد(

--

5-متوسط عرضه چربی در ایران)گرم/سرانه/روز(
)میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه چربی در جهان)گرم/سرانه/روز(
)میانگین سه ساله(

--
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ستناد
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ابعاد امنیت 

غذایی
شاخص

وضعیت در سال 1397

)میانگین 2017-2019(

وضعیت در سال 1398

)میانگین 2018-2020(

شاخص های 
دیگر

متوسط عرضه چربی در کشورهای کمتر توسعه 
یافته)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--

متوسط عرضه چربی در کشورهای با درآمد 
باال)گرم/سرانه/روز()میانگین سه ساله(

--






