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: چالشها و راهکارهاباغبانی ایران اقتصاد  
، پژوهشکده پسته، موسسه و مدیر گروه تحقیقاتی گرایش سیاست و توسعه)، دانشیار پژوهش رضا صداقت، دکتري اقتصاد کشاورزي(

 تحقیقات علوم باغبانی کشور

، سطح زیر کشت محصوالت باغبانی 1398سال  وزارت جهاد کشاورزي در در ایران با استناد به آمارنامه محصوالت باغبانی منتشر شده

درصد از سطح زیر کشت این محصوالت  9/84تن محصول سالیانه تولید می گردد.  23459467هکتار است که  2953971به میزان 

درصد آن  1/13درصد از سطح بارور محصوالت باغبانی کشور آبیاري شده در حالیکه  9/86درصد آن غیربارور است.  1/15بارور و 

بیشترین سطح بارور محصوالت باغی به ترتیب در  درصد آن دیم است. 3/6درصد از تولید باغبانی کشور آبی و  7/93دیم می باشد. 

در حالیکه بیشترین میزان تولید سالیانه به ترتیب  ،ی باشداستان هاي خراسان رضوي، فارس، کرمان، مازندران و آذربایجان غربی م

محصوالت باغی  بیشترین سطح زیر کشت .استمتعلق به استان هاي فارس، مازندران، تهران، آذربایجان غربی و جنوب استان کرمان 

یب، س ت باغبانی به ترتیب مربوط به به ترتیب مربوط به پسته، انگور، سیب، بادام و پرتقال است. بیشترین میزان تولید محصوال کشور

مربوط به  کشور محصوالت باغیدرصد از تولید  5/40و درصد از سطح زیر کشت بارور  4/56.  می باشدپرتقال، انگور، خیار و خرما 

بوده درصد از سطح زیر کشت بارور متعلق به محصوالت گلخانه اي  5/0. با وجودي که تنها است محصوالت نیمه گرمسیري و خشک

از بهره وري باالي عوامل و نهاده  نشان که این خود درصد از تولیدات باغبانی را به خود اختصاص داده اند 12است، این محصوالت 

و به نظر می رسد توسعه این بخش از محصوالت در  گلخانه اي دارد تولیدات زمین و نیروي انسانی در بخش، هاي تولید بویژه آب

رنج می برد، بایستی در اولویت توسعه بخش کشاورزي و  در دسترس کشاورزي آب منابع شرایطی که کشور ما از محدودیت شدید

                                                                                                                                                          باغبانی قرار گیرد.  

محصول باغی داراي رتبه  15 ایران در تولید ، (فائو)سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد  2019تا  2016هاي  بر اساس آمار سال 

. دنیا در تولید مهمترین محصوالت باغبانی را به خود اختصاص دهد 8و در مجموع ایران توانسته است رتبه  جهانی است 10کمتر از 

در تولید خرما، زردالو رتبه دوم، در تولید گردو، گیالس و هندوانه رتبه سوم،  زعفران رتبه اول ، در تولید پسته، کشور ما در تولید

چهارم، در تولید بادام و بادمجان رتبه پنجم، در تولید چاي رتبه هفتم و در تولید انگور رتبه  رتبه و خیار پرتقال، انجیر، سیب درختی

                                                                                                                                       جهانی را به خود اختصاص داده است. نهم 

 3752حدود  1399محصول مهم باغبانی در سال 10جمع ارزش صادرات ، 1399با استناد به آمار مستخرج از وب سایت سازمان توسعه تجارت در سال 

میلیون دالر گزارش شده است. لذا سهم کلیه محصوالت  4088 ، میلیون دالر بوده است. جمع کل صادرات همه محصوالت باغبانی به غیر از صنایع غذائی مربوطه

محصول مهم باغبانی از کل صادرات کشاورزي  10. سهم می باشددرصد  4/66میلیون دالر) در سال مزبور  6157باغبانی از صادرات کشاورزي و صنایع غذائی کشور( 
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میلیون دالر گزارش گردیده است که  صادرات باغبانی کشور  34793تقریبا  1399ر سال کل صادرات غیرنفتی کشور ددرصد بوده است.   93/60و صنایع غذائی 

. دارددرصد از صادرات باغبانی کشور را  4/33درصد از صادرات غیرنفتی و  4درصد از آن را به خود اختصاص داده است. صادرات پسته به تنهائی حدود  12حدود  

ه است.                                                                      بود 1399غیر نفتی در سال  ارزش کل صادرات از درصد 6/17 حدودغذایی و کشاورزي صنایع  االهايکسهم صادرات مجموعه 

محصول  10ب کشمش، زعفران، هندوانه، پیاز و سیب زمینی به ترتی پسته، میوه ها و سبزي هاي تازه، گوجه فرنگی، سیب درختی، خرما،

                                                                                                         صادراتی مهم باغبانی از نظر ارزآوري براي اقتصاد ایران  بوده اند.

اما متاسفانه  ،باغبانی توانسته است رتبه جهانی خوبی را بدست آورد تولیداتکشاورزي و بویژه  اگر چه کشور ما در تولید محصوالت

بر از نظر حجم و ارزش صادرات موفقیت قابل توجهی نداشته ایم و فاصله ما با کشورهاي مطرح صادر کننده دنیا بسیار زیاد است. 

میلیارد دالر  4/55 با ه جهانی توانسته است، براي نمونه کشور  برزیل به عنوان پنجمین صادر کنند2021اساس آمار فائو در سال 

در حالیکه مجموع صادرات کشاورزي و صنایع غذائی کشور ما در  ،ارزآوري قابل توجهی را از محصوالت کشاورزي خود داشته باشد

                                          .                                                         میلیارد دالر بوده است 2/6تنها حدود  1399سال 

 برخی چالش هاي بخش کشاورزي و باغبانی در ایران

 .عدم استقرار مدیریت یکپارچه( سیستمی) واحدهاي تولیدي بویژه براي واحدهاي کوچک و خرده مالکی •

 .اغبانیو ب محصوالت کشاورزيعدم رعایت الگوي بهینه کشت متناسب با میزان منابع و امکانات تولیدي و تقاضاي بازار  •

 .و باغبانی عدم شناسائی و تکمیل زنجیره هاي تولید و ارزش محصوالت کشاورزي •

  .ناکارآمدي نظام توزیع و تنظیم بازار و و باغبانی ضعف در مدیریت بازار داخلی و صادراتی محصوالت کشاورزي •

 .مایه گذاري در آب و خاك و منابع پایهمنابع آب، پایین بودن بهره وري آب و کمبود سر ضعف در مدیریت •

  .ناکارآمدي سیاستهاي حمایتی ناشی از عدم تناسب نظام تعرفه اي و یارانه ها با ساختار تولید و بازار •

  .و باغبانی ضعف در حفظ منابع تولید و کم توجهی به پایداري تولید و درآمد بخش کشاورزي •

نایع تبدیلی، فرآوري و نگهداري، مکانیزاسیون، تولید نهاده هاي با ضعف در فناوري هاي پیشرفته ، حمل و نقل، ص •

 .... کود) و(سم، کیفیت 

عدم وجود نظام بهره برداري مناسب و ضعف تشکل هاي کشاورزي و بویژه تعاونی هاي تولید کشاورزي در ساماندهی  •

 .به نظام بهره برداري

و عدم تمایل نسل جوان و تحصیلکرده به ورود به عرصه  کشاورزان و پائین بودن سطح سواد رسمی و دانش باال بودن سن •

 .تولید محصوالت کشاورزي و باغبانی
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 و باغبانی. پراکنده بودن اراضی کشاورزي خرد و •

 و باغبانی. محصوالت کشاورزي و قیمت تمام شده هزینه هاي تولید و روند فزاینده باال بودن •

 .تسهیالت بخش کشاورزيبهره باالي آشکار و پنهان  شرایط سخت و سرمایه گذاري اندك در بخش کشاورزي و   •

 محصوالت بیمه براي کشاورزان پایین انگیزه و جامع بیمه پوشش عدم و کشاورزي بخش در ها فعالیت باالي ریسک  •

   و باغبانی. کشاورزي

 و باغبانی. کشاورزي محصوالت زیاد نسبتا پذیري فساد و ضایعات •

 و باغبانی. کشاورزي محصوالت تولیدات بر منفی تاثیر و اقلیمی شدید تغییرات •

 .آنها تولید وروي ه بهر کاهش و باغات از بسیاري باالي سن  •

 و باغبانی. کشاورزي بخش اصلی محصوالت برخی تولید در پایین وري بهره  •

 و باغبانی. کشاورزي بخش در نیافتگی توسعه باطل دور گیري فقر  بهره برداران خرده مالک و شکل   •

  

  رخی راهکارهاي مدیریتی و اقتصادي مقابله با چالشهاي ساختاري بخش کشاورزي و باغبانی ایرانب •

در دراز مدت، با تغییر نگاه از رویکردهاي  جزیره  محصوالت کشاورزي و باغبانیبرنامه ریزي براي تولید و درآمد پایدار و اقتصادي  -1 

اي، ناهماهنگ و کوتاه مدت مبتنی بر منافع شخصی و بخشی به نگاه و رویکردهاي  سیستمی و بلند مدت مبتنی بر منافع جمعی و 

 .بخش کشاورزيملی، در مقوله هاي تولید و بازار هم از طرف بهره بردارن و هم تصمیم سازان و مدیران 

اجراي طرح آمایش سرزمین، رعایت الگوي بهینه کشت و برقراري تعادل بهینه بین آب کشاورزي در دسترس با سطح زیر کشت  -2

متناسب با امکانات و منابع تولید و بویژه در نظر گرفتن مدیریت پایدار استفاده از نهاده ها و بویژه  محصوالت کشاورزي و باغبانی،

 نمودن تقاضاي داخلی و صادراتی. منبع تولید کمیاب آب و لحاظ

ممکن از تولید و بازار (تنوع بخشی به محصوالت  و اشتغال ارزش افزودهتکمیل زنجیره تولید و ارزش با هدف ایجاد حداکثر  -3

 .)محصوالت کشاورزي و باغبانیجانبی و فراورده هاي حاصل از 

تمی مبتنی سیس کشاورزيمدیریت با بکار گیري  کشاورزي و باغبانی محصوالتبرنامه ریزي علمی و اجرایی براي تولید اقتصادي  -4

هزینه هاي تولید، و کاهش ،  با هدف مدیریت در این زمینه و بهره گیري از تجارب موفق داخلی و خارجی بر کشاورزي قراردادي
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بهبود بهره وري تولید، ارتقاي سود آوري تولید، بهبود کیفیت محصوالت تولیدي، کمک به اصالح مدیریت بازار داخلی و خارجی 

 محصوالت کشاورزي.

 ین ا و تالش براي افزایش قدرت رقابتی محصوالت کشاورزي و باغبانیبازارهاي صادراتی  و توسعه تقویت ،مدیریت بازار، حفظ -5 

  .بازارهاي بین المللی در تمحصوال

اغ ب کشاورزان و با هدف تضمین حاشیه سود کافی برايمحصوالت کشاورزي و باغبانی،  داخلیمدیریت کارآمد و منسجم در بازار  -6

مخصوصا در سطح خرده فروشی  ،داران ، رضایت مصرف کنندگان داخلی و کاهش سودجویی و درآمدهاي نا معقول واسطه هاي بازار

 محصوالت کشاورزي و باغبانی کشور. توسعه بازارهاي داخلی افزایش تقاضا و با هدف ،و سوپرمارکت ها

  


