
1 

 

ه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایران بررسی تاثیر راهبردهای سند برنام  

 

 سحرجوکار 1، دکتر علیرضا کرباسی 2  

 

 

 

 چکیده: 

رشد و توسعه در بخش کشاورزی همواره یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی به شمار می آید، از این رو       

محرکی برای پیشرفت دیگر بخش های اقتصادی باشد. بخش کشاورزی تداوم بسزایی در  توسعه در این بخش می تواند 

تداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن دارد.اتخاذ سیاست های مناسب برای دستیابی به کشاورزی و توسعه پایدار از  

و توسعه هر کشور، ایجاد و طراحی  یکی از مهم ترین مسائل برای تحقق اهداف رشد اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

بستر مناسب برای توسعه ملی، با تاکید بر توسعه روستایی و مشخص نمودن جایگاه بخش کشاورزی در بخش مذکور  

است. ایجاد بستر مناسب، نه به معنای تاکید بیش از حد بر بخش کشاورزی است و نه به معنای تخصیص منابع محدود به  

عنای ایجاد تعاملی پویا و توسعه ای میان بخش های مولد اقتصادی برای تضمین و تداوم رشد و  امور نامحدود بلکه به م

واکاوی در اسناد سیاستی برنامه های توسعه کشوردربخش کشاورزی و همچنین، مطالعات  توسعه اقتصاد کشور است. 

امروز، با مسائل مختلفی روبرو بوده مرتبط با آن در کشور، حاکی ار آن است که بخش کشاورزی ایران از گذشته تا به 

توسعه کشاورزی کالسیک محور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر  است که را جمله آن شکست سیاست های 

راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایران با روش توصیفی و مبتنی بر اسنادی برای جلوگیری از  

. کشور، تهیه و تدوین شده است شکست ها و پیشبرد اهداف توسعه  

.کلیدی: بخش کشاورزی، توسعه اقتصادی، برنامه ششم توسعه ه هایواژ  

 

مقدمه. 1  

کشاورزی یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله ایران محسوب می شود.      

توسعه و برنامه ریزی، موضوعات در دهه های اخیر، اختالف نظرهای فراوانی در حوزه ی اقتصاد  

خرد و کالن اقتصادی و تجارت بین الملل در بین سیاست گذاران اقتصادی و اقتصاد دانان رد و بدل شده  

اهمیت باالی بخش کشاورزی، بدلیل تاثیر ویژه  آن بر تعدیل فقر و درآمد،   (.1383است)شاکری،

در کشور ایران، پس از بخش   (.1389است.)شایان وهمکاران،اشتغال و امنیت غذایی و خودکفایی  

از تولید ناخالص ملی و سهم   درصد 20خدمات، کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی می باشد که حدود 

عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین قشر وسیعی از جمعیت کشور در  
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همین دلیل است که رشد بخش کشاورزی تا حدود زیادی تعیین   بخش کشاورزی مشغول به کار هستند به

بر زمینه های تحولی   با نگرش کلی  (.1382کننده رشد اقتصادی کشور است)حاجی رحیمی وترکمان، 

جوامع پیشرفته کنونی در عرصه های جهانی، بیانگر آن است که یکی از علل اصلی توسعه یافتگی در  

در بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه است)مطیعی لنگرودی  بسیاری از کشورها، مازاد تولید 

به منظور رسیدن به توسعه ی پایدار در بخش کشاورزی، اهداف و راهبردهایی به    (.1386وشمسایی،

صورت اسناد توسعه کشور تنظیم می شود که رسیدن به این اهداف در گرو فعالیت های درست و بجا  

در اسناد توسعه هر کشور می باشد. نظارت بر عملکرد برنامه  نی شده هر بخش، منطبق با اهداف پیش بی

های توسعه به منظور رصد میزان انطباق اهداف پیش بینی شده در برنامه با اقدامات تحقق یافته، یکی از  

محوری ترین موضوعات پیش روی سیاست گذاران وبرنامه ریزان جهت نیل به توسعه پایدار محسوب  

ملکرد قانون برنامه ششم توسعه(. می شود )گزارش ع  

 فصل67 و ، بخش19، جلد  سه  در"1396 سال در کشور توسعه ششم برنامه قانون عملکرد گزارش"

 .  است  شده  تهیه  اسالمی شورای  به  تقدیم برای  زیر شرح  به

  و پولی نظام_عمومی ی  مالیه  و  بودجه_کالن اقتصاد  های بخش  از  متشکل، فرابخشی امور شامل جلداول

  و  ای  منطقه توازن_آزاد  مناطق و سازی خصوصی و  کار و کسب محیط_مالی منابع تامین و  بانکی

  بر مشتمل سوم و  دوم جلد . است  زیست محیط_فساد با  مبارزه و  شفافیت، اداری  نظام_روستایی ی توسعه

  و صنعت، انرژی_آب_طبیعی منابع  و کشاورزی بخش  دوازده شامل، بخشی  امور عملکرد گزارش

  و  عالی آموزش، عمومی آموزش_اطالعات فناوری و  ارتباط_مسکن و نقل  و حمل_بازرگانی و معدن

  های آسیب   و حمایتی امور، اجتماعی  بیمه_  خانواده و زنان و سالمت بیمه، سالمت_علم

  .باشد   می قضایی  و حقوق_امنیتی و دفاعی،  سیاست_ ورزش و هنر ،فرهنگ_ ایثارگران_اجتماعی

  سند اهداف  تحقق  راستای  در برنامه سومین، (1396_ 1400)کشور توسعه  ششم  ساله   پنج برنامه

  در  و بند80 در ششم  برنامه  کلی  های  سیاست .است   ایران اسالمی   جمهوری ی  ساله بیست   انداز  چشم

  و  دفاعی، (بند 13)اجتماعی،  (بند 7)ارتباطات   و اطالعات   و آوری  فن، (بند31)اقتصادی   امور 8 قالب

  و آوری فن، علم و(بند 6) فرهنگی ، (بند4) قضاییو  حقوقی ، (بند5)خارجی سیاست ، ( بند7)امنیتی 

  جمهور رئیس  به  رهبری معظم مقام توسط 04/09/1394 تاریخ در و  تنظیم  و تهیه( بند 7) نوآوری

  در پیشتازی "، "مقاومتی اقتصاد"  گانه سه های محور ی  پایه  بر کلی  های سیاست . گردید ابالغ  محترم

  در موجود های  واقعیت گرفتن نظر  در با  و"  فرهنگی  سازی  مقاوم  و تعالی " و"آوری فن و علم عرصه

  از برآمده  الگوی   ی ارائه   به، ششم  برنامه اهداف  تحقق  با  تا  است  شده  تنظیم  خارجی  و داخلی  ی صحنه

  می  را توسعه  ششم برنامه  اساسی های  گیری جهت و محورها . کند کمک پیشرفت  زمینه در  اسالمی تفکر

  های ارزش  از برگرفته  فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی  های حوزه در مردم عامه خواست   تحقق توان

  زندگی کیفیت  بخشیدن بهبود به  میتوان توسعه ششم  برنامه  ای  پایه   اهداف  از. برشمرد جامعه  بر حاکم

،  مردم نفس عزت رشد برای  مناسب  شرایط  ایجاد،  اقتصادی رشد  مناسب های فرآیند  طریق از نردم  تمام

  ، انسانی کرامت  رشد و شان ارتقاء منظور به  فرهنگی و اجتماعی،  اقتصادی مناسب نهادهای  گسترش
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  و انسانی  توسعه  های  شاخص  بهبود ، فرآیند این اصلی  رکن .نمود  اشاره  انسانی  های انتخاب  دامنه افزایش

 . باشد   می مختلف  های حوزه  در همگانی مشارکت

 :توسعه ششم برنامه قانون ای توسعه اهداف .  1_1

 فرابخشی  کالن و بخشی، محور مکان، راهبردی خاص  موضوعات به توجه_1

  پایانی سال در%(34)جینی ضریب و%(8)درصد هشت  ساالنه متوسط اقتصادی رشد  به  دستیابی_2

 برنامه

  محل از اقتصاد   %(8)درصد هشت رشد از درصد واحد  %( 8/2) دهم  هشت و  دو حداقل تامین_3

  و یک  و بیست ساالنه  متوسط  نیزان به  گذاری سرمایه رشد  همچنین و  تولید عوامل کل وری بهره ارتقای 

 برنامه اجرائی   های سال طول در %(4/21)درصد چهاردهم

  به  بیکاری نرخ و %(8/8)درصد  دهم هشت و  هشت  ساالنه متوسط  میزان به  تورم نرخ  به  دستیابی_4

 برنامه  اجرای  های سال طول  در%( 2/10)درصد دودهم  و ده ساالنه متوسط  میزان

  سی  ساالنه  متوسط تا  خارجی  مالی منابع تامین  جمله  از گذاری  سرمایه  نیاز  مورد مالی منابع تجهیز_5

  با  خودگردان(فاینانس)خارجی مالی  تامین قالب در خارجی  های  بانک اعتباری خطوط از  دالر میلیارد

 اسالمی  مالی تامین  اولویت

  میلیارد  بیست و خارجی  مستقیم  گذاری سرمایه شکل به دالر(15,000,000,000)میلیارد پانزده_6

 خارجی مشارکتی قراردادهای دالر (20,000,000,000)

 کار  و کسب فضای مستمر بهبود_7

 بازارها  رقابتی  ساختار تقویت_8

  ها نآ فراملی  و  ملی نقش  ایفای  با  غیردولتی عمومی نهادهای  ظرفیت  از  مناسب گیری بهره و مشارکت_9

 مقاومتی  اقتصاد تحقق در

  جنوب  آسیای  منطقه  کشورهای با  کشور ای  شبکه   و متقابل تجاری و اقتصادی   پیوندهای توسعه_10

 جهان و غربی

 منطقه  ترانزیتی و  تجاری  قطب به شدن تبدیل_11

 ( ها  بیمه  و سرمایه  بازار، پول  بازار)آن ابزارهای   و مالی تامین  جامع نظام   تعمیق و گسترش_12

   گذاری سرمایه توسعه_13
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  نظام سالمت  و  شفافیت ارتقاء  بر  تاکید با کشور  اقتصادی و  تجاری  های فعالیت  پذیری خطر کاهش_14

 مالی 

  اسالمی جمهوری فرهنگی  و  اجتماعی،  اقتصادی توسعه  ششم  ساله  پنج برنامع قانون

 . است ماده126 و بخش  20 دارای(1396_ 1400)ایران

  سند  عنوان به "ایران اسالمی جمهوری  فرهنگی و اجتماعی,اقتصادی توسعه ششم برنامه سند"

  تهیه  مبنای، دولت  هیئت در تایید  ضمن و تهیه  بخش و بخش  فرا  جزء دو در کشور توسعه راهبردی

  مذکور سند. گرفت  قرار گفته پیش  احکام و مواد  تحقق  منظور به  اجرایی   های دستگاه  عملیاتی برنامه

،  موجود وضع تحلیل و  توصیف شامل)موجود وضع تبیین و گذشته  عملکرد  بررسی( الف  قسمت  دو شامل

  اهداف:بر مشتمل)راهبردی برنامه ( ب و( ها  چالش و تنگناها  و منتخب  کشورهای با المللی بین  مقایسه

  مورد مالی منابع و الزامات   ،اساسی های  اقدام و ها  سیاست ،راهبردها ،کمی اهداف ،  راهبردها و کلی

 . باشد   می( اهداف  تحقق  نیاز

 اهمیت و ضرورت مطالعه: . 2

  و اشتغال ایجاد  در اصلی  نقش  که  است کشور اقتصادی  ارکان  ترین مهم  از یکی عنوان به کشاورزی

.  است بوده  دولت توجه کانون در همواره کشاورزی توسعه  دلیل همین به.  دارد کشور غذایی امنیت تامین

  راستای  در، کشور نیاز مورد غذای تامین در حیاتی  نقش  داشتن دلیل به  طبیعی  منابع و کشاورزی بخش

  این . شود  می محسوب کشور اقتصاد های بخش ترین  مهم از یکی  پایدار  توسعه  و غذایی امنیت تحقق 

  تولید  ، اقتصادی های بخش  سایر  نیاز مورد نهادهای  تامین در  خود پسین و پیشین  ارتباط لحاظ  به  بخش

  است برخوردار اهمیتی   پر جایگاه  از کار نیروی اشتغال  و نفتی غیر صادرات  افزایش  ،داخلی ناخالص 

،  کشاورزی مستعد  اراضی  جمله از  تولید عوامل و  منابع در توجه  قابل های  توانمندی  لحاظ  به همچنین

  و  ریزی برنامه...   و  آب  ،خاک  ، ژنتیکی غنی ذخایر و مراتع و ها جنگل شامل  شونده دتجدی  طبیعی منابع

  ناپذیر اجتناب  امری  فوق عوامل از  بهینه برداری بهره جهت  در کارآمد  و موثر های  سیاست  رایاج

 . است

  نیازهای که  دامی  و کشاورزی تولیدات  افزایش"  مسئولیت  1404 افق در اسالمی   جمهوری  انداز  چشم

  بیشه   و مراتع ،ها جنگل شامل طبیعی  منابع عرصه از  حراست و حفظ " ،" نماید برطرف را عمومی

  زیست  محیط حفاظت "،"خاک   و آب  و مراتع ،ها  جنگل  از برداری بهره الگوی  اصالح"،" طبیعی زارهای

  غذایی امنیت تامین" ،"خاک  و آب  جمله از  تولید  عوامل وری بهره رشد  افزایش" ، "طبیعی  منابع احیای و

  و" کشاورزی اساسی محصوالت تولید در خودکفایی  بر تاکید  و  داخلی منابع  از  تولید بر  تکیه با کشور

  تولید   مناسب های زیرساخت تقویت   با ،فقر رفع  و کشاورزان و  روستاییان زندگی و درآمد  سطح  ارتقاء"

  بر تاکید با  نوین  خدمات  و کوچک و تبدیلی  صنایع ویژه به  مکمل های  فعالیت گسترش و بخشی تنوع  و

 . است  شده  سپرده بخش  این به" محصوالت گذاری قیمت نظام   اصالح

 : ها آن عملکرد و برنامه قانون احکام ،راهبردها ،اهداف ،کلی های سیاست. 2_2
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  به سیاست  52 و راهبرد13، کلی هدف 3 توسعه ششم  برنامه  اسناد   طبیعی منابع  و کشاورزی بخش در

 : است   شده  بینی پیش زیر شرح

 :کلی هدف. 2_ 2_1

  توسعه  چارچوب  در تولیدی  های بستر و طبیعی  منابع ،پایه منابع از  بهینه برداری  بهره و حفاظت _

 پایدار 

 آب  ویژه به کشاورزی تولید عوامل و منابع  وری بهره  افزایش_

 کشاورزی راهبردی محصوالت در اتکایی  خود  ضریب افزایش_

 : راهبردها. 2_ 2_2

  مدیریت اعمال  و کشاورزی آب مصرف در جویی صرفه و کشاورزی خاک  و آب  وری بهره  ارتقای_

 تقاضا 

 کشاورزی محصوالت سازی غنی  و سالمت ، غذایی امنیت   ارتقای_

 پایدار  توسعه اصول چارچوب در آن توسعه  و کشور طبیعی   منابع از صیانت  و حفاظت _

 عرضه های زنجیره  و کشاورزی صنایع توسعه_

  ترویج و آموزش، تحقیق  ساختار نوسازی  و انسانی  منابع سازی  توانمند و کشاورزی ساختن  بنیان دانش_

 کشاورزی

 منابع  تامین و تجهیز  و  مالی نظام در بخشی  تنوع _

  با مراحل کلیه  در  آبیاری راندمان  افزایش  دادن  قرار اولویت در و کشاورزی بخش آب  مدیریت ارتقای_

 آبیاری   نوین های  روش اجرای بر  تاکید

 ( فراسرزمینی کشت)  خارجی  تولید منابع از برداری بهره با  غذایی  امنیت   و مخاطرات مدیریت_

 ها  آن  اتکایی خود ضریب ارتقای  و راهبردی محصوالت تولید افزایش_

  در بردار بهره  بودن منتفع با  ویژه به  بخش  کنندگان تولید  و تولید   از حمایت ابزارهای  بخشی  تنوع _

 نهایی  محصول فروش از حاصل درآمد

  های  دانه ، زمینی سیب ،شکر ،برنج ،گندم مانند اساسی محصوالت اتکایی  خود  ضریب افزایش_

 مرغ  تخم  و  شیر ، گوشت انواع  ،پنبه، حبوبات ،روغنی

 سطح  واحد  در عملکرد  افزایش و بهبود_

 برداری  بهره  و حفاظت در مردم  مشارکت و طبیعی  منابع مدیریت توانمندسازی  و ارتقاء_

 :ها سیاست. 2_ 2_3
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 برداران  بهره مشارکت با ( ای  سازه  غیر و ای  سازه )خاک  و  آب  عملیات توسعه_

  باز  فضای از  صیفی و سبزی تولیدات  انتقال و ای   گلخانه های  کشت  توسعه  و کشت الگوی سازی بهینه_

 گلخانه  به

   آب  حجم واحد و سطح  واحد  در  وری بهره افزایش   و کشت سطح توسعه عدم_

   آب حجمی   تحویل منظور به  برداری بهره  های  نظام ساماندهی و  بران آب  های تشکل  توسعه_

 محصوالت بازار تا  تولید از  ارزش زنجیره در آنها   آفرینی  نقش افزایش و ها  تشکل  توسعه از  حمایت_

 کشاورزی  تلویزیونی   ملی شبکه   اندازی راه  و ها نهاده  و کشاورزی

 سطح  واحد  در  عملکرد افزایش و آب  مصرف وری بهره و خاک  تولید توان افزایش_

 کشاورزی  اراضی  ساماندهی و نوسازی ،تجهیز_

   آبی   تأسیسات  راندمان بهبود  و وری بهره  ارتقاء_

 آب مصرف کاهنده  و  بر آب کم وسایل تولید از  حمایت_

 ای  گلخانه  شده کنترل های  محیط در  تولید افزایش_

 خشکسالی   اثرات تعدیل  و بادی و آبی   فرسایش های  کانون مهار و  خاک  حفاظت  و آب  منابع از حفاظت _

 زایی  بیابان با  مقابله  و  پایه منابع از برداری  بهره  و حفاظت  و داری آبخیز_

 کشاورزی  اساسی  های نهاده  و محصوالت اتکایی  خود  ضریب افزایش_

 غذایی  سبد در (آبزی  و دامی)حیوانی پروتئین سهم  سازی  متناسب_

 کیفی  و سالم  محصول تولید و آبزی  و دامی   و گیاهی محصوالت سازی  غنی و  سالمت  ارتقای_

 کشور  غذایی امنیت در  ثبات ارتقای در  فراسرزمینی کشاورزی ظرفیت  از  برداری بهره_

 دار   شیب  اراضی در باغات  توسعه  و رقابتی  مزیت دارای   باغی محصوالت تولید افزایش  از  حمایت_

 صادراتی  های  مزیت دارای  باغی محصوالت افزایش_

  اساسی کاالهای داخل  تولید  سهم  افزایش  جهت در  وری بهره  ارتقاء  و گذاری سرمایه  توسعه از  حمایت_

 اتکایی   خود سطح  حداقل  و غذایی امنیت تامین حد  در کشور نیاز تامین در

 کشاورزی  های نهاده  داخلی  تولید افزایش_

  و آالت  ماشین ، سم، کود، شده اصالح های نهال و بذور  شامل بخش نیاز مورد های نهاده  داخلی تامین_

 کشاورزی ادوات

 خشکسالی  اثرات تعدیل و داری  آبخوان،  خاک  از  حفاظت  ،داری  آبخیز عملیات   توسعه_

   مردم مشارکت  با اقتصادی درختکاری  بر  تاکید با ،کاری جنگل  توسعه_
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 غبار و  گرد بحرانی های  کانون کنترل و  زایی بیابان  با  مقابله_

  جوامع مشارکت جلب با  دولتی و ملی  اراضی و ( مراتع  و ها  جنگل)طبیعی   منابع از صیانت  و حفاظت _

 محلی 

 طبیعی   منابع احیای  و  حفاظت در محلی جوامع و روستاییان ویژه  به مردم  مشارکت ارتقاء_

  با  طبیعی   منابع های عرصه در صنعتی و  دارویی  گیاهان از  برداری  بهره و داری  مرتع توسعه_

 محلی  جوامع  و مردم مشارکت

 کشاورزی محصوالت ضایعات کاهش_

 کشاورزی  نولید آمایش   اساس بر کشاورزی پسین و پیشین  صنایع استقرار  و ساماندهی_

 کشاورزی  صنایع ساختار اصالح و  تکنولوژی  ارتقای ، نوسازی و  بازسازی از  حمایت_

 فرآوری و  تولید در ضایعات کاهش،محصوالت فرآوری افزایش_

در جدول زیر به بررسی شاخص های کلیدی اقتصادی برنامه ششم توسعه می پردازیم. این جدول بیانگر  

 توسعه اقتصادی در سند توسعه ششم می باشد. اهداف پیش رو و برنامه هایی برای دستیابی به 

 توسعه ششم برنامه  اقتصادی  کلیدی های شاخص :1جدول
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  دتولی منظور به اساسی  نیازهای تامین  جمله از  که تولیدی محصوالت نوع  لحاظ  به  کشاورزی بخش     

  افزوده  ارزش تامین  در فراوانی های قابلیت از و  دارد صنعت  بخش  برای  اولیه مواد  تامین  همچنین و غذا

  برای اولیه مواد  تامین  و جامعه  برای  غذا دائمی تامین لذا باشد   می برخوردار کشورها اقتصاد  در  بیشتر

  بکارگیری  با  و نماید   می ایفا   کشورها ملی توسعه در را  بدیلی  بی نقش  صنعتی  های  فعالیت از  بسیاری

  پیشین های  بخش در غذا مناسب تامین ضمن آن فرآوری  و تبدیل ،نگهداری ، حفظ در نوین  های فناوری

  کشورهای اقتصاد  در شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  دارد  فراوانی تاثیر کشورها اقتصادی رشد  در پسین و

  کار و کسب سهم، کشاورزی های فعالیت  بازرگانی رونق و پسین و پیشین صنایع  توسعه  لحاظ  به صنعتی

  خام  مواد  تولید   درصدی یک سهم  وجود با  آمریکا در طوریکه  به  باشد می  توجه قابل  بسیار بخش  این

 درصد13 بر  بالغ  پسین  و پیشین فرآیندهای  از  ناشی کار و کسب  سهم،  کشور این  اقتصاد در کشاورزی

  در . است داده اختصاص  خود  به را کشور این داخلی  ناخالص  تولید  از درصد14 معادل مجموع  در و

  این در اندک  گذاری  سرمایه وجود با  و است  فراوان  اهمیت  حائز کشاورزی بخش  سهم  و نقش   نیز ایران

  اساس   بر پشتیبان  های فعالیت  و کشاورزی  بخش   ،دارد فاحشی  فاصله اقتصاد  در آن  سهم  با  که بخش

 . دهد می تشکیل  را داخلی  ناخالص  تولید از درصد 6/32 حدود  حداقل مرکزی بانک   مطالعات

 

 ( درصد)2011سال در منتخب کشورهای با ایران کشاورزی کار  و کسب افزوده ارزش سهم ی مقایسه:2جدول

سهم کشاورزی   کشور 

   GDPاز

سهم کسب وکار کشاورزی از 

GDP 

مجموع سهم کشاورزی و کسب  

 GDPو کار کشاورزی از 

 14 13 1 آمریکا 

 38 30 8 برزیل 

 54 43 11 تایلند 

 32.6 23.1 9.5 ایران 

 

 بخش های برنامه ششم توسعه:. 3

نظام پولی و بانکی و تأمین منابع   – ۳بخش ، بودجه و مالیه عمومی – ۲بخش ، ـ اقتصاد کالن۱بخش 
ای، توسعه  توازن منطقه   – ۵بخش ، سازی و مناطق آزادمحیط کسب و کار، خصوصی  -۴بخش ، مالی

روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر،  بخش ۶- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد  ،  بخش ۷-  
کشاورزی،  بخش ۸ –  آب،  بخش ۹– محیط زیست و منابع طبیعی،  بخش ۹– محیط زیست و منابع  
طبیعی، بخش ۱۰-  انرژی، صنعت و معدن،  بخش ۱۱–  حمل و نقل و مسکن، بخش ۱۲– آموزش  

عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری،  بخش ۱۳– ارتباطات و فناوری اطالعات،  بخش ۱۴- سالمت،  
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بیمه، سالمت و زنان و خانواده، بخش ۱۵- بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب هاي اجتماعي، بخش  
۱۶-  امور ایثارگران، بخش ۱۷- فرهنگ، هنر و ورزش، بخش ۱۸ – سیاسی ، دفاعی و امنیتي،  بخش  

 ۱۹- حقوقی و قضائی، بخش ۲۰- نظارت و ارزشیابی برنامه.  

 ـ اقتصاد کالن ۱بخش . 3_1

(  ۳۴/۰و ضریب جینی )( %۸درصد)به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت  ـ۳ماده
تعیین  ( 5و )( 4، )( 3تفکیک جداول )در سال پایانی برنامه، اهداف کّمی کالن و بخشهای اقتصادی به 

شود: می  

جدول3 تصویر شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم

 

 جدول 4: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش هاي اقتصادي در دوره برنامه ششم  )درصد( 
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 جدول5: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روشهاي مختلف تأمین - هزار میلیارد اير 

 

 کشاورزی  -۷بخش . 3_2

های کلي اقتصاد مقاومتي  دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست  -۳۱ماده  
در جهت تأمین امنیت غذایي و نیل به خودکفایي در محصوالت اساسي زراعي، دامي و آبزي به میزان  

پنج  و  به (  %۹۵درصد)نود  کشاورزي  تولیدات  افزایش  و  برنامه  قانون  اجراي  ویژه محصوالت درپایان 
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زنجیره  تکمیلل  و  تقویت  مثبت،  تجاري  تراز  به  رسیدن  صادراتي،  مزیت  توسعه  داراي  و  تولید  هاي 
هاي كمي به  وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص صادرات و ارتقاي بهره 

 :ل ذیل انجام دهدشرح مندرج در جداو

کارگیري زراعي، تولید و تأمین و به نژادي و به توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به   -الف
افزایش ضریب ماشیني كردن ساالنه حداقل دوازده  نهال،  بذر و  تولید  صدم  ارقام مقاوم، خوداتکایي در 

 اسب بخار در هكتار( ۱۲/۰)
حصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمیني،  انجام به موقع خرید تضمینی م  -ب

عنوان جبران خسارت ناشي از تأخیر در نظام  این قانون به(  ۱۰پرداخت مطابق تبصره بند )الف( ماده )
( ماده  )ب(  بند  برنامه،  قانون  اجراي  طول  در  اساسي  (۳۱بانکي.  محصوالت  خرید  تضمین  قانون   ،

مصوب   اص  ۲۱/۶/۱۳۶۸کشاورزي  موقوفبا  مغایرت  بخش  در  را  بعدي  الحاقات  و  االجراء  الحات 

 .نمایدمي
 افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضي شیبدار به باغات  -پ
از    -ت استفاده بیشتر  نباتی و کودهای شیمیایي و  بهینه سموم، دفع آفات  امکانات مصرف  نمودن  فراهم 

رزه زیستي و تدوین ضوابط ورود، ساخت و تركیب ساخت )فرموالسیون( كود  کود آلي)کمپوست( و مبا
 و سم 

تقویت  سرمایه   -ث فناوري،  انتقال  و  ترویج  نوین  نظام  و  تحقیقاتي  امور  انجام  جهت  نیاز  مورد  گذاری 
 بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزيشرکتهاي دانش 

محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملي کنترل کیفي  توسعه کشت محصوالت سالم و    -ج
فرآورده  و  بیماري تولیدات  و  آفات  با  تلفیقي  مبارزه  كشاورزي گسترش  بهینه  هاي  گیاهي، مصرف  هاي 

پزشكي در راستاي ارتقاي سالمت انسان  ها از جمله انواع سم و كود و حمایت از درمانگاههاي گیاه نهاده 
 و جامعه 

نوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون  مم  -چ
المللي  با رعایت مقررات و موازین ملي و بین  ۷/۵/۱۳۸۸ایمني زیستي جمهوري اسالمي ایران مصوب  

 .که به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده است
هاي چرب اشباع و غیر اشباعي)ترانس( بیش  های وارداتی دارای اسیدأخذ عوارض از انواع چربی   -ح

هاي گازدار مصرفي و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر.  از حد مجاز و نوشابه 
قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي  (  ۴۸میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده )

 .مشخص خواهد شد۴/۱۲/۱۳۹۳مصوب ( ۲دولت)
سازی )واکسیناسیون( دامهاي سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون  انجام ایمن  -خ

 بودجه ساالنه 
 

جویي در مصرف آب کشاورزي و اعمال مدیریت  وری آب و خاک کشاورزی صرفه اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره  -6 جدول شماره 

 تقاضا
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 (سازي محصوالت کشاورزي )بخش زراعتراهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنياهداف کمی  -7جدول شماره 

 

 (سازي محصوالت کشاورزي )باغباني، دام، طیور و آبزیاناهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غني - 8جدول شماره 
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 در چهارچوب اصولی توسعه پایداراهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن  -9جدول شماره 

 

 هاي عرضهکشاورزی و زنجیرهکمی راهبرد توسعه صنایع اهداف -10جدول شماره 
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 -۳۲ماده 

فصلي    -الف غیرعادي  نوسان  کاهش  و  کشاورزی  اساسی  کاالهای  بازار  التهابات  کاهش  منظور  به 
براي تأمین  محصوالت كشاورزي و به  بار مالي دولت  تبعي  منظور كاهش  نقدینگي در گردش و هزینه 

سیاست  در  استفاده  شركت  مورد  )استراتژیك(،  راهبردي  محصوالت  ذخایر  تأمین  و  بازار  تنظیم  هاي 
بازرگاني دولتي ایران یا هریك از شركتهاي دولتي مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت 

و ساالنه عرضه داخلي و تقاضاي هر   جهاد كشاورزي، حسب مورد، براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي
یك از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهاي سلف و ابزارهاي مالي  

بند) )(  ۲۴موضوع  ایران مصوب  (  ۱ماده  اسالمي  بهادار جمهوري  اوراق  بازار  بر   ۱/۹/۱۳۸۴قانون 

 .نمایندچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مي هاي مشمول صدر این بند در چهارروي هر یك از دارایي 

 :عمل آورددولت مکلف است اقدامات ذیل را به  -ب

گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزي ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه  -۱
تخصیص یافته درطول اجراي  (  %۱۰۰صورت صددرصد)بیني اعتبار به در لوایح بودجه ساالنه و پیش 

 قانون برنامه 

 اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده آلی( خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هكتار  -۲

 ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازي باغهاي فرسوده کشور -۳

ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق  (  %۱۰درصد)اختصاص معادل ریالی ده  -۴
متقاضیان غیردولتي سرمایه ضوابط صن به  پرداخت تسهیالت  کشاورزي، صنایع  دوق جهت  بخش  گذار 

بندهاي   احداث  و  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  بخش  با  مرتبط  زیست  محیط  بخش،  این  تکمیلي  و  تبدیلي 
( بند  مطابق  و سدهاي كوچك  اساسنامه  سیاست (  ۱۰-۴انحرافي  چهارچوب  در  و  برنامه ششم  كلي  هاي 

 .ملي صندوق توسعه 

 گیری نتیجه. 4

نگاهی به وضعیت کنونی کشاورزی در عرصة جهانی به وضوح گویای این مسئله است که قابلیت دوام  

-رد چالش قرار گرفته است. بدینهای فعلی تولید محصوالت کشاورزی، به طور چشمگیری موسیستم

های زندگی امروز بشر  ضرورت ترینزی به عنوان یکی از مهمسان، توجه به توسعه پایدار کشاور

مطرح است. کشور ما نیز همگام با سایر کشورها، چند صباحی است که توجه به مقوله توسعه پایدار  



15 

 

بررسی تاثیر    بهکشاورزی را در رأس امور خود قرار داده است. در این مقاله تالش شده است تا  

در مجموع ارزشیابی محتوای   ازیم.راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایران بپرد

ها حاکی از روند رو به رشد توجه  توان گفت هر چند وضعیت کلی محتوای برنامههای توسعه میبرنامه

دهد  نشان می نگری، بررسیو تأکید بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی است اما بر مبنای اصول یکپارچه

همسان و برابر، ابعاد سازنده توسعه پایدار کشاورزی مورد های توسعه به طور که در محتوای برنامه

ای که توجه و تأکید بر ابعاد اقتصادی و زیست محیطی بیش از بعد  توجه واقع نشده است. به گونه 

باشد. از این رو در صورت تدوام این جریان، امکان تحقق مطلوب  اجتماعی توسعه پایدار کشاورزی می

نماید. امری که با توجه به شرایط خاص کشور،  کشاورزی دور از دسترس می جانبه توسعه پایدارو همه

فرهنگ اسالمی و جنبه چند بعدی بودن مفهوم توسعه پایدار قابل توجیه نخواهد بود.به منظور اصالح  

شود اوال فصلی ویژه به  های پنج ساله توسعه در آینده از حیث توسعه پایدار کشاورزی پیشنهاد می برنامه

  کشور تحقیقاتی مراکز توسعه،  های برنامه له یاد شده تخصیص یابد و ثانیا پیش از تدوین و تصویب مقو

  موانع و ضعف نقاط شناخت  و ارزیابی  بررسی، به  تا  شوند هدایت و حمایت   مجلس و دولت سوی از

نامه توسعه دیده  بر قانون  در آن با  متناسب قانونی هایبایسته  سپس و پرداخته  کشاورزی پایدار توسعه

. شود  
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